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Doelen van dit webinar:

- Scholen informeren over het schooldiploma

- Feedback ophalen van de scholen
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In de media eind 2018

Arian Koops van de 
Sectorraad PrO wilde 
graag aanwezig zijn, 
maar is verhinderd



HeeD het vso een Calimero-complex of 
is er echt iets aan de hand?



- Gelijke kansen in het onderwijs?

- Profielen arbeid en dagbesteding enige vormen van onderwijs die niet 
gediplomeerd kunnen worden

- Recht om schoolloopbaan af te ronden, net als in het PrO

- Wens van leerlingen en ouders

- Wens uit het veld

- In 2018 met scholen gestart



In de media feb. 2021



Expertgroep Sectorraad GO

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Betrokkenen

In 2018 begonnen met diploma ontwikkeling. 
Wordt nu een handreiking en een reglement

vanderwel onderwijsdiensten



Maken een reglement en een handreiking (advies)
Doel van het reglement en de handreiking bij het schooldiploma

1. GKIO: Gelijke kansen in het onderwijs en de mogelijkheid van het behalen van een diploma voor 
iedere leerling, ongeacht de schoolsoort en het niveau van de leerling. VSO is geen keuze. 
Zo kunnen zij laten zien wat ze kunnen i.p.v. dat iedereen weet dat ze het hebben gekregen.

2. Betekenisvol: Wij willen graag inhoud geven aan het schooldiploma. Laten zien wat een leerling kan en wil

3. Kwaliteitsimpuls: Wij willen een diploma ontwikkelen dat scholen stimuleert om de kwaliteit te 
vergroten. Het is een impuls voor het planmatig en opbrengstgericht werken op scholen. De 
school en de leerlingen weten waar je naar toewerkt 

4. Samen en betrokken: Wij willen graag dat het gedragen wordt door alle betrokken partijen. Daarom allerlei 
feedbackrondes gepland

5. Delen: Handreiking en reglement waar iedere school iets aan heeft en eenvoudig kan 
implementeren. Er is een structuur en een leidraad met ruimte voor maatwerk en
de lokale kleur. 



Grote groep om feedback gevraagd 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3



Grote groep om feedback gevraagd

Cluster 3 + 4 BetrokkenenCluster 4



Wijziging van de Wet op de exper9secentra

Ar9kel 14d. Schooldiploma vso arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel
1. De directeur reikt een schooldiploma voortgezet speciaal onderwijs uit aan de leerling die het 

onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel verlaat, voor wie de leerplicht, bedoeld 
in paragraaf 2 van de Leerplichtwet 1969, is geëindigd en die naar het oordeel van de directeur 
in aanmerking komt voor het schooldiploma. De directeur baseert zijn oordeel op een 
reglement dat door het bevoegd gezag wordt vastgesteld.

2. Een porHolio waarin de behaalde resultaten zijn opgenomen, maakt deel uit van het 
schooldiploma.

3. Bij ministeriële regeling wordt een model voor het schooldiploma vastgesteld.

4. De leerling die een deel van het programma heeD voltooid, de school verlaat en niet op grond 
van het eerste lid een schooldiploma ontvangt, ontvangt een verklaring.”



Wat er wordt voorgeschreven:

1. Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 
werken met schooldiploma’s

2. Het model van het diploma staat 
vast



Wat is aan de school zelf:

1. Het reglement om het diploma uit te reiken

2. Het portfolio



Welke documenten vanaf komend schooljaar:

- Schooldiploma format door de overheid (vervangt het getuigschriQ)

- Reglement naar eigen inzicht van de school
Expertgroep SRGO

- PorUolio naar eigen inzicht van de school

- Overgangsdocument naar eigen inzicht van de school (transiVedocument)

- Verklaring bij gezakt algemeen format, soort getuigschriQ

(advies)



Reglement + handreiking door experVsegroep



Werkwijze

Met de inhoud/uitwerking
gestart



Doelgroep: Leerlingen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel
(reglement en porUolio schooldiploma dagbesteding hierna)

Kern: PrakVjkvorming (arbeidscompetenVes, vakvaardigheden, stages)
“Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?” + (branche) cerVficaten
Leergebieden Nederlands, Rekenen wiskunde en Engels
Wonen
Vrije Vjd
Burgerschap



Onderdelen: Schooldiploma, reglement, portfolio en verklaring

Reglement en voorstel handreiking portfolio

Opbouw: Deel 1. Aanwezigheid
Deel 2. Portfolio
Deel 3. Examengesprek



Voorstel handreiking 

Opbouw: Deel 1. Aanwezigheid 

Bij veel opleiding geldt een aanwezigheidspercentage van 80%.
Dan mag je dus één dag per week spijbelen/ongeoorloofd afwezig zijn.
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Voorstel handreiking (concept)

Opbouw: Deel 1. Aanwezigheid 

95% aanwezig binnen jouw mogelijkheden (spijbelen is ongeoorloofd)

In de laatste 2 leerjaren ben je aanwezig op school + stage

Eventueel sociaal-maatschappelijke opdracht



Voorstel handreiking (concept)

Opbouw: Deel 2. PorUolio

PrakVjkvorming (arbeidscompetenVes, vakvaardigheden, stages)

“Wie en ik, wat wil ik, wat kan ik?” + (branche) cerVficaten 

Leergebieden Nederlands, Rekenen Wiskunde en Engels

Wonen, vrije Vjd en burgerschap (incl. ICT en mediawijsheid)



Voorstel handreiking (concept)

Opbouw: Deel 3. Examengesprek

- Terugblikken wat heb je gedaan?

- Reflecteren wat heb je geleerd en waar ben je goed in?

- Vooruitkijken wat is je toekomstwens en wat heb je nodig?

- Afronden geslaagd met cijfer….



Voorbeeld cijferlijst als onderbouwing portfolio



Het komen tot een cijfer is aan de school
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Vervolgstappen

• Feedback verzamelen en verwerken:
Klankbordgroep 
OCW, inspecVe, PO-raad, Sectorraad PrO en mbo
Werkgevers
Gemeenten

• Internet consultaVe bij alle vso scholen
• DefiniVef maken reglement en handreiking porUolio (± juni ’21 gereed)

• Beschikbaar voor alle scholen via Sectorraad GO
• Vervolgens reglement en handreiking profiel dagbesteding (eind ’21)



Bedankt voor jullie aandacht namens de vso-leerlingen
en namens de expertgroep

vanderwel onderwijsdiensten
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