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Begrippen
Moeilijke woorden, begrippen en afkortingen worden hieronder uitgelegd: eerst in dagelijks taalgebruik,
daarna volgens de wet. Ze worden gebruikt in de documenten voor studenten MBO zoals het
Studentenstatuut, de Onderwijs en Examen Reglement (OER), de Onderwijs- en Stageovereenkomsten
en bijlagen en andere documenten.
aanmelding

Het bericht van een kandidaat-student aan de instelling dat hij
voor de plaatsing in een opleiding in aanmerking wenst te
komen.
aansprakelijkheid
Mogelijkheid om schade te verhalen bij een partij.
aanvang van de studie
De datum waarop de opleiding aanvangt. Voor reguliere
opleidingen is deze datum standaard 1 augustus, voor
overige opleidingen is de datum aangegeven op de website
van de betreffende opleiding.
aanvullende afspraken
Uitwerking van tussen de onderwijsinstelling en de student
gemaakte afspraken m.b.t. de begeleiding die een student
ontvangt. Voorbeelden zijn het Ondersteuningsplan, het
Topsportdossier en het Zwangerschapsplan.
accreditatie (erkenning)
Goedgekeurd leerbedrijf door de SBB; Art. 7.2.10 WEB.
Algemene voorwaarden
Document waar de algemene rechten en plichten staan van
de personen die een overeenkomst tekenen. Bijvoorbeeld bij
de Onderwijsovereenkomst of een Stageovereenkomst.
andere opleiding
Een opleiding anders dan de opleiding waarop het
studieadvies betrekking heeft, niet zijnde een andere variant
van diezelfde opleiding of dezelfde opleiding op een andere
locatie van de onderwijsinstelling.
beroep
Als de student het niet eens is met een beslissing van de
onderwijsinstelling, bezwaar heeft gemaakt en dit is
afgewezen dan kan hij in bepaalde gevallen in beroep gaan;
Awb.
beroepsbegeleidende
De student in een BBL-traject heeft een
leerweg = BBL
arbeidsovereenkomst/kan een arbeidsovereenkomst hebben
met een werkgever. Hij volgt daarnaast een mbo-opleiding.
De opleiding is gericht op de praktijk; Art. 7.2.7, vierde lid
WEB.
beroepsopleidende leerweg = De student in een BOL-traject volgt onderwijs en daarnaast
BOL
een aantal stages in de beroepspraktijk. De opleiding is
gericht op theorie en zelfstudie; Art. 7.2.7, derde lid WEB.
beroepspraktijkvorming
Zie stage
(BPV)
bevoegd gezag
Een partij die bevoegd is een besluit te nemen in relatie tot
een wet; Art.1.1.1 w WEB.
bezitting
Het houden van een goed voor zichzelf; Art. 3:107 lid 1 BW
bezwaar
Bezwaar is een protest van de student tegen bepaald
handelen van de onderwijsinstelling; Art. 1:5 lid1 Awb.
(bindend) studieadvies
Het studieadvies is een (voorlopig of definitief) advies van de
onderwijsinstelling aan een student over de studievoortgang
van de student binnen een bepaalde opleiding, conform het
hieromtrent bepaalde in de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs.
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College van Bestuur
Crebo = Central Register
Beroepsonderwijs
CSR
contractonderwijs
derde leerweg

