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A 

 
ABA 
Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen 
Dit is het proces, met het bijbehorende formulier, op grond waarvan door het UWV het 
arbeidsvermogen ingeschat wordt en op grond waarvan het UWV een besluit neemt over één van de 
volgende mogelijkheden: 
- indicatie banenafspraak; 
- advies indicatie beschut werk; 
- Wajong-uitkering. 
 
Voor jongeren uit het vso, waarvan de verwachting is, dat zij beschikken over arbeidsvermogen en 
geen vorm van beschut werk nodig hebben geldt dat zij zonder medische of arbeidsdeskundige 
beoordeling opgenomen worden in het doelgroepregister (indicatie banenafspraak). VSO-scholen 
helpen leerlingen en ouder(s) bij het invullen van de aanvraag. 
 
Activering (sociale) 
Sociale activering is een stelsel van activiteiten, die mensen helpen (weer) te wennen aan 
maatschappelijke deelname. Vaak wordt dit, deze activiteiten, ingezet als een eerste opstap naar 
werk.  
 
Ambitie 
De leeropbrengsten die een school wil halen. De leeropbrengsten zijn beschreven in doelstelling die 
expliciet, meetbaar, tijdgebonden en haalbaar zijn.  
 
Arbeidsmarktregio 
Regio van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening richting werkgevers en werkzoekenden 
vormgeven. Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. In iedere arbeidsmarktregio is 
één Centrumgemeente met een coördinerende rol.  
In elke arbeidsmarktregio komt een regionaal WERKbedrijf. In dit WERKbedrijf maken gemeenten, 
sociale partners en UWV samen het beleid voor de regio.  
Gemeenten en UWV werken samen op 30 Werkpleinen in de 35 arbeidsmarktregio’s. De 
dienstverlening voor werkgevers vindt plaats vanuit de WerkgeversServicepunten. Iedere regio heeft 
een eigen WerkgeversServicepunt.  
 
Arbeidstoeleiding 
De inspanningen om iemand op gerichte wijze, bijvoorbeeld met behulp van testen, begeleiding 
en/of arbeidstraining, te helpen aan (betaald) werk. Voor het vso komt het neer op activiteiten, die 
leerlingen voorbereiden op het vinden, verkrijgen en behouden van een arbeidsplek. Te denken valt 
aan praktische voorbereiding als praktijklessen en stages, maar ook aan beroepskeuze- en 
vaardigheidstesten en aan lessen rond CV-schrijven, solliciteren en portfoliobouw. 
Het begrip arbeid binnen arbeidstoeleiding moet breed opgevat worden en behelst ook 
dagbesteding met een sterk arbeidsmatig karakter en/of beschutte werkvormen.  
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Arbeidsvermogen 
Begrip dat gehanteerd wordt door het UWV om te bekijken of mensen mogelijkheden hebben om te 
werken. Met arbeidsvermogen wordt door het UWV bedoeld of iemand mogelijkheden heeft om te 
werken. Dit kan ook werk zijn waarmee iemand minder dan het minimumloon verdient. Iemand 
heeft bijvoorbeeld arbeidsvermogen als hij/zij: 

- met begeleiding kan werken; 
- een voorziening nodig heeft om te kunnen werken; 
- alleen ‘beschut’ werk kan doen. 

 
Volgens de regels van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) heeft 
iemand arbeidsvermogen als hij/zij voldoet aan 4 criteria: 

1. een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie; 
2. beschikken over basale werknemersvaardigheden (denk daarbij aan, op tijd komen, met 

collega’s om kunnen gaan, luisteren, netjes gekleed gaan en er verzorgd uitzien, geen 
ongewenst gedrag laten zien, de opgedragen taken uitvoeren); 

3. tenminste 1 uur aaneengesloten werken (dat wil zeggen minimaal 1 uur de aandacht bij het 
werk kunnen houden, zonder dat hierbij intensieve begeleiding nodig is); 

4. per werkdag minstens 4 uur kunnen werken of per werkdag minstens 2 uur werken én per 
gewerkt uur minstens het minimumloon per uur verdienen.  

 
Assessment 
Een assessment is een reeks aan activiteiten, die ingezet worden om een duidelijk beeld van een 
persoon te schetsen. Testen, observaties of proeven kunnen ingezet worden als onderdeel van een 
assessment. Voor leerlingen in het vso is assessment bij leerlingen er vooral op gericht om antwoord 
te krijgen op de vragen: ‘Wie ben ik’, ‘Wat wil ik’ en/of ‘Wat kan ik’.  
 
Attrack 
Een online applicatie met relevante informatie over: 

 uitstroom vanuit leerling administratiesysteem; 

 bestendiging bij de nieuwe leer-/ werkbestemming. 
 

B 

 
Baangarantie 
Een baangarantie is de verzekering dat iemand, na het uitvoeren van bijvoorbeeld een stage, 
proefplaatsing, re-integratietraject of anderszins, door een werkgever een arbeidsovereenkomst 
aangeboden krijgt voor minimaal 6 maanden.  
 
Baanwijs 
Alle kwetsbare jongeren in Noord Limburg gaan naar vervolgonderwijs, hebben en behouden een 
werkplek, passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. Dat is de ambitie van BAANWIJS, 
een voor Nederland unieke samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs, UWV en gemeenten 
in de regio Noord-Limburg. Die ambitie werd 25 juni 2015 onderstreept door het convenant 
BAANWIJS te ondertekenen in Theater De Maaspoort. 
 
