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Inleiding 
Dit is het reglement schooldiploma VSO voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding en het 
uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht van het Herman Broerencollege. Het reglement richt zich op het laatste 
leerjaar waarin de leerling gaat uitstromen. 
 
Het schooldiploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs en heeft dus geen civiel effect.  

Leeswijzer: Overal waar hij en/of zijn staat, wordt ook zij en/of haar of genderneutraal bedoeld. 
 
Het schooldiploma VSO 
Op Het Herman Broerencollege maken we onderscheid tussen een aantal typen leerroutes (profielen). Het type 
leerroute en de daarbij samenhangende uitstroom is leidend ten aanzien van het te behalen diploma. 
 

Leerroute 
(uitstroomprofiel) 

Uitstroom Diploma 

1 Activiteitengerichte dagbesteding met intensieve 
ondersteuning 

Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel dagbesteding 

2 Activiteitengerichte en/of arbeidsmatige 
dagbesteding 

Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel dagbesteding 

3 Arbeidsmatige dagbesteding Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel dagbesteding 

4a Beschut werk Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht 

4b Reguliere arbeid wel/niet met subsidie Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht 

5 Reguliere arbeid of doorstroom overig onderwijs Schooldiploma VSO 
Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht 

 
Om in aanmerking te komen voor het schooldiploma VSO worden een aantal eisen gesteld die getoetst worden 
door de examencommissie,  
 
Artikel 1. Voldoende onderwijsdeelname 

• Gedurende het laatste schooljaar dient de leerling 85% van de onderwijstijd aanwezig te zijn geweest 
(niet meer dan 15% ongeoorloofd verzuim); 

• Toetsing vindt plaats voorafgaand aan het examengesprek en ligt bij de examencommissie.  
 
Artikel 2. Het portfolio  
Vanaf 2022-2023 dient de leerling een portfolio aan de examencommissie te kunnen overleggen. Voor 2021-
2022 besluit de examencommissie op basis van de beschikbare gegevens of de leerling wel of niet geslaagd is.  
Voorafgaand aan het examengesprek toetst de examencommissie of de leerling aan de gestelde eisen* 
voldoet.  
Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: 

A. Cognitieve ontwikkeling uitstroomprofiel 1 
a. Communicatie  
b. Spelontwikkeling 
c. Zelfredzaamheid 

Cognitieve ontwikkeling overige uitstroomprofielen 
a. Mondelinge taal 
b. Schriftelijke taal 
c. Rekenen 

B. Praktijkvorming 
a. Overzicht beheersing arbeidscompetenties/werknemersvaardigheden/sociaal-emotionele 

vaardigheden 
b. Overzicht stages die de leerling heeft gelopen 
c. Overzicht behaalde certificaten 

C. Curriculum vitae (alleen voor het uitstroomprofiel Arbeid (4a, 4b en 5), zie bijlage 7) 
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D. Resultatenoverzicht (deze wordt toegevoegd na het Examengesprek) 
 
*Voor het schooljaar 2021-2022 geldt dat de leerling heeft voldaan aan de toetsing wanneer 75% van de doelen 
van de leerlijnen VSO van de CED-groep volgens de streefplanning, volgens de leerroute behaald moet hebben. 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 geldt dat de leerling heeft voldaan aan de toetsing bij beheersing van de 
doelen van de leerlijnen VSO van de CED-groep tot aan het hoogste beheersingsniveau volgens de 
streefplanning, volgens de leerroute.  
De leerling kan bij het niet behalen van de toetsing van de doelen van een leergebied, deze compenseren met 
andere, wel voldoende behaalde leergebieden om toch aan de exameneisen te voldoen. 
 
Artikel 3. Examengesprek 
Wanneer de examencommissie heeft besloten dat de leerling voldoet aan de eisen die gesteld zijn onder artikel 
1 (voldoende onderwijsdeelname) en artikel 2 (het portfolio) is de leerling geslaagd voor het examen en gaat 
de leerling het op voor het examengesprek dmv een presentatie ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ De 
presentatie en de presentatievorm zijn passend binnen de mogelijkheden van de leerling (zie bijlage 1,2 & 3). 
Het portfolio vormt het centrale document van de ontwikkeling en de wensen van de leerling. 
Het examengesprek wordt gevoerd met de examencommissie.  
 
Indien de leerling niet voldoet aan de exameneisen volgens de examencommissie, krijgt deze een herkansing of 
een verklaring. 
 
De examencommissie legt de resultaten van het examen vast in het document “resultatenlijst” (Zie bijlage 4, 5 
& 6), deze wordt opgenomen in het portfolio. 
 
Artikel 4. Herkansing 
Leerlingen die niet aan de eisen voldoen, zoals die gesteld zijn in artikel 1 en artikel 2, worden besproken in de 
examencommissie. Er kan alsnog een diploma verstrekt worden als er sprake is van: 

• (Alsnog) laten zien te voldoen aan de eisen en/of; 

• Een aantoonbaar uitgevoerde maatschappelijke opdracht in de eigen tijd bij te weinig 
onderwijsdeelname door ongeoorloofd verzuim; 

• Bijzondere omstandigheden. Dit is ter beoordeling van de examencommissie van de school. 

