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DIDACTISCH ALFABET 
 
Aanloopzin (bij luistervaardigheid; bij leesvaardigheid) 
Analyse (contrastieve -) 
Antwoorden (open -) 
BHV-model 
Blokkenstelsel 
Cesuur 
Communicatief competent 
Context 
Coördinator (<Interne ->) 
Differentiatie (interne -, externe -) 
Directe methode 
Evaluatie (formatieve -; summatieve -) 
Foutenanalyse 
Français fondamental (+ Basic French) 
Functioneel + notioneel 
 Functioneel: wat de spreker met taal wil uitdrukken als basisuiting in het kader van  
taalvaardigheid: (beweringen doen; vragen stellen; uiteenzetting geven; boosheid uitdrukken; zich  
verontschuldigen; anderen overtuigen; informatie vragen; een verzoek uitdrukken etc.);  deze  
“functies”  worden beschreven in theoretische werken als ” actes de parole” 

Notioneel:  begrippen („noties‟) aanduiden op bepaalde geselecteerde terreinen zoals 
afwezigheid”, “tijd”, “afstand”, “beweging”, “plaatsaanduiding”, “lengte”, “verleden”, 
“heden”, “toekomst”, “hoeveelheid”, “kleur”, “smaak”, “oorzaak”, “bezit”  etc.  
(“Noties” geven een uitbreiding op de vroegere, meer uitsluitend concrete, “centres 
d‟intérêt”) 

Grammaticale fouten (Vb: Il s‟a inscrit à …// Je ne sais pas ou/ où/ si  …) 
Grammatica-vertaalmethode 
Idioom (uitleg van onderstrepingen <F> of <N>) 
Index de densité 
Interferentie 
Intralinguaal  versus Interlinguaal 

Een intralinguale  <‟binnen de taal‟>  taalfout komt voort uit het verkeerd gebruik van 
een regel binnen het systeem van de doeltaal  (*malcontent  <fout> gebruiken naar 
analogie van “malhonnête”) 

 Een interlinguale < „tussen de talen‟> taalfout komt voor uit het verkeerd gebruik van een  
regel die geldt binnen het systeem van de ene taal in het systeem van de andere taal  (*  
j‟en suis sûr que …  <fout> gebruiken naar analogie van “ik ben er zeker van dat …” 

Inventaire syntagmatique 
 Een theoretisch werk van de Fransman R. Galisson die voor beginners-Frans een  

inventaris heeft opgezet (in casu: een aantal bladen met tekeningen en voorbeelden)  
waarin voor allerlei noties woordparen en woordcombinaties worden gegeven. Voorbeeld:  
bij een afbeelding van een huis staan allerlei woorden: porte + fermer/ ouvrir ;  fenêtre +  
donner sur ; cheminée + fumer etc.) 

Leerlingrespons (bij spreekvaardigheid) 
Leermiddelen (auditieve -, visuele -; audio-visuele -) 
Leesvaardigheid (graad van dekking bij meerkeuze) 
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Lezen (bandbegeleid -/ cassettebegeleid -/ CD-begeleid) 
Locatieaanduiding (bij spreekvaardigheid) + Register 
 Bij het inrichten van gespreksvaardigheid is het van belang dat de uitvoerenden weten in  

welke omgeving („locatie‟) het gesprek plaatsvindt. Als zij dan ook nog weten welke de  
gesprekspartners zijn, kan, bij voldoende beheersing van de doeltaal, een bepaald „registre‟  
worden gekozen: langage noble, soutenu, familier, populaire etc. 

Mastery-learning 
 De <jaar>stof wordt verdeeld in 8 à 9 elementen (die bij voorbeeld een maand werk  

vergen); na afloop van elke periode wordt bezien of de stof wordt beheerst ( >> to  
master); eerst dan mag men als leerling voortgaan in de stof 

Methode (Inductieve -; deductieve -) 
Multiple choice (hoeveelheid antwoorden) 
Multiple choice (niet-tekstgebonden) 
Native speaker 
Niveau Seuil 
 „Drempelpeil‟ dat bereikt zou moeten worden door jonge, volwassen buitenlanders die in  

korte tijd een voor hen vreemde taal moeten gaan beheersen, omdat zij in hun nieuwe  
vaderland een werkkring gevonden hebben.  De theoretische werken die door het Conseil  
de l‟Europe zijn gepubliceerd hebben ook  diensten bewezen aan schrijvers van  
leergangen voor jeugdige leerders (groep 12-18 jaar) 

Objectiviteit 
 Betrouwbaarhied van een toets waarvan men van tevoren de juiste antwoorden en de  

norm heeft vastgelegd, zaken waaraan achteraf dus niet meer te tornen valt. Vaak zijn in  
het land eerst pre-tests gehouden 

Oefeningen (grensoverschreiding spreekvaardigheid/ leesvaardigheid) 
Preliteraire vorming 
Progressie (grammaticale -) 
Rolopdrachten 
Schrijfvaardigheid (geleide -) 
Schrijfwijze (problemen bij -) 
Streaming/ Setting 
 Bij streaming wordt de heterogene aankomende groep leerlingen opgedeeld in relatief  

homogene groepen op grond van een intelligentie- en/of prestatiescore of  naar  
aanleiding van een advies van een schoolhoofd 

 Bij setting of vakniveaudifferentiatie heeft de indeling van leerlingen alleen betrekking op  
een bepaald aantal vakgebieden (willekeurig voorbeeld: men zet leerlingen bij elkaar die  
goed zijn in wiskunde en Frans) 

 Bij tracking wordt de leerlingen een bepaalde klas of een bepaalde cursus toegewezen aan  
het begin van het schooljaar of na verloop van enige tijd. Voorbeeld: een Gymnasium- 
stroom vanaf de 1e brugklas. 