Banenafspraak 
De banenafspraak wordt in de volksmond gebruikt voor de Wet Banenafspraak en quotum 
arbeidsbeperkten. Deze wet is in 2015 aangenomen. De Banenafspraak kwam tot stand als 
onderdeel van het Sociaal Akkoord (goedgekeurd april 2013) en ondersteunt de Participatiewet. De 
banenafspraak houdt in dat er tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking 
worden gerealiseerd: in totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. 

https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#speciaal_onderwijs
https://www.samenvoordeklant.nl/begrippenlijst#UWV
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Basisarrangement 
Een onderwijsarrangement dat past bij 75% van de leerlingen in een groep. Deze leerlingen voldoen 
aan de leerstandaard die de school heeft opgesteld.  
 
Beoordeling arbeidsvermogen 
De Beoordeling Arbeidsvermogen is het officiële proces waarlangs bepaald wordt of iemand in staat 
is om arbeid te verrichten. De Beoordeling Arbeidsvermogen wordt uitgevoerd door het UWV. De 
beoordeling kan leiden tot vijf verschillende uitkomsten: 

1. iemand heeft duurzaam geen arbeidsvermogen (in dat geval kan hij/zij in aanmerking komen 
voor Wajong 2015); 

2. iemand heeft arbeidsvermogen en is niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen 
(hij/zij behoort daarmee tot de doelgroep van de banenafspraak en wordt ingeschreven in 
het doelgroepregister); 

3. iemand heeft arbeidsvermogen, maar heeft een hoge mate van (structurele) begeleiding of 
aanpassing van het werk nodig (in dat geval krijgt hij/zij een Indicatie banenafspraak en 
wordt ingeschreven in het doelgroepregister); 

4. iemand heeft tijdelijk geen arbeidsvermogen, maar die situatie is niet duurzaam (in dat geval 
krijgt hij/zij een Indicatie banenafspraak als er minder dan het wettelijk minimumloon 
verdiend kan worden); 

5. iemand heeft arbeidsvermogen en is in staat het wettelijk minimumloon te verdienen (hij/zij 
valt hiermee niet onder de doelgroep van de banenafspraak). 

 
Voor leerlingen uit het vso, waarvan de verwachting is, dat zij beschikken over arbeidsvermogen en 
geen vorm van beschut werk nodig hebben, geldt dat zij zonder medische of arbeidsdeskundige 
beoordeling opgenomen worden in het doelgroepregister (Indicatie Banenafspraak).  
 
Beschut werk 
Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek 
nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. 
Beschut werkt kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk (bijvoorbeeld 
printplaten maken). Mensen die beschut werk doen zijn in dienst van de gemeente of een reguliere 
werkgever en krijgen salaris. De werknemers krijgt salaris op basis van de cao van de werkgever. Dit 
is ten minste het wettelijk minimumloon. 
 
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werkt aan 
mensen met een arbeidsbeperking. Sinds januari 2017 zijn gemeenten ook daadwerkelijk verplicht 
beschutte werkplekken vorm te geven. Een gemeente regelt zelf de wijze waarop zij dit beschut werk 
vorm geeft.  
 
Bestendiging 
Uitgangspunt is dat de leerroute behorende bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in 
voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de 
vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er vanuit mag worden gegaan dat de leerling 
twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit. Dit verhoogt de kans op het met succes 
afronden van het traject in deze uitstroombestemming. 
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Bijstand 
Bijstand is een uitkeringsvoorziening voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om 
in hun levensonderhoud te voorzien. Met een bijstandsvoorziening kunnen zij de periode 
overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De bijstand wordt uitgevoerd door de gemeente in 
het kader van de Participatiewet. De hoogte van een eventuele bijstandsuitkering is afhankelijk van 
de persoonlijke situatie. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar kunnen recht hebben op bijstand. Deze 
bijstand is minder hoog dan de bijstand voor mensen van 21 jaar en ouder, omdat hun ouder(s) nog 
financieel verantwoordelijk zijn. 
 
Boris 
Boris is een aanpak die leerlingen uit het vso helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. 
De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar 
beroepsonderwijs. Voor jongeren is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is 
het de belangrijkste manier om nieuw personeel te werven. Belangrijke onderdelen binnen de 
methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een 
bedrijf.  
 

C 

 
Centrumgemeente 
Een gemeente die in een samenwerkingsverband van gemeenten volgens de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR), een bepaalde functie uitvoert voor omliggende gemeenten. 
De deelnemende gemeenten brengen taken onder bij de centrumgemeente, die in opdracht van de 
andere gemeenten deze taken uitvoert. Daartoe verlenen de deelnemende gemeenten mandaat aan 
de centrumgemeente.  
 
CITO – Volgsysteem Voortgezet Onderwijs 
Het Cito Volgsysteem geeft een betrouwbaar beeld van de groei van de leerlingen. Bovendien 
vergelijkt het de resultaten van de school met die van maar liefst 800 andere scholen. Zo kan  
vakkundigheid nog gerichter ingezet worden, voor school en voor elke leerling. 
De toetsen van het volgsysteem brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw 
leerlingen in beeld:  

 Toets 0, eerste klas: september of oktober; 

 Toets 1, eerste klas: april, mei, juni of juli; 

 Toets 2, tweede klas: februari, maart, april of mei; 

 Toets 3, derde klas: april, mei, juni of juli. 
 
Commissie voor de Begeleiding (CvdB) 
Commissie voor de Begeleiding (CvB) heeft de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere 
leerling optimaal gebruik kan maken van de leerstof op school en zich daardoor maximaal kan 
ontwikkelen. Iedere cluster-4 school is verplicht om een CvdB te hebben die toezicht houdt op het 
opstellen van ontwikkelingsperspectieven van lln., het evalueren van de ontwikkelingsperspectieven 
en het adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs. 
 
Competenties 
Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je bezit en bestaat uit de volgende drie 
elementen: 

- kennis; 
- vaardigheid; 
- persoonlijke eigenschappen/motivatie.  

