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Voorwoord 
 

Je zit op dit moment op een school voor Praktijkonderwijs, ook wel het PrO genoemd. 

Het einde van deze opleiding sluit je af met je PrO-diploma. Dit diploma komt niet vanzelf, 

daar moet je wel iets voor doen. Aan het diploma worden eisen gesteld, waardoor het voor 

jou (als leerling) en voor de omgeving waarde krijgt. Wat je daarvoor moet doen, staat in het 

reglement PRO-diploma. Dit reglement kun je bekijken bij de directie of administratie.  

Een aantal leerlingen kunnen ook hun Entree-diploma behalen. Dit is een mbo-1 

opleiding. Het onderwijs en het stagepakket wordt gegeven op De Brug, het examen wordt 

afgenomen door het ROC Rivor in Tiel of het AOC Wellant in Houten.  

In dit examenhandboek vind je alle informatie die met deze opleidingen te maken hebben. 
Daarnaast wordt er ook uitgelegd aan welke eisen je moet voldoen om voor diplomering in 

aanmerking te komen.  

Lees dit examenhandboek, samen met je mentor en je ouder(s) / verzorger(s) goed door.                  

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

 

Veel succes met jouw opleiding! 
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Gegevens van de school en contactpersonen 
 

Gegevens van de School 
 

De Brug, school voor Praktijkonderwijs 

Sportlaan 2 

5301 PX Zaltbommel 

 

Telefoon: 0418-540394 

Email: praktijkonderwijs@prodebrug.nl 

Website: www.prodebrug.nl 

 

Contactpersonen 
 

Dhr. Hans van Gent   Directeur 

Mevr. Emely de Louw   Adjunct-directeur 

Dhr. Jacques van der Hee  Bovenbouw- en stagecoördinator en stagebegeleider 

Dhr. Guus Hogerwerf   stagebegeleider 

Dhr. Jan Kraaij    stagebegeleider 

Mevr. Hannelore van Ooijen  stagebegeleider 

Mevr. Sacha Peters   stagebegeleider 

Mevr. Guyonne Strijp   stagebegeleider 

Mevr. Joanne van Doornmaal  Mentor B3 

Mevr. Simone Boelen   Mentor B2 

   

Examencommissie 
 

Voorzitter:  Mevr. Emely de Louw   (adjunct-directeur)  

Secretaris:  Dhr. Jacques van der Hee (bovenbouw- en stagecoördinator)  

  

Beoordelingscommissie 
 

• Dhr. Jacques van der Hee  of   Mevr. Emely de Louw    

Bovenbouwcoördinator     Adjunct-directeur 

• Mevr. Joanne van Doornmaal  of  Mevr. Simone Boelen  

Mentor B3     Mentor B2 

• Betreffende (vak)docent  

mailto:praktijkonderwijs@prodebrug.nl
http://www.prodebrug.nl/
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Begrippenlijst 
 

Hieronder worden de gebruikte begrippen uitgelegd: 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordelingscommissie  De groep mensen die jouw examendossier beoordeelt. Zij 
bepalen of jij het examengesprek mag gaan voeren. 

Certificaat Dit is een schriftelijk bewijsstuk dat je een (onder)deel hebt 
gehaald. 

Competenties  Kennis en vaardigheden die je laat zien. 

Diploma Het bewijsstuk dat je krijgt als je slaagt voor je opleiding. 

Examencommissie  De groep mensen die bepaalt of jij wel of niet voldoet aan de 
eisen voor het diploma. 

Examendossier Een digitale map met daarin alle bewijzen en certificaten gericht 
op het examen. Deze map wordt uitgeprint.  

Examengesprek Het eindgesprek dat je voert met jouw eigen mentor en de 
examinator. 

Examinator Een persoon die bevoegd is om een examengesprek te voeren. 
Deze persoon is onafhankelijk en heeft dus geen belang bij de 
beoordeling van een leerling.  

Portfolio Dit is een digitale bewijzenmap, een verzameling van bewijzen 
waar je trots op kan zijn en waarmee je laat zien wat je tijdens je 
opleiding hebt geleerd.  

Proeve van 
bekwaamheid 

Dit is het praktijkexamen, waarbij je laat zien dat je een 
werkproces ‘goed’ uitvoert op stage.  

Slaag- zakregeling Dit zijn regels die aangeven wanneer je geslaagd of gezakt bent 
voor het Entree-examen. 

Werkproces  De manier waarop je een taak (of onderdeel van een taak) 
uitvoert. 
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Eisen diploma Praktijkonderwijs 
 

 

In het ‘examenreglement De Brug’ staan de eisen van het diploma vermeld. Een deel 

van dit reglement staat hieronder beschreven: 

Examenreglement artikel 1: Eisen voor het behalen Diploma Praktijkonderwijs 
 

1.   Er dienen certificaten en/of bewijzen op de gebieden van persoonlijke ontwikkeling,  
 praktijkvorming & arbeidstoeleiding en actief burgerschap te worden behaald. 