derde
derden machtiging
doeltreffende aanpassing
(opleidings)domein

doorstromen

Examenblad

ExPO

extraneus of
examendeelnemer

De schriftelijke mededeling van de onderwijsinstelling aan de
student waarin een negatief voorlopig studieadvies wordt
uitgebracht, is de in de wet bedoelde schriftelijke
waarschuwing. Een definitief studieadvies kan positief of
negatief zijn en is bindend.
De officiële leiding van de onderwijsinstelling; Art. 9.1.4.
WEB.
Code van de opleiding uitgegeven door het ministerie van
Onderwijs Cultuur Wetenschap.
De Centrale Studentenraad is het overkoepelend
medezeggenschapsorgaan waarin studenten van ROCvA-F
is vertegenwoordigd.
Opleidingstraject niet zijnde regulier bekostigd
beroepsonderwijs (BOL/BBL) en niet zijnde onbekostigde
beroepsopleidingen in de derde leerweg.
In de derde leerweg kunnen studenten de volledige mboopleiding volgen, maar ook een deel ervan. Bijvoorbeeld een
deel dat kan worden afgerond met een mbo-certificaat of
praktijkverklaring (3).
Iemand die buiten de overeenkomst staat: buitenstaander.
Bewijs dat het leerbedrijf het wettelijk cursusgeld en
eventuele schoolkosten voor de student zal betalen.
Een aanpassing is voldoende of doeltreffend wanneer deze
de belemmering wegneemt.
Een verzameling van aan elkaar verbonden opleidingen; Art.
1.1.1, t2 WEB.
Binnen de onderwijsinstelling is een programmamanager
verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleidingen
binnen een domein.
De term doorstromen wordt binnen het onderwijs gebruikt om
aan te geven dat iemand verder gaat met een opleiding op
een hoger niveau. Men kan bijvoorbeeld doorstromen vanaf
VMBO naar het MBO of van het MBO naar het HBO.
Het Examenblad is een vast onderdeel van de
onderwijsovereenkomst. Op het Examenblad staan de
opleidingsgegevens van de student en de nog te maken
examenonderdelen.
Het Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) adviseert,
en bemiddelt studenten met een ondersteuningsvraag (en
hun ouders) en geeft informatie over de zorgstructuur van
ROCvA/F aan aspirant-studenten, docenten uit voorliggend
onderwijs en andere betrokkenen buiten de instelling. Voor
zittende studenten is deze taak belegd bij het Loopbaan
Expertise Centrum (LEC).
Wettelijke begrip voor een persoon die alleen is ingeschreven
voor een (onder)deel van een examen. Wordt soms ook
extraneus genoemd; Art. 8.1.1, eerste lid WEB.

fysieke vaardigheden, fysieke Lichamelijke voorwaarden om toegelaten te worden tot een
geschiktheid
opleiding die deze eigenschappen als toelatingseis hebben
geschil
Als je het niet eens bent met een besluit dan is er sprake van
een geschil.
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hij
instelling
instellingsmailadres
instemmingsverklaring

intaker
kandidaat-student

kennismakingsactiviteiten

keuzedeel
Keuzedeelblad
Keuzedeel Stageblad
Klachtenreglement
kwalificatie

LEC

leer- en kwalificatieplicht

In het kader van uniformiteit wordt het persoonlijk
voornaamwoord “hij” gebruikt: waar “hij” staat kan ook “zij”
gelezen worden.
ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, met de
respectievelijke Colleges van Bestuur als
eindverantwoordelijke; Art 1.3.1. WEB.
Het mailadres wat de onderwijsinstelling gebruikt voor de
communicatie met de student.
Verklaring getekend door de ouders/wettelijk
vertegenwoordigers voor een student onder de 18 jaar. De
student onder de 18 jaar kan vervolgens zelfstandig een
stageovereenkomst afsluiten.
De medewerker die belast is met de intake van studenten.
Een persoon (hij of zij), waar om praktische redenen in de
mannelijk persoonsvorm naar verwezen wordt, die zich voor
één of meerdere opleidingen bij de instelling aanmeldt. Waar
het gaat om een rechten en plichten hebben die in het geval
van een minderjarige kandidaat-student betrekking op zijn
ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
Alle activiteiten die een opleiding organiseert voor de
individuele kandidaat-student of voor groepen kandidaatstudenten, tussen het moment van aanmelding en het
moment van toelating tot de betreffende opleiding of het
moment waarop de student of de instelling de aanmelding
beëindigt.
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en
keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich
verbreden of verdiepen; Art.7.1.3 tweede lid WEB
Bij opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2016 worden de
keuzedelen afgedrukt op een Keuzedeelblad als bijlage bij de
onderwijsovereenkomst.
Opleidingsgegevens voor het Keuzedeel dat wordt gevolgd in
de vorm van een stage.
Regeling voor behandeling van klachten over het onderwijs.
Voor het beroepsonderwijs bestaat een drievoudige
kwalificatie: Uitoefening van een beroep, Deelname aan de
maatschappij (burgerschap) en Doorstroom naar een hoger
onderwijsniveau. De beroepsgerichte kwalificaties worden
door het onderwijs en het bedrijfsleven samen bepaald; art,
7.1.3 eerste lid WEB.
Het Loopbaan Expertise Centrum bestaat uit een
multidisciplinair team op elk MBO-College, dat specialistische
ondersteuning organiseert op alle gebieden waarop de
student wordt belemmerd in zijn schoolcarrière. Op enkele
MBO-Colleges wordt voor het LEC een andere naam
gebruikt, zoals het Studenten Succes Centrum of
Studentbegeleiding.
Tot 18 jaar moeten alle jongeren onderwijs volgen. Je moet
een startkwalificatie halen: havo-, vwo- of mbo-2-diploma.
Onderwijs mag dan ook een combinatie zijn van leren en
werken, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het
mbo. Ben je 18? Dan mag je alleen stoppen met school als je
een startkwalificatie hebt. Zo niet, dan ga je totdat je 23 bent
met een medewerker van het RMC (Regionale Meld- en
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leerbedrijf
leerdoel
leermiddelen