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo/toets_0
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo/toets_1
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo/toets_2
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo/toets_3
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Competenties zijn bouwstenen van succesvol gedrag en uiten zich dus ook in zichtbaar gedrag. Uit 
gedrag is af te leiden of mensen een bepaalde competentie bezitten. 
 
Convenant ‘Veilige School’ 
Met de gemeente Venlo, Onderwijsgemeenschap Venlo e.o., politie en het Openbaar Ministerie is er 
een convenant afgesloten om de school een veilige plaats te maken voor alle leerlingen en 
medewerkers. In dit convenant staat beschreven wat de wederzijdse verplichtingen en afspraken zijn 
bij overtredingen en strafbare feiten in en om de school zowel tijdens, voor en na schooltijd. Van een 
ernstig delict wordt altijd aangifte gedaan. De politie voert tussentijdse controles uit op het bezit van 
verboden middelen. Ook kan er preventieve kluiscontrole plaatsvinden als daar aanleiding voor is.  
 

D 

 
Dagbesteding 
Dagbesteding is een zoveel mogelijk zinvolle, gestructureerde en in principe niet-vrijblijvende vorm 
van besteding van de dag. Als dit niet op een reguliere dan wel aangepaste manier kan worden 
gerealiseerd, is hierbij voor personen onder de 65 jaar sprake van een vervangende activiteit voor 
werk of school. Dagbesteding kan een divers karakter hebben, afgestemd op de mogelijkheden van 
de persoon. Zo kan de dagbesteding ervarings- of belevingsgericht zijn, gericht zijn of het uitvoeren 
van activiteiten of van arbeidsmatige aard zijn.  
 
Denkmodel 
Assessment dat gericht is op de persoon van de leerling (persoonsprofiel). En daarnaast op de 
uitstroomprofielen. Het denkmodel (Denken, Doen, Willen, Zijn) biedt een kader en overzicht van 
aspecten die gemeten kunnen worden. 
 

 
 
 
Detachering 
Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij. Detacheren kan individueel door 
mensen uit te lenen aan een bedrijf. Ook wordt gewerkt met groepsdetachering, waarbij een 
werkgever opdrachten uitbesteed aan een groep mensen. 
 
Didactisch handelen 
Instructiemodel dat een leerkracht gebruikt tijdens de les(sen). Daarnaast is didactisch handelen dat 
de leerkracht ervoor zorgt dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximaal gestimuleerd worden om 
actief na te denken.  
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Directe Instructie Model (DI-Model) 
Bepaald lesmodel dat bij een school past en wat een school hanteert/uitvoert. Dit lesmodel bestaat 
uit meerdere fasen van een les. Zo heb je bijvoorbeeld de start van een les, de instructie, de 
begeleide inoefening, zelfstandige verwerking en de afsluiting van een les. Dit geeft de leerlingen 
(meer) structuur en de lessen verlopen prettig(er).  
 
Doelgroepregister 
In het doelgroepregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak 
behoort. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder voorwaarden informatie uit het 
doelgroepregister opvragen.  
Onder de doelgroep Banenafspraak vallen: 

- mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% van het wettelijk minimumloon 
kunnen verdienen; 

- mensen in de Wajong die kunnen werken; 
- mensen met een WSW-indicatie; 
- mensen met een WIW-baan; 
- mensen met een ID-baan. 

 
Leerlingen uit het vso worden op grond van de Indicatie Banenafspraak zonder medische of 
arbeidskundige beoordeling opgenomen in het doelgroepregister, indien zij dat bij de Aanvraag 
Beoordeling Arbeidsvermogen aangeven.  
 

E 

 
EducatieMeter 
De EducatieMeter bestaat uit meerdere vragenlijsten die vanuit verschillende invalshoeken de 
huidige situatie van een leerling in kaart brengt. Op deze manier wordt inzicht gegeven in de 
persoonlijkheid, talenten, interesses en kansen van de leerling. Tevens worden de leerdoelen, 
eventuele (gedrags)risico's en belemmeringen in kaart gebracht. 
 
Entreeopleiding 
De Entreeopleiding vervangt per 1 augustus 2014 de voormalige opleidingen op niveau 1 van het 
mbo, inclusief de AKA. De Entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een 
vooropleiding. Een Entreeopleiding heeft een tweeledig doel: 

- doorstroom naar mbo-niveau 2, waarvoor de deelnemer taal- en rekenniveau 2F nodig heeft; 
- doorstroom naar de arbeidsmarkt: een Entreeopleiding zorgt ervoor dat de deelnemer over 

essentiële werknemersvaardigheden beschikt in werkvelden waarvoor hij of zij via het profiel 
van zijn keuze is opgeleid.  

 
Om een Entreeopleiding te volgen moeten leerlingen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- de leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, 
mbo-3 of mbo-4; 

- de leerling is op 1 augustus 16 jaar.  
 
De Entreeopleiding wordt aangeboden in 9 sectorgerichte profielen: 

- Assistent Logistiek; 
- Assistent Installatie- & Constructietechniek; 
- Assistent Zorg & Dienstverlening; 
- Assistent Procestechniek; 
- Assistent Bouwen, Wonen & Onderhoud; 
- Assistent Verkoop / Retail; 
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- Assistent Mobiliteitsbranche; 
- Assistent Horeca/Voeding/Voedingsindustrie; 
- Assistent Plant of (Groene) Leefomgeving. 

 
Extraneusregeling 
Voor leerlingen die in staat zijn een volledig diploma te behalen, maar dit niet binnen een reguliere 
VO-school, zoals via bijvoorbeeld een synthesetraject, kunnen doen is er de extraneusregeling. Bij 
een extraneusregeling volgen de leerling het volledige onderwijsprogramma (theorie + praktijk) bij de 
vso-school en worden vlak voor het examen aangemeld bij een reguliere VO-school. Dit zodat ze op 
die desbetreffende reguliere VO-school examen mogen doen en dus een diploma kunnen behalen.  
 