• De examencommissie bepaalt hoe en voor welke datum bovenstaande moet zijn uitgevoerd. 
 
Artikel 5. De examencommissie 
De examencommissie bestaat in ieder geval uit: 

• Een lid van het managementteam die tevens voorzitter van de commissie is. Niet de locatie directeur, 
omdat deze de voorzitter van de Commissie van Begeleiding is; 

• De Coördinator Arbeidstoeleiding die de verslaglegging en communicatie verzorgt; 

• Een teamlid. 
 
De voornaamste taak van de examencommissie is beoordelen of de leerling voldoet aan de eisen, zoals gesteld 
in artikel 1, artikel 2 en artikel 3. Vervolgens neemt de examencommissie een besluit over: 

• Het uitreiken van een diploma of een verklaring; zie bijlage 8 & 9 

• Het aangeven van condities waaronder het diploma alsnog behaald kan worden. 
 
De commissie komt uiterlijk drie weken voor de uitstroomdatum van de leerling bijeen. De examencommissie 
bepaalt of een schoolverlater een diploma dan wel een verklaring ontvangt. Als een leerling niet voldoet aan de 
eisen van voldoende certificering en/of voldoende onderwijsdeelname, dan wordt de leerling besproken in de 
examencommissie. De examencommissie zal informatie inwinnen bij het team om een beeld te vormen van de 
leerling. Als er sprake is van een positieve ontwikkeling en/of van bijzondere omstandigheden, kan de 
commissie alsnog besluiten tot diplomering. Deze afweging wordt schriftelijk onderbouwd. 
 
Artikel 6. Bezwaar 
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De leerling (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de 
examencommissie van de school om geen diploma te verstrekken. Het bezwaar dient binnen één week na het 
besluit van de examencommissie, schriftelijk bij de examencommissie te worden ingediend. De leerling (of zijn 
wettelijk vertegenwoordiger) krijgen de mogelijkheid hun bezwaar mondeling toe te lichten.  
Het bezwaar wordt behandeld door de Commissie van Begeleiding. Op advies van de Commissie van 
Begeleiding neemt de locatiedirecteur een beslissing op het bezwaarschrift. De locatiedirecteur zal binnen vijf 
werkdagen na het indienen van het bezwaarschrift een bindend besluit nemen. Dit besluit wordt schriftelijk en 
met redenen omkleed medegedeeld aan de leerling (of zijn wettelijk vertegenwoordiger). 
 
Artikel 7. Vaststelling en wijziging 
Dit examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van het Herman Broerencollege op 17 mei 2022. 
Het reglement is op 21 april 2022 voorgelegd ter instemming aan de medezeggenschapsraad van de school en 
zal bij wijzigingen opnieuw ter instemming worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
 
Artikel 8. Publicatie 
Het reglement van de school staat op de website van de school. Een verwijzing naar het reglement is in de 
collegegids opgenomen.  
 
Artikel 9. Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en voor zover het de gang van zaken van de 
examencommissie betreft, beslist de examencommissie.  
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Bijlagen zijn te vinden op de SharePoint: Diploma VSO 
 
Bijlage 1 Het examengesprek (Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht) 

  
 
Bijlage 2 Het examengesprek (Uitstroomprofiel dagbesteding) 

 
  

https://hermanbroerenstichting.sharepoint.com/:f:/r/sites/hbs/IB/Diploma%20VSO?csf=1&web=1&e=E9Nf0y


 

6 
 

Bijlage 3 Het examengesprek (Uitstroomprofiel dagbesteding EMB )
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Bijlage 4 : Resultatenlijst Arbeid 
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Bijlage 5 : Resultatenlijst Arbeid Dagbesteding  
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Bijlage 6 : Resultatenlijst Dagbesteding EMB  
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Bijlage 7 : CV 
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Bijlage 8: Diploma VSO Arbeid 

(af te drukken op Waardepapier) 

 

SCHOOLDIPLOMA 

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 

ARBEIDSMARKTGERICHT UITSTROOMPROFIEL 

De ondergetekenden verklaren dat 

....................................., 

geboren ............. te ..................., 

van ......... tot .......................... 

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld 
in artikel 14c van de Wet op de expertisecentra heeft gevolgd aan 

Het Herman Broerencollege 

te ................................... 

    

Plaats ...........                                                                       Datum ............ 

    

De secretaris:                                                                      De directeur: 

    

................                                                                      ............... 

Handtekening van de kandidaat: 

............... 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit schooldiploma ongeldig. 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=14c&g=2022-04-13&z=2022-04-13
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Bijlage 9: Diploma VSO Dagbesteding 

(af te drukken op Waardepapier) 

 

SCHOOLDIPLOMA 

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS 

UITSTROOMPROFIEL DAGBESTEDING 

De ondergetekenden verklaren dat 

....................................., 

geboren ............. te ..................., 

van ......... tot .......................... 

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld 
in artikel 14f van de Wet op de expertisecentra heeft gevolgd aan 

Het Herman Broerencollege 

te ................................... 

    

Plaats ...........                                                                       Datum ............ 

    

De secretaris:                                                                      De directeur: 

    

................                                                                      ............... 

Handtekening van de kandidaat: 

............... 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit schooldiploma ongeldig. 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=14f&g=2022-04-13&z=2022-04-13