leerweg
MBO-College
mbo studentenfonds

medewerker
nalatigheid, grove
numerus fixus
Onderwijs- en
examenregeling (OER)
mentor
ondersteuningsformulier

ondersteuningsplan
onderwijsbegeleider
onderwijsbenodigdheden

onderwijsinstelling

Coördinatiefunctie) bekijken hoe je alsnog een
startkwalificatie kunt halen.
De instelling, organisatie of het bedrijf waar je je stage volgt;
Art. 7.2.8 lid 3 WEB.
Een leerdoel is een doel dat iemand zichzelf stelt en dat
geformuleerd is in termen van aan te leren kennis en
vaardigheden.
Dit zijn alle zaken die een student tot zijn beschikking moet
hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: boeken, licenties,
kleding, schoeisel, een laptop. De meeste leermiddelen
schaft de student aan bij een externe partij, zoals Bol.com.
Ze worden ook wel onderwijsbenodigdheden genoemd.
Hier wordt bedoeld BOL, BBL of derde leerweg; Art. 7.2.2,
tweede lid WEB.
Een verzameling van opleidingen geleid door een directie. De
school waar je je opleiding volgt.
Dit is een regeling van het ROCvA-F waarin de financiële
vergoeding voor bepaalde doelgroepen die ook in het
Reglement Speciale Doelgroepen vermeld staan, is
uitgewerkt.
Hieronder vallen zowel werknemers als door de
onderwijsinstelling ingeschakelde derden die betrokken zijn
bij het onderwijs en het begeleiden van studenten.
Iets niet doen terwijl handelen plicht was; (2).
Het maximaal aantal opleidingsplaatsen dat een opleiding in
een nieuw studiejaar beschikbaar heeft.
Document waarin de inhoud van de opleiding en de regels
voor het examen en de diplomering staan.
Zie studieloopbaanbegeleider
Document waarin vastgelegd wordt dat een student
begeleiding ontvangt. De onderwijsinstelling hanteert bijlagen
voor:
• Passend Onderwijs;
• Topsport/Toptalent;
• Medezeggenschap;
• Deelname aan maatschappelijke organisaties en
• Zwangerschap.
Schriftelijke document waarin de onderwijsinstelling en de
student de concrete afspraken omtrent de benodigde
ondersteuning vastleggen.
BPV-begeleider volgens Art. 7.2.8.lid 1 WEB of op een
andere wijze een begeleider van de student vanuit de
opleiding/onderwijsinstelling.
Dit zijn alle zaken die een student tot zijn beschikking moet
hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: boeken, licenties,
kleding, schoeisel, een laptop. De meeste leermiddelen
schaft de student aan bij een externe partij, zoals Bol.com.
Ze worden ook wel leermiddelen genoemd.
De school waar de student zijn opleiding volgt. Een regionaal
opleidingencentrum (=ROC), het MBO College (=de school);
Art. 1.3.1 WEB.
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Onderwijsovereenkomst

ongeschiktheid voor
toekomstige
beroepsuitoefening

ontbinding
onvoldoende studeerbare
opleiding
opleiding

Opleidingsblad

opzet
Oriëntatie op het beroep
OV-jaarkaart
(onverwachte) persoonlijke
omstandigheden