F 

 

G 

 

H 

 
HGPD 
HandelingsGerichte ProcesDiagnostiek 
HGPD geeft een probleemoverzicht, inzicht en uitzicht. Van elke leerling wordt een overzicht 
gemaakt met voor de leerling kenmerkende compenserende en belemmerende factoren. Deze 
factoren worden geordend in leerlingfactoren (lichamelijk, gedrag, leren), factoren binnen school 
(school, klas) en factoren buiten school (gezin en vrije tijd). Al deze factoren worden bij elkaar 
gebracht in een weging, een gewogen omschrijving van de leerling waarin alle genoemde factoren 
een bepaalde ‘waarde’ hebben. Aan de hand van dit beeld wordt samen bepaald wat de meest 
optimale aanpak voor een leerling is en welke ondersteuningsbehoeften een leerling heeft. Jaarlijks 
wordt het HGPD geëvalueerd en indien nodig aangevuld en/of bijgesteld.  
 

I 

 
Implementatiescan 
De implementatiescan is een methodiek met bijbehorend instrument om de kennis en stand van 
zaken rond arbeidstoeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op gemeentelijk of 
regionaal niveau in kaart te brengen, te ontsluiten en om te zetten in een concrete werkagenda.  
 
Indicatie Banenafspraak 
De Indicatie Banenafspraak is de formele voorwaarde voor een burger om opgenomen te kunnen 
worden in het Doelgroepenregister en zodoende aanspraak te kunnen maken op een Garantiebaan. 
De Indicatie Banenafspraak wordt afgegeven door het UWV, als mogelijk resultaat van de 
Beoordeling Arbeidsvermogen.  
 
Interactiewijzer 
Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties. 
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J 

 
Jeugdwet 
De Jeugdwet is per 1 januari 2015 van kracht en regelt alle jeugdhulp en alle jeugdzorg voor jongeren 
tot 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De regelingen van 
Jeugdwet en WMO komen grotendeels met elkaar overeen, met dien verstande dat de Jeugdwet van 
toepassing is tot 18 jaar en de WMO daarboven.  
 
Jobcoach 
Een jobcoach begeleidt een werknemer op een werkplek met als doel dat de werknemer uiteindelijk 
zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. 
 
Jongerenloket 
Gemeentelijke voorziening, waar jongeren tussen de 16 en 27 jaar terecht kunnen voor 
ondersteuning bij onderwijs, werk of inkomen.  
 

K 

 
Kenniscentrum (Beroepsopleiding en Bedrijfsleven) 
Per 1 augustus 2015 zijn de Kenniscentra Beroepsopleiding en Bedrijven opgegaan in de 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).  
SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de 
kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.  
 
Keukentafelgesprek 
Een keukentafelgesprek is het gesprek dat burgers samen met de gemeente voeren om in 
aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de gemeente. Burgers kunnen zich daarbij laten 
ondersteunen door anderen. Doel van het gesprek is om voor iedere individuele burger tot passende 
oplossingen te komen. Oplossingen die bijdragen tot het participeren aan de maatschappij.  
 
Klassenmanagement 
De manier waarop de leerkracht een lesdag organiseert en de klas inricht, zodat hij alle geplande 
lessen kan geven.  
 
Kwalificatieplicht 
De kwalificatieplicht is een onderdeel van de Leerplichtwet en houdt in dat jongeren tussen 16 en 18 
jaar onderwijs moeten volgen totdat zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is 
(minimaal) een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Jongeren in 
het vso in de profielen Arbeid en Dagbesteding zijn niet kwalificatie plichtig. Jongeren in het profiel 
Vervolgonderwijs wel.  
 

L 

 
Leergebieden 
De globale aanduidingen van vakken die op het lesrooster staan. Bijvoorbeeld taal en rekenen.  
 
Leerlijn(en) 
Een opbouw van realistische tussendoelen in een bepaald vakgebied. De tussendoelen volgen elkaar 
op een logische wijze op, en leiden naar een einddoel.  
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Leeropbrengsten 
De resultaten van leerlingen, zowel op cognitief als gedragsmatig niveau. Een school verzamelt de 
leeropbrengsten met observaties en toetsen.  
 
Leerplicht 
Leerplicht houdt in dat kinderen van 5 tot 16 jaar onderwijs moeten volgen. De leerplicht duurt altijd 
tot en met het einde van een schooljaar. Als een kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij het schooljaar 
dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als een kind minimaal 12 
volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgesloten. Aansluitend aan de 
leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat kinderen tussen de 16 en 18 jaar onderwijs 
moeten volgen totdat zij een startkwalificatie behaald hebben. Leerlingen in het vso (profielen 
Arbeid en/of Dagbesteding) zijn vrijgesteld van kwalificatieplicht en uitsluitend leerplichtig.  
 
Leerroute 
De opeenvolging van onderwijsarrangementen van een leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan, die 
toeleiden naar een uitstroombestemming. In een leerroute staan (per leerjaar) de doelen en 
inhouden beschreven die relevant zijn voor een bepaalde uitstroombestemming. Met andere 
woorden, wat moeten de leerlingen kennen en kunnen om naar een bepaalde uitstroombestemming 
te gaan. Deze zijn per leergebied uitgewerkt.  

Leerstofaanbod 
De methodes die ervoor zorgen dat de school de doelstellingen kan bereiken die ze heeft 
vastgesteld. De methodes passen bij de tussendoelen en leerlijnen die horen bij de doelstellingen van 
de school.  
 