 

2. Er is een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van Nederlandse taal en   
 Rekenen & Wiskunde doorgemaakt.  

 Leerlingen voldoen aan de volgende eisen: 

- Zij kunnen aantonen dat zij aan het einde van hun schoolperiode een   
vaardigheidsniveau hebben bereikt dat het mogelijk maakt om op een bij hun  
capaciteiten passend niveau zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan onze 
geletterde, gecijferde en gedigitaliseerde samenleving. 

- Zij kunnen aantonen dat zij gedurende de schoolperiode hun potenties op het 
gebied van Nederlandse  taal  en Rekenen &  Wiskunde ten minste op een bij 
hen  passend niveau tot ontwikkeling hebben gebracht. 

 

3. De stage is met voldoende beoordeling afgerond. 
 

4. Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest; een minimale aanwezigheid  
 van 80% bij de verschillende onderdelen (bijvoorbeeld bij te behalen bewijzen, bij stages). 

 

 

Examenreglement artikel 2: Examinering 
 

Het gehele examen bestaat uit:  

• Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op het stagebedrijf). Hierbij zijn de 
leerling, de praktijkopleider en de stagebegeleider aanwezig.  

• Compleet examendossier 

• Een examengesprek, waarin de leerling een presentatie geeft en waarbij het 
examendossier van de leerling leidend is. Bij dit gesprek zijn aanwezig; de leerling, de 
mentor en een examinator.   
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In het examendossier (in Presentis) zijn de volgende onderdelen zichtbaar gemaakt:  

 

1. Over mij * 

2. Mijn behaalde persoonlijke leerdoelen * 

3. Mijn foto’s en filmpjes 

4. Mijn behaalde praktische vaardigheden * 

5. Mijn behaalde stagecompetenties * 

6. Mijn cijfers  

7. Mijn behaalde leerniveau * 

8. Mijn stagegeschiedenis 

9. Mijn tips en tops  

10. Mijn diploma’s en certificaten * 

11. Mijn aanwezigheid * 

* verplichte onderdelen 

Het volledige examenreglement De Brug ligt ter inzage bij de directeur en administratie. 

Ook is deze te vinden op onze site www.prodebrug.nl.  

  

http://www.prodebrug.nl/


9 
 

 

Inhoudsopgave examendossier 
 

1. Over mij * 

• CV  

 

2. Mijn behaalde persoonlijke leerdoelen * 

• De leerdoelen van het laatste jaar.  

 

3. Mijn foto’s en filmpjes  

• Waar ben ik trots op? 

 

4. Mijn behaalde praktische vaardigheden * 

• De beroepscompetenties van het laatste jaar.  

 

5. Mijn behaalde stagecompetenties  * 

• De stagecompetenties van het laatste jaar.  

 

6. Mijn cijfers 

• De cijferlijst van het laatste jaar 

 

7. Mijn behaalde leerniveau  * 

• De toets resultaten van de RNT en TNT het eerste leerjaar en laatste leerjaar 

 

8. Mijn stagegeschiedenis  

• Overzicht van de verschillende stages  

 

9. Mijn tips en tops  

• De ontvangen tips en tops  

 

10. Mijn diploma’s en certificaten * 

• Certificaat Kies (actief burgerschap) 

• Praktijkverklaring  

• Te denken valt aan: heftruckcertificaat, veilig op stage certificaat, certificaat 

bosmaaier, etc.  

 

11. Mijn aanwezigheid * 

• Mijn aanwezigheid (school en stage) 

• BPV- urenstaat (Entree) 

 

* verplichte onderdelen 
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Eisen diploma Entree 
 

 

Onze leerlingen bieden wij de mogelijkheid om naast het diploma Praktijkonderwijs ook het Entree-
diploma te behalen. Dit is een mbo-1 opleiding. Het onderwijs en het stagepakket worden gegeven         
op De Brug. Het examen wordt afgenomen door het ROC Rivor in Tiel of het AOC Wellant in Houten. 
De keuze voor ROC of AOC is afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel op De Brug.  
 

ROC voor de profielen: AOC voor de profielen: 

• Horeca  • Plant & Groene Ruimte 

• Dienstverlening & Zorg • Groene Leefomgeving & Techniek 

• Bouw, Wonen en Onderhoud  

• Detail & Retail  

• Metaal & Lassen  

• Mobiliteit*  

*Mobiliteit wordt op het ROC niet geëxamineerd. Het examen ‘constructie- en installatietechniek’ komt hiervoor in de plaats.  