passend onderwijs

persoonsgegevens

Regelt de rechten en plichten van de student en de
onderwijsinstelling die ze samen hebben afgesproken in de
onderwijsovereenkomst; Art. 8.1.3 WEB. De
onderwijsovereenkomst bestaat uit het Opleidingsblad én de
Algemene voorwaarden.
Een student kan als ‘ongeschikt voor toekomstige
beroepsuitoefening’ worden gezien als hij ontoelaatbaar
gedrag heeft vertoond of zich op ontoelaatbare wijze heeft
uitgelaten. In de wet staat: Het bevoegd gezag, bij het
ROCvA-F de directie, kan in bijzondere gevallen na advies
van de examencommissie en na zorgvuldige afweging van de
betrokken belangen de onderwijsovereenkomst met een
student ontbinden dan wel weigeren, als die student door zijn
gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van
ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer
beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem
opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de
beroepsuitoefening; Art 8.1.7b WEB.
Het eenzijdig beëindigen van de onderwijsovereenkomst
gevolgd door het uitschrijven van de student voor de
betreffende opleiding.
Een opleiding die door de instelling wordt beëindigd, terwijl
studenten daar al ingeschreven zijn.
Een beroepsopleiding zoals de onderwijsinstelling die
aanbiedt op een specifieke locatie, binnen een specifiek
MBO College, die gericht is op één of meer landelijk
vastgestelde kwalificatiedossiers en/of op één of meerdere
kwalificaties en die is ingericht volgens de eisen uit de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs.
Het Opleidingsblad is een vast onderdeel van de
Onderwijsovereenkomst. Op een Opleidingsblad staan de
gegevens van de student, de school en de opleiding
(leerweg, mbo-niveau, domein, kwalificatiedossier of
kwalificatie met het Crebo-nummer).
Opzet is het willens en wetens handelen om een bepaald
doel te bereiken. De student neemt het gevolg hierbij op de
koop toe; BW.
(Eerste) kennismaking met de praktijk van het beroep, al dan
niet bij een erkend leerbedrijf (‘snuffelstage’).
De student kan een studentenreisproduct krijgen als hij een
voltijdopleiding doet aan mbo, hbo of universiteit. Ook als hij
nog geen 18 is; www.duo.nl.
Persoonlijke omstandigheden zijn omstandigheden die de
studievoortgang van de student mogelijk belemmeren en die
bijvoorbeeld van toepassing zijn op bijzondere doelgroepen
(zie Reglement Speciale Doelgroepen). Onverwachte
persoonlijke omstandigheden zijn persoonlijke
omstandigheden die zich pas tijdens de studie manifesteren.
De onderwijsinstelling heeft een wettelijke zorgplicht om
studenten een zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod te
doen bij de onderwijsinstelling of een andere school in de
regio; Art. 6.1.3 WEB en Art. 7.4.8 WEB.
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbaar natuurlijk persoon.
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plaatsingscoördinator

praktijkopleider
recht op
toelating/toelatingsrecht

redelijkheid

roekeloosheid, bewuste

Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven = SBB
schooldag
schooleigen middelen
schoolkosten

schorsing
schuld
schriftelijke waarschuwing
speciale doelgroepen
specialistische intake