Leertijd 
De hoeveelheid tijd die een school moet besteden aan verschillende vakken of leerlijnen. De 
hoeveelheid tijd is vastgelegd in een rooster, waarop de verschillende leergebieden aangegeven zijn. 
De leerkrachten geven op een effectieve manier les in de geplande tijd.  
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Loondispensatie 
Loondispensatie is een instrument, dat het UWV kan inzetten voor Wajongers (van voor 1 januari 
2015). Een Wajonger met arbeidsvermogen kan door zijn ziekte of handicap mogelijk minder 
verdienen dan andere werknemers. Dan mag een werkgever (tijdelijk) minder betalen aan deze 
medewerker. Het UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij/zij 
ontving voordat hij/zij ging werken. Loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.  
 
Loonkostensubsidie 
Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen 
met een arbeidsbeperking, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, in dienst nemen. Ook voor 
mensen die beschut werk doen kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen.  
 
Loonwaarde (bepaling) 
De loonwaarde is het percentage loon dat iemand, die met een arbeidsbeperking aan de slag gaat, 
per gewerkt uur kan verdienen. Daarbij wordt zijn of haar arbeidsprestatie op die werkplek 
(bijvoorbeeld 70%) vergeleken met die van een gemiddelde werknemer met soortgelijke opleiding en 
ervaring zonder arbeidsbeperking (=100%). Loonwaarde is dus een functie-afhankelijk gegeven en 
niet in algemene zin voor een persoon te bepalen.  
 
Loopbaanbegeleiding (LOB) 
Loopbaanbegeleiding of loopbaancoaching betekent dat je je afvraagt wie je bent, wat je wilt en 
waarom je dat wilt. En wat eventueel andere mogelijkheden zijn.  
 

M 

 
MBO 
MBO staat voor middelbaar beroepsonderwijs en leidt mensen op tot beroepsbeoefenaar. Dit 
gebeurt in verschillende sectoren, via verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. MBO 
wordt uitgevoerd door ROC’s (Regionaal Onderwijs Centrum) of erkende particuliere opleidingen.  
Het MBO kent de volgende niveaus: 

 Entreeopleiding: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie); 

 niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar; 

 niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding; 

 niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot 
hbo). 

 
Voor niveau 1 geldt een drempelloze instroom, echter alleen als iemand niet in het bezit is van een 
diploma of overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4. Voor niveau 2 heeft men minimaal 
een vmbo-diploma (basisberoepsgerichte leerweg) nodig of een afgeronde entreeopleiding met 
doorstroomrecht. Voor niveau 3 en 4 is minimaal een vmbo-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, 
Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 
nodig.  
 
Het MBO kent de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In de 
BOL volgt de leerling voltijds onderwijs, waarvan beroepspraktijk in de vorm van (onbetaalde) stages 
deel uitmaakt. In de BBL heeft een leerling een dienstverband van minimaal 24 uur bij een werkgever 
(erkend leerbedrijf) en gaat minimaal 1 dag per week naar school.  
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Medezeggenschapsraad (MR) / Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het 
voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het 
schoolbestuur over onder meer de begroting van de school. 
 
De GMR bestaat uit: 

 leden die door de personeelsleden van de medezeggenschapsraden worden gekozen; en 

 leden die door de ouderleden van de medezeggenschapsraden worden gekozen. 
 
 

N 
 
No risk-polis 
De no-risk polis is een compensatie voor het doorbetaalde loon bij ziekte. Werkgevers zijn wettelijk 
verplicht elke zieke werknemer twee jaar lang het loon voor minimaal 70 procent door te betalen.  
 

O 

 
Ondersteuningsteam (OT) 
In het ondersteuningsteam participeert naast personeel van de school, waaronder in ieder geval de 
intern begeleider en de leerkracht, een schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast kunnen externe 
deskundigen aanschuiven. Dit kan de schoolarts, de jeugdverpleegkundige of een orthopedagoog 
zijn. 
 
Onderwijsarrangement 
Alle onderdelen uit het toezichtskader van de inspectie, zoals leerstofaanbod, klassenmanagement, 
leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en schoolklimaat.  
 
Onderwijsconcept 
De manier waarop de school is ingericht. Qua inrichting kan gedacht worden aan landelijke 
ontwikkelingen, de missie en visie van de school, het stimuleren van zelfstandigheid, 
zelfstuurbaarheid en zelfredzaamheid van de leerlingen en/of de toekomst en deelname aan de 
maatschappij van leerlingen.  
 
Onderwijsleerproces 
Alle elementen in een school die ervoor zorgen dat een kind kan leren. Bijvoorbeeld leerstofaanbod, 
klassenmanagement, leertijd, didactisch en pedagogisch handelen en schoolklimaat.  
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Het maximaal aantal leerdoelen dat een leerling zal halen, afgeleid van de ingeschatte 
uitstroomniveaus die horen bij een uitstroombestemming.  
Een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere 
periode. De verplichte onderdelen van het OPP zijn de verwachte uitstroombestemming van de 
leerling, de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (bevat in ieder 
geval een weergave van de belemmerende en compenserende factoren die van invloed zijn op het 
onderwijs aan de leerling), een omschrijving van de ondersteuningsbehoeften en – indien aan de 
orde – de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.  
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Opbrengstgericht werken 
Manier van werken die uitgaat van de leeropbrengsten van leerlingen.  
 
Oplossingsgericht werken 
De kern van oplossingsgericht werken methodiek (OW) gaat uit van de gewenste situatie, richt zich 
op bereikte successen, competenties en mogelijkheden en werkt vanuit het “Stap voor stap” 
principe.  
 
Uitgangspunten oplossingsgericht werken  

 Doe meer van wat goed werkt en stop met datgene dat niet werkt; 

 Als iets niet goed gaat kijk dan naar waar de uitzonderingen zijn; 

 Mensen zijn competent; 

 Leg je focus op de toekomst; 

 Doe het stap voor stap.  
 