 

De stage en de branchegerichte profielcursussen zijn belangrijke onderdelen. De belangrijke 

theorievakken zijn: Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Daarnaast zijn er keuzedelen.  

Welke eisen liggen er om dit Entree-diploma ook te behalen? De eisen van het diploma 

Praktijkonderwijs worden gehanteerd en daar bovenop gelden de volgende eisen: 

Voor ROC: 

• Voor Nederlands is er de keuze om examen op 1F of op 2F te doen. Nederlands is geen onderdeel 
van de slaag-zakregeling. 

• Voor Rekenen is er de keuze om examen op 2A , 2F, 2A ER of 2F ER te doen. Rekenen is 
geen onderdeel van de slaag- zakregeling.  

• Het vak ‘Burgerschap’ dien je met een voldoende resultaat af te ronden. Dit is een 
onderdeel van de slaag-zakregeling. 

• Keuzedeel: je kunt kiezen tussen examen Solliciteren (LOB-examen) of een examen 

Digitale vaardigheden Basis (ICT-examen). Voor het gekozen examen dien je minimaal 

met  een 5,5 af te ronden. Het keuzedeel is een onderdeel van de slaag-zakregeling.  

• Je dient minimaal 450 uur stage te lopen in het examenjaar.  

• De proeve van bekwaamheid wordt op je stage door een examinator van het ROC 

beoordeeld  of wordt gesimuleerd op het ROC en beoordeeld door twee assessoren (en 

dus niet door de stagegever en stagebegeleider). Hier moet je minimaal een voldoende 

voor halen. De proeve van bekwaamheid is onderdeel van de slaag-zakregeling.  
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Voor AOC: 

• Je dient voor Nederlands en rekenen een voortgang te laten zien. Voor dit vak 
wordt een examen afgenomen op 2F. Rekenen en Nederlands 
zijn geen onderdeel van de slaag- zakregeling. 

• Je dient het totale aanbod van Burgerschap (KIES) doorlopen te hebben en deze 
met voldoende resultaten af te ronden. 

• Keuzedeel: je kunt kiezen uit drie keuzedelen, namelijk: 
o Verrijking leervaardigheden 
o Duurzaamheid 
o Verdieping Nederlandse taal 
Eén van deze drie delen dien je te doorlopen (240 uur) en deze met voldoende 
resultaat af te ronden. Je dient een logboek te maken met daarin 
een  urenregistratie. 

• De stage moet worden afgerond met een voldoende. De praktijkopleider (vanuit 
bedrijf of instelling) beoordeelt jou. Het stagebeoordelingsformulier moet in het 
bezit zijn van het AOC voordat je de proeve van bekwaamheid kunt doen. 

• De proeve van bekwaamheid wordt op het AOC door een examinator van het 
AOC beoordeeld. Hier moet je minimaal een voldoende voor halen. 

 

Let op: Het ROC en AOC mogen naast de landelijke eisen voor het behalen van een Entree-

diploma ook zelf eisen vastleggen, waardoor bovenstaande lijst nog mogelijk kan wijzigen. 

Zodra er wijzigingen doorgevoerd worden, brengen we je op de hoogte en komt de up-to-

date versie hiervan op onze website te staan.  
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Voorbereiding op de examens en afspraken  
 

Voorbereiding op het examen 
 

Heel leuk, al die tekst, maar weet je nu wat je allemaal moet doen voor je diploma? Je moet 

je in ieder geval goed voorbereiden. Je mag namelijk pas het examen doen, als je je 

examendossier op orde hebt. Maar wát moet je allemaal voorbereiden? Hoe weet je dat je 

alles hebt? Hieronder staat alles voor je op een rij. 

Het PrO-diploma bestaat uit drie onderdelen: 

• De proeve van bekwaamheid (praktijkexamen) 

• Een compleet examendossier (in Presentis) 

• Een eindgesprek, waarin je start met een presentatie 

 

Proeve van bekwaamheid 
Op je stage voer je de werkprocessen uit. Deze werkprocessen worden beoordeeld door je 

stagegever en stagedocent aan de hand van een beoordelingslijst (competentielijst). Tijdens 

het praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) dien je meerdere werkprocessen te laten 

zien. Je krijgt gelijk na de proeve van bekwaamheid te horen of je hiervoor geslaagd bent. 

Voor de bewezen werkprocessen krijg je ook een “praktijkverklaring” die erkend wordt door 

de branche waarin je hebt stagegelopen. Dit betekent dat de praktijkverklaring waardevol is 

voor die branche. Dit bewijs gaat in je examendossier. 

