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Voorwoord 

Je zit op dit moment op een school voor praktijkonderwijs, ook wel 

het Pro genoemd. 

Deze opleiding kan je afsluiten met een Pro-diploma. Dit diploma 

komt niet vanzelf, daar moet jij iets voor doen. Wat je daarvoor 

moet doen, lees je in dit handboek.  

Het onderwijs dat je op school aangeboden krijgt, bestaat uit 

praktijk- en theorielessen, stages, huiswerk en opdrachten. Dit heb 

je allemaal nodig om examen te doen. Als je je examen haalt, krijg 

je een diploma Praktijkonderwijs.  

Het examen wordt afgenomen op De Viaan.  

In dit handboek vind je informatie die met dit examen te maken 

heeft. Daarnaast wordt er uitgelegd aan welke eisen je moet 

voldoen om je examen te mogen doen.  

Lees dit handboek goed door, samen met je mentor en je ouders. 

Als je iets niet begrijpt, kun je het aan je mentor vragen.  

Schoolleiding De Viaan 
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Gegevens van de school en contactpersonen 

De Viaan  

School voor Praktijkonderwijs 

Havinghastraat 11 

1817 DA Alkmaar  

Tel.:  072-5115213 

Email: info@de-viaan.nl  

Website: www.de-viaan.nl  

 

Contactpersonen 

 

Mevr. M. Croes,  Directeur/voorzitter 

examencommissie 

Dhr. J.J. van de Kamer, Locatiedirecteur, afdelingsleider 

4de en 5de jaar en secretaris 

examencommissie  

 

Dhr. R. Hilbrink    mentor groep 4A 

Dhr. S. Kuhnen   mentor groep 4B 

Mevr. N. Mors    mentor groep 4C 

Dhr. B. Koopman   mentor groep 4D 

Dhr. H. Knikman   mentor groep 4E metaal 

Dhr. B. Beemsterboer  mentor groep 4E hout 

Dhr. W. de Wit   mentor Entree 1 

Mevrouw M. de Lannee  mentor Entree 2   

 

Assessoren namens onze school 

 

Mevr. S. Beelen 

Mevr. I. Kloet 

Dhr. M. Kempff 

Dhr. J. Le Belle 

 

 

mailto:info@focus-hhw.nl
http://www.de-viaan.nl/
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Waaruit bestaat het examen? 

Het examen op onze school bestaat uit een eindgesprek. In dit 

gesprek presenteer je jouw examendossier. Met dit examendossier 

laat je zien wat je allemaal geleerd en gepresteerd hebt in de jaren 

op de Viaan.  

Bij dit gesprek is je mentor en iemand van een andere school 

aanwezig. Deze gastdocent wordt assessor genoemd. In het gesprek 

stelt de assessor vragen aan jou over wat jij hebt gedaan op school 

en op je stage. Je vertelt waar jij trots op bent en wat je allemaal 

geleerd hebt. Jij mag twee onderwerpen van het gesprek bepalen. 

Die twee onderwerpen geef je van tevoren door aan je mentor. De 

assessor mag ook twee onderwerpen uitzoeken. Tijdens het 

eindgesprek kunnen die onderwerpen alle vier aan bod komen.  

Waar moet je aan voldoen?  

Om examen te mogen doen moet je een aantal zaken op orde 

hebben:  

 Je examendossier moet volledig in orde zijn. Hoe dat er 

precies uit moet zien, staat in dit handboek.  

 Tenminste één van je stages moet je voldoende hebben 

afgesloten. 

 Je moet tenminste 80% aanwezig zijn geweest op school en 

op je stage.  

 Om vaardigheidsbewijzen voor je examendossier te behalen 

moet je opdrachten afgerond hebben voor je theorie en je 

praktijkvak.  

 Je moet laten zien wat je hebt gedaan en geleerd voor 

Nederlandse taal en rekenen. 
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Je bent zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van je 

examendossier. Uiteraard word je daarbij begeleid door je 

mentor.  

De docenten en stagebegeleiders komen drie keer per jaar bij 

elkaar om jouw vorderingen en prestaties te bespreken. In deze 

vergadering wordt besproken of jij klaar bent om het examen te 

gaan doen. Er wordt daarbij gekeken naar de exameneisen zoals 

die hierboven staan, maar ook naar motivatie en inzet. Natuurlijk 

wordt er ook met jou en je ouders besproken hoe je ervoor 

staat.  