P 

 
Participatieladder 
De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand, 
bijvoorbeeld een persoon met een bijstands- of Wajonguitkering, meedoet in de samenleving. De 
ladder is onderverdeeld in zes treden. De zes niveaus van participatie is als volgt: 

- niveau 6: betaald werk; 
- niveau 5: betaald werk met ondersteuning; 
- niveau 4: onbetaald werk; 
- niveau 3: deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging); 
- niveau 2: sociale contacten buitenshuis; 
- niveau 1: geïsoleerd.  

 

De participatieladder wordt door diverse gemeenten gehanteerd bij het vormgeven van beleid op 

het gebied van (sociale) activering en (arbeids)integratie.  

 

Participatiewet 

De Participatiewet is per 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de Wet Werk en Bijstand 

(WWB), de Wet Investering Jongeren (WIJ), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van 

de Wajong. Het doel van de Participatiewet is om iedereen die kan werken daarbij te ondersteunen. 

Hierbij gaat het om mensen met en zonder arbeidsbeperking. De ondersteuning kan gericht zijn op 

arbeidsintegratie, maar ook op inkomensondersteuning.  

 

PDCA – PLAN DO CHECK ACT  

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De 

vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de 

kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.  

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn: 

 PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze 
werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

 DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
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 CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke 
situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 

 ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

Pedagogisch handelen 
Manier waarop het personeel op een school omgaat met leerlingen. Bijvoorbeeld de gedragsregels 
van de school en van de leerkrachten voor leerlingen. En de manier waarop een leerkracht de juiste 
voorwaarden schept om ervoor te zorgen dat de leerlingen gewenst gedrag vertonen.  
 
Persoonlijke ondersteuning 
Persoonlijke ondersteuning is de term die veelal gebruikt wordt voor jobcoaching. Hierbij wordt een 
werknemer op de werkplek begeleid op de werkplek. De begeleiding kan bestaan uit het inwerken bij 
nieuwe werkzaamheden, contact maken en bevorderen van samenwerking met collega’s en 
leidinggevende.  
 
PGB 
Het Persoonsgebonden budget (PGB) is eens om geld, waarmee een zorgcliënt zelfstandig zorg kan 
inkopen en de zorgverleners mee kan betalen. Met een PGB hebben cliënten zelf zeggenschap over: 

- wie de zorg verleent; 
- wanneer de zorg verleend wordt; 
- wat de zorg voor iemand doet.  

 
Praktijkverklaring 
De praktijkverklaring is een door de branche erkend document, waarmee iemand zijn 
vakbekwaamheid op één of meer werkprocessen kan aantonen. Door het ondertekenen van de 
praktijkverklaring geeft de praktijkopleider van een erkend leerbedrijf aan, dat de leerling de 
werkprocessen en de onderliggende prestatie-indicatoren voldoende beheerst. De leerling kan met 
deze verklaring aan anderen laten zien wat zijn/haar mogelijkheden zijn.  
 
Proefplaatsing 
Proefplaatsing is een instrument, dat ingezet kan worden door UWV en gemeente om mensen naar 
werk te begeleiden. Hiermee worden werkgevers ondersteund, die overwegen iemand uit 
bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie in dienst te nemen, maar (nog) niet zeker weten of de persoon 
de functie goed kan vervullen. Tijdens de proefplaatsing kan bekeken worden of de beoogde 
werknemer geschikt is.  
Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat de werkgever, bij gebleken geschiktheid, de werknemer 
een contract voor minimaal 6 maanden aanbiedt.  
 

Q 

 

R 

 
RMC 
RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.  
Het centrale doel van de Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) functie is het scheppen van 
voorwaarden voor (kwalificatie plichtige) jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en 
meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Iedere jongere tot 23 jaar moet 
dus een passende plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen vinden.  
De kerntaken van de RMC’s in de regio zijn een sluitende melding en registratie van voortijdig 
schoolverlaters (vsv’ers). Inmiddels hoort ook het monitoren van uitstromende jongeren uit het vso 
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tot de taak van het RMC.  
 
ROC 
ROC staat voor Regionaal OpleidingsCentrum. In een ROC wordt zowel middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) gegeven als volwasseneneducatie (vavo).  
 

S 
 
Schoolklimaat 
Alle protocollen die een school heeft vastgesteld over de gang van zaken binnen de school. 
Bijvoorbeeld: hoe gaan mensen met elkaar om binnen de school, welke basisvoorzieningen en 
faciliteiten zijn aanwezig om het leren te bevorderen, aan welke activiteiten doet de school mee om 
de leerlingen te helpen maatschappelijk bewust te worden, enzovoorts. De school initieert en 
stimuleert daarnaast kennisuitwisseling tussen de medewerkers in de school. De school maakt 
hiervoor budget en tijd vrij, en besteedt aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers, zowel 
individueel als in teamverband. Tot slot biedt de school de ouders de mogelijkheid om mee te 
praten, stimuleert ze hen om te participeren in schoolactiviteiten en om thuis leeractiviteiten te 
doen.  
 
Schoolplan 
Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van 
het onderwijs beschrijft. 
 
SCOL – Sociale Competentie ObservatieLijst 
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. 
De SCOL-scores brengen de sociale competentie van de leerlingen systematisch in kaart. De SCOL 
wordt gebruikt voor:  

 de planmatige ontwikkeling van sociale competenties op klassen- of op schoolniveau;  

 het inhoudelijk vorm geven van het onderwijs; leerlingen, die extra ondersteuning nodig 
hebben, zijn snel in beeld. 
 