Een medewerker van de instelling die de kandidaat-student
kan ondersteunen en die kandidaat-student proactief hulp
aanbiedt als knelpunten gesignaleerd worden in de
aanmelding of de plaatsing van de kandidaat-student. Ook
heeft de medewerker de taak om te checken welk
vervolgtraject voor een student met een negatief studieadvies
gewenst is en dit in gang te zetten. De doelstelling van de
plaatsingscoördinator is dat de student in beeld blijft, het
resultaat is dat de student (opnieuw) geplaatst is.
Een door het leerbedrijf aangewezen persoon. De
praktijkopleider begeleidt de student binnen het
leerbedrijf.
Per 1 augustus 2017 heeft iedere mbo-student die zich
uiterlijk op 1 april aanmeldt voor één of meer
beroepsopleidingen het recht toegelaten te worden tot de
opleiding van zijn eerste voorkeur wanneer hij voldoet aan
de wettelijke vooropleidingseisen.
De nadelige gevolgen die een besluit meebrengt voor één
of meer belanghebbenden mogen niet onevenredig zijn in
verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen;
evenredigheidsbeginsel Art. 3:4 lid 2 Awb.
Volgens de Hoge Raad is er sprake van roekeloosheid als
zich een situatie voordoet waarin een verdachte een zeer
ernstig gevaar in het leven heeft geroepen door een
buitengewoon onvoorzichtige gedraging. Belangrijk hierbij
is dat de verdachte zich bewust was van dit gevaar, of hij
zich ervan bewust had moeten zijn.
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om
studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op
een baan (www.s-bb.nl); art 1.5.1 eerste lid WEB.
Een schooldag is een van de 200 dagen per schooljaar
waarop onderwijsactiviteiten zijn gepland.
(Leer)middelen die door ROCvA-F verschaft worden, zoals
readers, kluisjes, buitenschoolse activiteiten.
Dit zijn alle kosten die studenten moeten maken voor het
volgen van onderwijs:
• Wettelijk vastgestelde bijdrage (les- of cursusgeld).
• Leermiddelen (ook wel ‘onderwijsbenodigdheden’ genoemd)
die studenten verplicht tot hun beschikking moeten hebben.
• Extra’s, zaken die studenten vrijwillig kunnen aanschaffen of
activiteiten waaraan zij vrijwillig kunnen deelnemen.
De student krijgt bij een schorsing tijdelijk geen toegang tot de
lessen of tot de school en haar terreinen. Bij een schorsing zijn
de redenen ernstiger en een schorsing kan langer duren.
Er kan pas worden gesproken van schuld als er sprake is van
verwijtbaar gedrag van de dader. Daarnaast moeten de risico’s
aanmerkelijk zijn en moet er sprake zijn van onvoorzichtigheid.
Zie onder studieadvies.
Hieronder vallen niet alleen studenten die op enigerlei wijze
beperkingen hebben, maar ook studenten die speciale talenten
hebben of speciale activiteiten ontplooien.
Als een jongere bij de intake voor een mbo-opleiding aangeeft
dat hij extra begeleiding nodig heeft, bekijkt het LEC met de
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stage
Stageblad

stagehandboek
Stageovereenkomst

start (van de opleiding)

student

studentendossier
Studentenstatuut

studie
studieadvies/negatief
(bindend) studieadvies

studiefinanciering

student en de ouders waaruit die ondersteuning - binnen het
geboden ondersteuningsaanbod - kan bestaan. De extra
begeleiding wordt schriftelijk vastgelegd in een
Ondersteuningsformulier.
Lessen in de praktijk van het beroep, of beroepspraktijkvorming (BPV) volgens Art. 7.2.8 lid1 WEB of andere stages
in het contractonderwijs.
Het Stageblad is een vast onderdeel van de
Stageovereenkomst. Op het Stageblad staan de gegevens
van het leerbedrijf, de student, de school en de opleiding
(leerweg, niveau, domein, kwalificatiedossier of kwalificatie
met het crebo-nummer); Art. 7.2.8 lid1 WEB.
Gids met de inhoud van het onderwijs, de normen en uren van
de stage(opdrachten) om de stage met succes af te sluiten.
Algemene leerovereenkomst voor onderwijs in de praktijk
volgens Art. 7.2.8 lid 1 WEB of andere stages voor het
contractonderwijs. De overeenkomst wordt afgesloten tussen
student, leerbedrijf en onderwijsinstelling.
De datum waarop de opleiding aanvangt. Voor reguliere
opleidingen is deze datum standaard 1 augustus, voor overige
opleidingen is de datum aangegeven op de website van de
betreffende opleiding.
De bij de onderwijsinstelling ingeschreven/aangemelde student
(en zijn ouders/wettelijk vertegenwoordiger als hij jonger is dan
16 jaar) die, indien vallend onder de speciale doelgroepen, in
verband met zijn persoonlijke situatie of eigenschappen
behoefte heeft aan extra ondersteuning van de
onderwijsinstelling bij het volgen van zijn opleiding; Art. 1.1.1
n2 en WEB en Art. 8.1.1, eerste lid, eerste volzin WEB.
Verzameling van (digitale) administratieve en onderwijsgegevens van de student.
In het Studentenstatuut staan de rechten en de plichten voor
alle studenten. Er staat wat de student van de onderwijsinstelling mag verwachten en wat de onderwijsinstelling van de
student verwacht.
Een traject binnen een opleiding, of variant van een opleiding,
zoals deze door een individuele student gevolgd wordt.
Het studieadvies is een (voorlopig of definitief) advies van de
onderwijsinstelling aan een student over de studievoortgang
van de student binnen een bepaalde opleiding, volgens het
hieromtrent bepaalde in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De schriftelijke mededeling van de onderwijsinstelling aan de student waarin een negatief voorlopig
studieadvies wordt uitgebracht, is de in de wet bedoelde
schriftelijke waarschuwing. Een definitief studieadvies kan
positief of negatief zijn en is bindend.
Als de student een mbo-opleiding volgt kan hij geld krijgen
voor zijn opleiding: studiefinanciering.
Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals
basisbeurs (alleen voor mbo), aanvullende beurs, lening en
studentenreisproduct. De student bepaalt zelf welke
onderdelen hij aanvraagt;
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/
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studiekeuzeadvies