Zorg ervoor dat je het examendossier op tijd in orde hebt. Als je 

examendossier niet is goedgekeurd, kun je namelijk geen 

examen doen. Indien er omstandigheden zijn waardoor het niet 

is gelukt, kun je dit bespreken met je mentor. Wellicht krijg je de 

kans van de beoordelingscommissie om nog iets te herstellen en 

lukt het je alsnog examen te doen.  
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Examendossier 

 

Het examendossier is een map met daarin alle vaardigheidsbewijzen 

en belangrijke documenten die je behaald hebt op school. Voorin de 

map zit de inhoudsopgave. Het dossier bevat tabbladen, achter elk 

tabblad zitten onderdelen waardoor je ontwikkeling zichtbaar wordt.  

Dit jaar is de indeling als volgt:  

 

Introductie 

 

 Presentatie /verslag schoolloopbaan 

 80% aanwezigheidsbewijs 

 adviesrapportage 

 

 

Basisvorming 

 

 Certificaat basisvorming 

 2 (foto-)verslagen van praktijkwerkstukken 

 

 

Theorie 

 

 Taal niveautoets (TNT) 

 Reken niveautoets (RNT) 

 Vaardigheidsbewijs Nederlands 

 Vaardigheidsbewijs Rekenen 

 Vaardigheidsbewijs Engels 
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Domein wonen 

 

 Vaardigheidsbewijs Zorg en Welzijn leerjaar 3 

 

 

Domein werken 

 

 Vaardigheidsbewijs Techniek Hout leerjaar 3/4/5 

 Vaardigheidsbewijs Techniek Metaal leerjaar 3/4/5 

 Vaardigheidsbewijs Plant en Dier leerjaar 3/4/5 

 Vaardigheidsbewijs Handel leerjaar 3/4/5 

 Vaardigheidsbewijs Horeca leerjaar 3/4/5 

 Vaardigheidsbewijs Zorg en Welzijn leerjaar 3/4/5 

 Stagerapporten /verslagen leerjaar 3 

 Stagerapporten /verslagen leerjaar 4 

 Stagerapporten /verslagen leerjaar 5 

 Presentatie stage en beoordeling 

 Verslag werkstuk sectorvak 4/5 

 Branche certificaten 

 

  

Domein vrije tijd 

 

 Vaardigheidsbewijs lichamelijke opvoeding leerjaar 3/4 

 Verslag eigen les lichamelijke opvoeding 

 Boekverslag 

 

 

Domein burgerschap 

 

 Certificaat sociale vaardigheid 

 Verslag excursie /bedrijfsbezoek 

 CV + sollicitatiebrief 
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Organisatie van de examens 

Het gesprek duurt ongeveer twintig minuten. Daarna gaat de 

assessor overleggen met je mentor, jij mag dan even naar de gang. 

Dit duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Je hoort daarna direct of je 

geslaagd bent.  

Planning:  

Ongeveer een maand voor je eindgesprek: 

 Kijk goed of alle vaardigheidsbewijzen in je examendossier 

zitten 

 Kijk of alle vaardigheidsbewijzen de juiste plek hebben in je 

examendossier 

 Kies samen met je mentor twee onderwerpen uit waar je 

over wilt praten tijdens het eindgesprek. 

 Het gesprek oefen je eventueel met je mentor. 

 Kijk goed wanneer en waar jij je eindgesprek hebt (je krijgt 

een brief thuis en je mentor heeft de informatie). 

De dag van het eindgesprek: 

 Trek nette kleren aan.  

 Kom op tijd op school.  

 Denk aan: geen pet op, kauwgum uit je mond, geen 

geluidsdragers bij je. Kortom: de schoolregels waaraan je 

gewend bent. 

 Wanneer je erg zenuwachtig bent, bespreek dat dan met je 

mentor.  
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De diploma-uitreiking 

De diploma-uitreiking vindt dit jaar plaats op dinsdag 29 juni.  

Dit is een mooi moment. Je hebt de praktijkschool op een goede 

manier afgerond. Op die avond vieren we dat op een officiële en 

feestelijke manier. Trek iets feestelijks aan en neem je familie mee.  

 

Succes met het examen! 
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