Sociale activering 
Sociale activering is een stelsel van activiteiten, die mensen helpen (weer) te wennen aan 
maatschappelijke deelname. Vaak wordt deze term, en daarmee de activiteiten, ingezet als een 
eerste opstap naar werk.  
 
Sociale onderneming 
De sociale onderneming of firma is een maatschappelijke onderneming die naast economische ook 
sociale doelstellingen hanteert. De sociale doelstelling gaat over de expliciete missie van de 
onderneming om werk of tijdelijke leerwerkplekken te bieden een personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.  
 
Social return 
Social return is een extra argument voor scholen voor vso om bedrijven te bewegen plaatsen te 
bieden aan hun leerlingen. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Staatsexamens 
Vso-scholen hebben geen examenlicentie(s) om zelf examens af te nemen. Betekent dat leerlingen 
automatisch aangewezen zijn op staatsexamens. Hierbij biedt een vso-school een volledig 
onderwijsprogramma dat gericht is op het behalen van een diploma. Het staatsexamen kent geen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Document
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
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traditioneel schoolexamen, maar in plaats daarvan leggen leerlingen een mondeling examen af bij de 
staatsexamencommissie. Het diploma dat behaald kan worden is echter een volledig erkend vmbo-
diploma.  
 
Stage 
Stage (of beroepspraktijkvorming) is een onderdeel van een opleiding waarin een leerling de praktijk 
leert. Op een stage hoeven leerlingen dus nog niet alles te kunnen; ze zijn op stage om dingen te 
leren! In vso zijn bijvoorbeeld verschillende stages te herkennen: 

- snuffelstage: niet echt gericht op het aanleren van vaardigheden, maar meer gericht op het 
kennismaken met bepaalde beroepsbezigheden, zodat bijvoorbeeld op een verantwoorde 
manier een (nadere) keuze kan worden gemaakt; 

- groepsstage: in een groepje, al dan niet met begeleiding vanuit school, werken en 
vaardigheden opdoen in een bedrijf; 

- individuele of zelfstandige stage: meedraaien in een bedrijf om aldaar in de praktijk 
algemene en beroepsvaardigheden te leren, te oefenen en te laten zien.  

Aangezien de stage en leerplek betreft, wordt stagetijd gezien als onderwijstijd. Daarom moet 
inzichtelijk gemaakt worden aan welke onderwijsdoelen wordt gewerkt en wat de opbrengsten zijn. 
Binnen het vso mogen leerlingen vanaf 14 jaar stage lopen. Met in acht name van de 
arbeidstijdenwet mag een leerling tot maximaal 4 dagen per week stage lopen.  
 
Startkwalificatie 
Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat 
nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tot 23 jaar, 
zonder een afgeronde opleiding die geldt als startkwalificatie, worden als voortijdig schoolverlater 
(vsv) gekenmerkt. Onder de norm van de startkwalificatie vallen een diploma havo of vwo of een 
kwalificatie mbo niveau 2 of hoger. Leerlingen met een indicatie voor vso (profiel Arbeid en/of 
Dagbesteding) behoeven geen startkwalificatie te behalen.  
 
Symbiosetraject 
Bij een symbiosetraject volgen leerlingen (deels) de theorievakken binnen een vso-school en (deels) 
de praktijkvakken binnen een school voor (regulier) voortgezet onderwijs. Via dit traject is het 
mogelijk een volledig vmbo-diploma te behalen.  
 
Synthesetraject 
Bij een synthesetraject volgen leerlingen van een vso-school het volledige onderwijsprogramma op 
een reguliere voortgezet onderwijsschool. Ze zijn daarmee dan ook volledig onderdeel van de 
desbetreffende reguliere VO-school. Leerlingen in syntheseklassen worden begeleid door een 
leerkracht van de vso-school.  
 

T 

 
Tegemoetkoming scholieren 
Tegemoetkoming voor scholieren van 18 jaar en ouder, die nog nop school zitten. Deze 
tegemoetkoming geldt ook voor leerlingen in het vso (tot 20 jaar). De tegemoetkoming compenseert 
het wegvallen van de kinderbijslag vanaf 18 jaar en wordt aangevraagd via DUO. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Als een leerling wordt verwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) is een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het samenwerkingsverband (swv) nodig. Dit geldt ook als ouders 

hun kind hier direct aanmelden. 
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Transitiecoaching  
De transitiecoach ondersteunt bij overgang van school naar werk.  
 
Transitiedocument 
Bij schoolverlaters verstrekt de vso-school een transitiedocument aan de leerling. De wetgever hecht 
aan dit document de volgende betekenissen:  

 het transitiedocument heeft als doel, de leerling bij verlaten van het vso-uitstroomprofiel 
Arbeidsmarkt en Dagbesteding een extra steun in de rug te geven bij hun vervolgstap naar de 
arbeidsmarkt of dagbesteding; 

 het transitiedocument bevat informatie over kennis, vaardigheden, houding en de 
ondersteuningsbehoefte die de leerling (na het verlaten van de school) heeft; 

 voor het transitiedocument wordt vooralsnog geen model vastgesteld. Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent het overgangsdocument 
worden gegeven. Maar eerst is de sector zelf aan zet om te komen tot meer convergentie. De 
voorstellen hieronder zijn een aanzet daartoe.  

 
Tussendoelen 
Doelstellingen in een leerlijn over verschillende niveaus.  
 

U 

 
Uitstroombestemming 
De bestemming/plek waarnaar een leerling naar verwachting uitstroomt. Er zijn 3 bestemmingen te 
onderscheiden: 

- vervolgopleiding; 
- arbeid > vrije bedrijf of begeleid; 
- arbeidsmatige dagbesteding.  

