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Je ontvangt je diploma op de diploma-uitreiking aan het eind van het 

schooljaar. En dan… ben je echt helemaal klaar met je opleiding!

 

 



Organisatie van de 
examens & 
Beoordelingscommissie 

 

Wanneer mag je examen doen?  

Op school is er een examencommissie. Deze examencommissie 
bestaat uit mevrouw Rozenblad en meneer Kroesemeijer. 

De examencommissie kijkt samen met jou en je mentor, of je voldoet 
aan de exameneisen. Als dat zo is, mag je examen doen. Je krijgt 
dan een uitnodiging voor het examengesprek.  

Wat ga je met je examen doen?  

Het examen bestaat uit een gesprek van 30 minuten. Hierbij zijn je 
mentor en een assessor aanwezig. Deze assessor is een docent van 
een andere praktijkschool, die samen met je mentor jouw examen 
beoordeelt. Tijdens het gesprek vertel je waar je trots op bent en wat 
je de afgelopen vijf schooljaren op LUCA hebt geleerd. Je laat je 
examendossier zien en kiest daaruit een onderwerp, waarover je iets 
wilt vertellen. Als het examen is afgelopen, gaan je mentor en de 
assessor ongeveer tien minuten in overleg. Daarna hoor je of je 
geslaagd bent.  

 

Wat is belangrijk voor je examen?  

• Je moet voldoen aan de exameneisen;  

• Je examendossier moet er goed uit zien;  

• Van tevoren krijg je een brief thuisgestuurd met de datum en tijd 
van je examen, lees deze brief goed;  

• En zorg dat je op tijd voor je examen bent.  

 

 

Voorwoord 
 
 

Bij LUCA kun je je opleiding afsluiten met een diploma.  

Wat moet je daarvoor doen? Aan welke exameneisen moet je 
voldoen?  

Je leest het allemaal in dit informatieboekje.  

Veel succes met de voorbereidingen op je examen! 

 

Exameneisen  



 

Wat zijn de exameneisen? 

• Je bent minstens 80% aanwezig geweest tijdens de lessen en je 
stage;  

• Je hebt minstens één arbeidsstage met een voldoende afgerond;  

• Je hebt een aantoonbare ontwikkeling doorgemaakt op de 
gebieden Nederlands, rekenen, burgerschap, wonen, werken en 
vrije tijd; 

• Je examendossier is helemaal op orde. 
 
De examencommissie bepaalt of je voldoet aan de exameneisen  en 
mag deelnemen aan het examengesprek  



De map & examendossier 

Wat is het examendossier? 
 

In het vierde leerjaar krijg je een map: het examendossier.  
Daarin verzamel je alle belangrijke documenten en certificaten die je 
op school hebt behaald. Dit examendossier is belangrijk voor je 
examen en wordt besproken tijdens je examengesprek.  

Hoe ziet je examendossier 
eruit? 

 

1 Tabblad Introductie 

• Wie ben ik 

• Foto 

• Beroepswens 

• Wat ga ik doen na de zomervakantie (werk en/of opleiding) 

• CV 
 

2 Tabblad Stage 

• Verzameldocument met een overzicht van alle gevolgde stages 

• Per stage wordt genoemd: 
• Bedrijf 
• Periode 
• Aantal dagen per week 
• Certificaat behaald ja/nee 
• Behaalde certificaten 
• Tenminste 1 uitgebreid stageverslag 
• (Stageverslag mag op papier, maar ook op PowerPoint, of 

film) 

 

 

3 Tabblad Praktijkvakken 

• Branche certificaten 

• Tenminste een beoordeling of een bewijs van gevolgde sectorlessen. 
(Een beoordeling van een activiteit, of een foto van een werkstuk waar 
je trots op bent) 

 

4 Tabblad Theorie (Nederlands, rekenen en Engels) 

• Eindcertificaat met behaalde resultaten Nederlands 

• Eindcertificaat met behaalde resultaten rekenen 

• Eindcertificaat met behaalde resultaten Engels 

 

5 Tabblad vrije tijd 

•  (KWT) 
Verzameldocument met foto’s en bewijzen van de gevolgde lessen  
vrije tijdsbesteding. 

6 Tabblad Wonen, werken  
 

•  Verzameldocument met foto’s en bewijzen de gevolgde themaweken: 
Wonen, Gezondheid, Democratie en Geld. 

• Burgerschap ,eindcertificaat met behaalde resultaten van Kies 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