studieloopbaanbegeleider
(mentor)
studievoortgang

studievoortgangsgesprek

studievoortgangsnormen
studiewijzer (nu: OER)
toelating
toelatingsvoorwaarden

toelatingswijze
topsportcoördinator
Topsportdossier

uitschrijven

Een schriftelijke mededeling van de opleiding namens de
instelling aan de kandidaat-student waarin aangegeven wordt
of de opleiding de plaatsing van de kandidaat voor de
betreffende opleiding ondersteunt. Als dit niet het geval is,
bevat het studiekeuzeadvies een motivatie van dit oordeel en
voor zover mogelijk en relevant suggesties aan de kandidaatstudent om zich aan te melden en kennis te maken met één of
meerdere andere opleidingen binnen of buiten de instelling.
Een studieloopbaanbegeleider helpt bij het maken van
studiekeuzes en persoonlijke ontwikkeling van de student
tijdens de opleiding.
De voortgang van de studie zoals deze wordt bepaald door de
van de student geregistreerde studieresultaten af te zetten
tegen de voor de betreffende opleiding vastgestelde
studievoortgangsnormen.
Een gesprek met de student, in een door de onderwijsinstelling
bij aanvang van het studiejaar bepaalde periode, waarin de
studievoortgang zoals deze door de onderwijsinstelling is
vastgesteld tot dat moment, wordt besproken met de student.
De eisen die gesteld worden aan de studievoortgang in het
eerste jaar van de opleiding.
Oud begrip: nu OER – De gids die bij het begin van de
opleiding vastlegt aan welke eisen de student moet voldoen
om de opleiding met succes af te sluiten.
De plaatsing van een kandidaat-student in een opleiding van
de instelling.
Eisen die door de instelling gesteld kunnen worden aan
kandidaat-studenten op basis van de criteria die geformuleerd
zijn in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, en meer in het
bijzonder:
• eisen die voortvloeien uit de landelijke regeling rondom
vereiste vooropleidingen (doorstroomregeling) en/of
• aanvullende specifieke eisen ten aanzien van kennis of
vaardigheden die voortvloeien uit de toepassing van de
ministeriele regeling omtrent toegestane aanvullende
toelatingseisen, indien de uitoefening van het beroep of de
beroepen waarop een opleiding voorbereidt, dan wel de
organisatie en de inrichting van het onderwijs, specifieke
eisen stellen.
Het besluit van de instelling omtrent de wijze (volgorde)
waarop een opleiding met een numerus fixus kandidaatstudenten die zich aanmelden voor de opleiding zal toelaten.
Medewerker van de onderwijsinstelling die de topsport-student
begeleidt bij het combineren van zijn studie en sport.
Uitwerking bij de bijlage Topsport waarin afspraken worden
gemaakt voor het ondersteunen van de student bij het
combineren van zijn studie met zijn topsport. In het
Topsportdossier worden afspraken gemaakt over het opstellen
van een aangepast studieprogramma, waarbij zoveel mogelijk
rekening gehouden wordt met trainingen en wedstrijden.
De student beëindigt de opleiding waarvoor hij staat
ingeschrevenen.
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verbetertermijn
verduistering
Verklaring van Geen
Bezwaar (VGB)

Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)
vertragingsfactoren

verwijdering
vrijstelling

vrijwaren
waarschuwing
wangedrag

WEB
website
Wet Gelijke behandeling
(chronische) ziekte

De periode tussen het uitgeven van een negatief voorlopig
studieadvies en het uitgeven van het definitieve, bindende,
studieadvies.
Het met opzet toe-eigenen van een door hem die dat goed
anders dan door misdrijf onder zich heeft; Art. 359,361 Sr
Om een vertrouwensfunctie te mogen vervullen, moet u in het
bezit zijn van een 'verklaring van geen bezwaar' (VGB). Om
een VGB te krijgen, ondergaat de student een veiligheidsonderzoek;
https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voorde-werknemer/veiligheidsonderzoek-wat-houdt-een-vgb-in
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële)
verleden van de student geen bezwaar vormt voor het
vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving;
Min. van Justitie en Veiligheid; https://www.justis.nl/.
Dit kunnen zijn:
a. Ziekte: zie Reglement Speciale doelgroepen
b. Zwangerschap en bevalling: zie beleid speciale doelgroepen
c. Handicap of chronische ziekte: zie beleid speciale
doelgroepen
d. Bijzondere familieomstandigheden. Hieronder vallen:
echtscheiding ouders, problemen met aanpassing aan de
Nederlandse cultuur en gewoontes, relatieproblemen,
woon/leefproblemen, ziekte/overlijden partner, ouders,
kinderen, broer of zus;
e. Een onvoldoende studeerbare opleiding: studievertraging
die het gevolg is van de wijze waarop een opleiding feitelijk
wordt verzorgd, bijv. als de opleiding na de start alweer
wordt gestopt door de onderwijsinstelling of als een docent
die uitvalt niet vervangen wordt, waardoor een vak niet
adequaat gegeven kan worden en een student de opleiding
niet haalt binnen de nominale studieduur.
f. Bijzondere omstandigheden: mantelzorg, eenmalige
gebeurtenissen die een grote impact op je leven en
studievoortgang hebben. Het gaat altijd om overmacht, dus
het is iets waar de student niet zelf voor gekozen heeft.
Het definitief uitsluiten van het volgen van alle opleidingen die
door de instelling verzorgd worden.
Algemeen: het niet hoeven te voldoen aan een verplichting.
In het bijzonder; de examencommissie kan vrijstelling verlenen
van het afleggen van een examenonderdeel of een deel
daarvan, op verzoek van de student; Art. 3b lid1 EKB WEB.
Ervoor zorgen dat hij er niet mee te maken krijgt.
Zie schriftelijke waarschuwing.
Zeer ernstig en slecht gedrag (wangedrag) van de student en/
of ouder(s)/verzorger(s) van de student waardoor de student/
ouder(s)/verzorger(s) van de student een bedreiging vormt van
de orde, rust en/of veiligheid op school.
De Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
Hiermee bedoelen https://www.rocva.nl/Footermenu/Info-voorstudentenwww.rocva.nl (algemene onderwerpen) en/of de site
van de opleiding/mbo college (speciale onderwerpen).
Mbo-instellingen zijn op grond van deze wet verplicht
doeltreffende aanpassingen te verrichten voor iedere student
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ZAT
zorgcoördinator
Zwangerschapsplan

zwangerschapsverlof

met een beperking, tenzij het een onevenredige belasting
vormt voor de onderwijsinstelling.
Het Zorg Advies Team bespreekt studenten met problemen die
een bredere aanpak vragen met interne en externe
hulpverleners.
De zorgcoördinator is de spil in de opleiding betreffende extra
begeleiding van de student en is de schakel tussen opleiding
en LEC.
Uitwerking bij de bijlage Zwangerschap, waarin afspraken
worden gemaakt voor het ondersteunen van de studente bij
het combineren van haar studie met haar zwangerschap. In
het zwangerschapsplan worden afspraken gemaakt over de
vrijstelling van onderwijs, thuiswerk en terugkeer naar de
onderwijsinstelling.
Periode van maximaal 16 weken waarin een vrouwelijke
studente niet naar school hoeft in verband met haar
zwangerschap. Hieronder valt ook de maximaal 10 weken
verlof die een vrouwelijke student krijgt na de bevalling, het
zogenaamde bevallingsverlof.

BRONVERMELDINGEN
(1) https://www.rechtspraak.nl/begrippen/
(2) Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek, 16e druk 2016, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-9001-86312-8
(3) Handreiking – De derde leerweg, Kennispunt MBO en het ministerie van OCW en afgestemd met
de Inspectie van het Onderwijs, september 2020
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