Het uitstroomniveau kan per vakgebied verschillen; de uitstroombestemming is een uitspraak over 
de verwachte of geplande vorm van vervolgonderwijs, vorm van arbeid of (arbeidsmatige) 
dagbesteding. Deze uitspraak is opnieuw een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus van 
de verschillende hoofdvakken én de belemmerende en bevorderende ontwikkelingsfactoren.  
 
Uitstroomdatum 
De datum waarop een leerling de school verlaat met een diploma, een arbeidscontract of een 
arbeidsmatige dagbestedingsplek.  
 
Uitstroomniveau 
De leerroute (1,2,3 of 4) met het daarbij behorende niveau (onderwijsaanbod) dat de leerling volgt, 
zie onderstaand schema: 
 

Leerroute Niveau – onderwijsaanbod Uitstroom(bestemming) 

1 Arbeid – 1F-niveau  Arbeid 

2 Vmbo-bb – 2F-niveau  Vervolgopleiding (mbo-2) of Arbeid 

3 Vmbo-kb – 2F-niveau  Vervolgopleiding (mbo-3) of Arbeid 

4 Vmbo-tl – 2F-niveau Vervolgopleiding (mbo-4) of Arbeid 
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Uitstroomprofiel 
Inrichtingsvorm van vso-scholen. Er zijn 3 uitstroomprofielen: 

- vervolgonderwijs: het onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is gericht op het 
behalen van een regulier diploma voortgezet onderwijs; 

- arbeid: het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op een baan op de 
arbeidsmarkt. Het kan hier ook gaan om de beschermde arbeidsmarkt; 

- dagbesteding: het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen 
naar een vorm van arbeidsmatige dagbesteding.  

 
Verzameling uitstroomniveaus per leergebied. Het zijn de instroomeisen van het voortgezet 
onderwijs, de arbeid of de (arbeidsmatige) dagbesteding die de leerling gaat doen.  
 
UWV 
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor de uitvoering 
van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.  
Daarnaast voert het UWV de Wajong uit: voor Wajongers van voor 1 januari 2015 verzorgt het UWV 
de uitkering en de re-integratie. Voor Wajongers van na 1 januari 2015 voorziet het UWV uitsluitend 
in de uitkering.  
Het UWV voert ook de Beoordeling Arbeidsvermogen uit. Op grond hiervan wordt bepaald in 
hoeverre mensen arbeidsvermogen hebben en recht hebben op bepaalde voorzieningen. Tevens kan 
het UWV ingezet worden door gemeenten om loonwaarde van arbeidsgehandicapte werknemers te 
bepalen.  

 
V 

 
Vavo 
Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. 
Iedereen vanaf 18 jaar kan via het vavo alsnog zijn diploma voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), 
havo of vwo halen. De vavo-opleidingen zijn ondergebracht bij mbo-instelling of regionale 
opleidingscentra (roc’s). Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-
jarigen uitbesteden aan het vavo. Dit gebeurt in overleg tussen school en leerling. Het vavo biedt een 
alternatieve leerroute (een 2de weg). Leerlingen blijven ingeschreven staat op hun eigen middelbare 
school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de 
leerling(en). Deze route is ook mogelijk voor leerlingen in het profiel vervolgonderwijs van het vso. 
Hiervoor zijn dan wel overeenkomsten van samenwerking nodig (symbiose). 
 
Vsv 
Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder 
een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of 
vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Deze kwalificatieplicht geldt overigens niet 
voor jongeren in de profielen Arbeid en/of Dagbesteding in het vso.  
 
Leerlingen die verzuimen, dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen worden gemeld bij het Regionaal 
Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Hier wordt ernaar gestreefd jongeren zo snel mogelijk weer terug 
naar het onderwijs te krijgen. Of hen te begeleiden naar zorg, hulp of de arbeidsmarkt als onderwijs 
geen optie meer is.  
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W 

 
Wajong 
Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten. Vanaf 2015 is Wajong er voor 
mensen die voor hun 18de of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen. Zij hebben 
recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. Iemand komt in aanmerking voor een 
Wajonguitkering als hij/zij door een ziekte of handicap nooit meer kan werken. En als 2 van deze 
situaties geldt: 

- iemand heeft op de dag dat hij/zij 18 jaar wordt een ziekte of handicap; 
- iemand kreeg na zijn/haar 18de en voor de dag dat hij/zij 30 jaar werd een ziekte of handicap. 

In het jaar voordat hij/zij de ziekte of handicap kreeg, volgde hij/zij minimaal 6 maanden een 
opleiding. 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 
- woonachtig in Nederland; 
- men volgt geen opleiding; 
- minimaal 18 jaar.  

 
UWV beoordeelt Wajong op basis van de systematiek ‘SMBA arbeidsvermogen’. Beoordeling zal 
plaatsvinden op basis van 4 criteria: 

1. kan geen (één) taak verrichten, of; 
2. kan geen uur aaneengesloten werken, of; 
3. beschikt niet over basale werknemersvaardigheden of; 
4. kan geen 4 uur per dag in de week werken met een prestatie van minimaal 2 uur het 

minimumloon.  
Alleen dan is er recht op Wajong 2015. Indien mensen in aanmerking komen voor een 
Wajonguitkering, ontvangen zij deze van het UWV.  
 
Werknemersvaardigheden 
Algemene vaardigheden, die nodig zijn om op een werkplek te functioneren.  
 
WML – wettelijk minimumloon 
Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon, dat iemand die werkt minimaal moet ontvangen. Het 
WML geldt vanaf 23 jaar. Van 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.  
 
WTOS 
Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten 
Op grond van deze wet kunnen leerlingen in het vso van 18 jaar en ouder een tegemoetkoming 
scholieren aanvragen. Leerlingen in het vso hebben tot uiterlijk 20 jaar recht op deze 
tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan het wegvallen van de kinderbijslag compenseren.  
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