 

Examendossier 
Voordat het examengesprek plaatsvindt, controleert  er iemand van de school of jouw 

examendossier (in Presentis) in orde is. Alles moet dus netjes en compleet zijn, voordat je 

een “GO” (groen licht voor je eindgesprek) krijgt. Tegelijk met je “GO” hoor je de dag en het 

tijdstip waarop je het examengesprek hebt.  

 

Examengesprek 
Een examinator voert op De Brug met jou een gesprek. Jouw mentor is ook bij het gesprek 

aanwezig, dus je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Het gesprek duurt ongeveer een 

half uur en gaat als volgt: 

Als start van het gesprek geef je een presentatie. Je presentatie voldoet aan de volgende 

zaken: 

1. Je presentatie moet minimaal 5 minuten duren 

2. Je leest geen tekst op van een blaadje, maar gebruik eventueel een PowerPoint. 

3. Gebruik veel foto’s in je presentatie 
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4. Maak en houd tijdens je presentatie contact met je luisteraar door hem/haar aan te 

kijken 

5. Spreek duidelijk en goed verstaanbaar en niet monotoon 

6. Maak zo min mogelijk taalfouten 

7. Opbouw: 

- Stel jezelf voor en vertel kort iets over jezelf (bijv. over je hobby’s, familie en vrienden) 

- Geef informatie over de onderwerpen ‘school, stage en toekomst’ 

- Leg uit waar je goed in bent op school en waar je minder goed in bent 

- Leg uit wat je het leukste vindt op school 

- Leg uit wat je laatste stageplek is, geef informatie over het bedrijf en jouw werkzaamheden 

- Leg uit wat je zo leuk vindt aan jouw stage 

- Vertel hoe je toekomst er volgens jou uit gaat zien en waarom je daarvoor kiest 

- Sluit de presentatie af door te zeggen dat je hoopt dat de examinator er iets aan gehad  

heeft en een goed beeld heeft van jou en jouw stage 

- Vraag of iemand nog vragen heeft 

 

Na de presentatie start het gesprek en ga je uitleggen wat je allemaal geleerd en gedaan 

hebt op De Brug. De examinator stelt vragen aan jou over wat je op school en stage allemaal 

geleerd hebt. 

Tips voor de leerling: 

• Bespreek met je mentor waarover je wilt praten op je examengesprek (mondeling 

examen) 

• Oefen eventueel je presentatie met je mentor 

• Kijk goed wanneer (op welke dag en op welk tijdstip) je het examengesprek hebt  

• Trek nette kleren aan 

• Kom 30 minuten van te voren op school 

• Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Het is niet erg als je het wel een beetje spannend vindt, 

dit mag je gewoon zeggen. 

  



14 
 

 

Afspraken  
 

Welke afspraken worden voor jou gemaakt en wat moet je zelf doen? 

1. Voor de proeve van bekwaamheid worden de afspraken met jou en het stagebedrijf 

gemaakt door je stagebegeleider.  

 

2. De volgende afspraken gaan over de examengesprekken: 

• Je bent 30 minuten van tevoren aanwezig voor het examengesprek en je meldt je bij de   

secretaris (bovenbouwcoördinator). 

• Bij ziekte meld je je telefonisch af bij de secretaris, het liefst aan het begin van de dag 

waarop je het examengesprek hebt. 

• Je uitgeprinte examendossier ligt op school, die je een week van tevoren bij de    

secretaris hebt ingeleverd, op een afgesproken plaats. 

• Je presentatie heb je op een USB-stick of in de Cloud staan. 

• Je hebt een geldig legitimatiebewijs bij je. 

 

3. De examengesprekken vinden dit schooljaar plaats in de week van 13 juni t/m 17 juni ’22 

 

4. Na het examengesprek word je beoordeeld door de examinator. De examinator 

bespreekt jouw eindgesprek na met jouw mentor. Jij bent niet bij dit gesprek. Zij 

overleggen hoe het gesprek is gegaan. Je wordt op dezelfde dag tussen 17.00 en 18.00 

uur gebeld door je mentor. Dan krijg je te horen of je wel/niet geslaagd bent. Als je 

geslaagd bent, zet de examinator zijn/haar handtekening op jouw diploma. Jouw 

handtekening zet je tijdens de diploma-uitreiking.  

 

5. De diploma-uitreiking staat gepland op: donderdag 7 juli 2022 

 

 

Diploma Praktijkonderwijs of verklaring Praktijkonderwijs? 
 

Als de beoordeling van de proeve van bekwaamheid, het examendossier en het 

examengesprek (inclusief jouw presentatie) voldoende zijn, ben je geslaagd en ontvang je 

het PrO-diploma. Scoor je onvoldoende, dan krijg je een verklaring Praktijkonderwijs. Dit is 

een bewijs dat je het Praktijkonderwijs hebt doorlopen.  

 

     


