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Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 kunnen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een 
schooldiploma behalen. Minister Slob (Onderwijs) wil de leerlingen meer erkenning geven. Onlangs werd 
al aangekondigd dat ook alle leerlingen van het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen. Een 
werkgroep vanuit onze leden is met een opdracht vanuit OCW aan de slag om dit vorm te geven. 
 
Kansenongelijkheid 
In 2018 zijn een aantal vso-scholen bij elkaar gekomen om te brainstormen over een diploma voor 
leerlingen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het profiel dagbesteding. Zij vonden het een 
vorm van kansenongelijkheid dat leerlingen in het vso die functioneren op het niveau van het 
praktijkonderwijs, geen diploma kunnen behalen. Als deze leerlingen in het praktijkonderwijs naar school 
zouden gaan, zouden zij wel een diploma kunnen behalen. Door de ondersteuningsbehoefte zijn deze 
leerlingen echter aangewezen op het vso. De toegang tot het diploma was voor deze groep daardoor niet 
haalbaar en dat is een vorm van kansenongelijkheid. 
 
De expertgroep 
Maurice Peeters van vso De Ark in Gouda en Mouris Boer van De Onderwijsadviseur hebben met een groep 
scholen besloten dat zij dit diploma wilden gaan ontwikkelen. 
De expertgroep wordt gevormd door de volgende organisaties en personen: 

- Visio Rotterdam – dhr. Ulco van der Ende (cluster 1) 
- VierTaal Den Haag – mw. Suzanne Pronk (cluster 2) 
- Piramide College Den Haag – dhr. Dick Rensen (cluster 3) 
- Praktijkcollege Het Metrum Leiden – mw. Marije Broekmans (cluster 3) 
- ZML De Ark Gouda – dhr. Maurice Peeters – projectleider (cluster 3) 
- Prisma Alphen aan de Rijn – mw. Margreet Swart (cluster 3) 
- Samuëlschool Gouda – mw. Joanne Kodde (cluster 3) 
- De Wijnberg Venlo – dhr. René Schade (cluster 4) 
- Vanderwel Onderwijsdiensten – dhr. Jan van der Wel 
- De Onderwijsadviseur – dhr. Mouris Boer (projectleider en contactpersoon) 

 
Reglement en portfolio 
Begin 2021 is in de wet opgenomen dat er ook voor deze groep leerlingen een schooldiploma komt. Scholen 
kunnen dit schooldiploma vanaf schooljaar 2021 – 2022 uitreiken. Het format van het diploma is gelijk aan 
dat van andere leerwegen in het voortgezet onderwijs. Omdat het vso zeer divers is, geeft de overheid de 
scholen de ruimte om zelf de inhoud te bepalen van het diploma. Scholen dienen dit vast te leggen in een 
reglement. Een verplicht onderdeel is het werken met een portfolio. 
Om scholen te helpen met het reglement, heeft de expertgroep een reglement opgesteld waar scholen 
gebruik van kunnen maken. Dit reglement is niet voorschrijvend, maar dit kan scholen op weg helpen met 
het reglement en kan de school zelf op maat maken. Ook heeft de expertgroep een handreiking gemaakt 
hoe je als school zou kunnen werken met het reglement en het portfolio. Wat belangrijk is dat scholen het 
reglement afstemmen met hun MR en laten vaststellen door het bevoegd gezag. 
 
Klankbordgroep 
De expertgroep heeft gedurende het ontwikkelproces feedback van tal van organisaties gevraagd en 
ontvangen. De klankbordgroep bestaat uit besturen, scholen, gemeenten, werkgevers, etc.  
Mocht u mee willen denken, neem dan contact op met Mouris Boer van De Onderwijsadviseur. 
 
De planning en stand van zaken 
De planning van de expertgroep is om in juni 2021 het reglement voor het arbeidsmarktgerichte 
uitstroomprofiel gereed te hebben. Het reglement en eventueel de handreiking kunnen gratis gedownload 
worden via de website van de Sectorraad GO. Scholen kunnen dit dan vervolgens op maat maken voor hun 
school. Momenteel is er een conceptreglement beschikbaar (zie documenten). Mogelijk wordt dit concept 



de komende 2 maanden nog aangepast. Het betreft een conceptreglement en het conceptreglement 
aangevuld met een handreiking hoe er gewerkt kan worden met het portfolio. 
De expertgroep verwacht in de periode september – december 2021 een reglement voor het profiel 
dagbesteding gereed te hebben. 
 
Contact 
Mocht u vragen hebben over het proces, de inhoud of mee willen denken, neem dan contact op met Mouris 
Boer van De Onderwijsadviseur.  
 
Documenten 

- Reglement schooldiploma vso praktijkonderwijs – concept  
- Reglement schooldiploma vso praktijkonderwijs – concept  
- Verslag van de webinar van 12 maart 2021 op YouTube 
- Presentatie van de webinar van 12 maart 2021 
- Algemeen Dagblad 16 april 2021: https://www.ad.nl/gouda/dankzij-deze-mannen-krijgen-ook-

leerlingen-in-het-speciaal-onderwijs-een-diploma-gek-dat-het-eerst-niet-kon~af67e6bd/ 
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