Situatieomschrijvingen 
Stimulus (affectieve -) 
Structuuroefeningen   
Structuuroefeningen (te stellen eisen aan een -) 
 1.  Het vocabulaire moet bekend zijn  2.  Het aantal lettergrepen per zin mag niet al te  

groot zijn  3.  Stimulus-respons moet spreektaal zijn 4.  Het doel van de oefening moet  
duidelijk <omschreven> zijn  5.  De stimuli moeten eenduidig zijn  6. De onderwerpen 
moeten verkregen zijn na contrastieve analyse 

Tijdschriften (Levende Talen; Le Français dans le Monde, De Talen) 
Toets (diagnostische -) 
Uitspraak (problemen bij -) 
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 De klinkers worden in het Frans niet op dezelfde wijze uitgesproken als in het  
Nederlands. Bovendien is de uitspraak vaak contextgevoelig. De grote problemen voor  
Néerlandophones liggen bij opposities als: ingénieur-chat ; maison-essentiel;  é, è, ê  of  
e muet  of e zonder accent; de verschillende „g‟ ; de verschillende „c‟;  de neusklanken;   
sommige liaisons; de uitspraak van “oi”,”ou”, “<e>au”;  bij het vrijwel nooit horen van  
de eind-s; de stomme “h”;  bij de afwezigheid van de klank “ih” van het Nederlandse kip 

Validiteit 
     Geldigheid. Als een toets valide bevonden wordt, heeft hij gemeten wat gemeten moet  

worden 
Voix et Images de France (baanbrekende leergangen waaronder -) 
======================================================== 
======================================================== 
 
N.B.   In 1999 is verschenen bij het CPS te Amersfoort 
Woordenboek veranderingen voortgezet onderwijs door Henk Sissing 
ISBN  90 6508 440 1:  
 
A------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aansluitend beroepsonderwijs; Aansluiting; Aardrijkskunde; Actief en zelfstandig leren; 
Administratie (VMBO); Adviesurentabel; Afdelingen; Afdelingsprogramma (VMBO); Agrarisch 
opleidingscentrum (=AOC); Algemene natuurwetenschappen (=ANW); Algemene 
onderwijsdoelen; Algemene vaardigheden; Algemene vakken; Algemene voorbereiding op 
maatschappij en beroep (=AMVB); Arabische taal; Arbeidsgerichte leerweg (= praktijkonderwijs); 
Assistentopleidingen; Assisterend beroepsbeoefenaar 
 
B------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Basisberoepsgerichte leerweg; Basisberoepsopleidingen; Basisdeel; Basiseducatie; Basisvorming; 
Basisvormingstoetsen; Basisvormingsvakken; Beroepsbegeleidende leerweg (=BBL); Begeleid 
leren; Beginnend beroepsbeoefenaar; Beleidsagenda; Beroepsgerichte leerwegen (VMBO); 
Beroepsonderwijs (=Secondair beroepsonderwijs) (na: VBO en MAVO);  
 
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (=BVE); 
 
Beroepspraktijkvorming (=BPV); Beroepsprofiel; Beroepsopleidende leerweg (= BOL); Besluit 
kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998-2003; Biologie; Bouw-breed (Intersectoraal 
programma VMBO); Bouwtechniek; Branche; Brede ontwikkeling 
 
C--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centraal examen (=CE); Centraal register beroepsopleidingen <ROC> (=CREBO); Centrale 
dienst (VMBO); Certificaat; CKV (=Culturele en Kunstzinnige Vorming ); Combinatie van 
vakken (in: Basisvorming); Combinatievakken (VMBO); Commissie leerlingenzorg (=permanente 
commissie leerlingenzorg); Consumptief (afdeling in VMBO); Consumptief-breed (Intrasectoraal 
programma VMBO); Contacturen; COLO; CREBO;  
 
Culturele en kunstzinnige vorming (=CKV);  
 
Cultuur en school  
 
D--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dakpanklassen; Dans; Deelkwalificatie <ROC>; 
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Deelnemer <ROC>; Deelvak (Tweede fase havo en vwo); Differentiatie; Doorstroomprofiel 
(=Profiel); Doorstroomrechten; Doorstroomregeling; Drama;  
 
Duitse taal (basisvorming/ VMBO); 
 
Duitse taal- en letterkunde (Tweede fase HAVO/ VWO)  

<<<<De Duitse taal komt voor in het HAVO en VWO. In het HAVO komt het deelvak Duitse taal- en 
letterkunde 1 << 160 studielasturen>> als keuzemogelijkheid voor in het gemeenschappelijk deel van de 
profielen. In het profieldeel Cultuur en Maatschappij <CM>, kan de leerling kiezen voor het deelvak Duitse taal- 
en letterkunde 2 (200 studielasturen), indien het wordt gecombineerd met het overeenkomstige deelvak uit het 
gemeenschappelijke deel en Duitse taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen). In het vrije deel kan de leerling 
kiezen uit Duitse taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen) en Duitse taal- en letterkunde 1 (160 
studielasturen). De leerling kan in het profiel Cultuur en Maatschappij het vak Duitse taal- en letterkunde 2 (320 
studielasturen) kiezen, indien het wordt gecombineerd met het overeenkomstige deelvak uit het 
gemeenschappelijke deel. De eindtermen van het vak sluiten aan op de kerndoelen basisvorming.  

Het eindexamen Duitse taal- en letterkunde 1 in het HAVO bestaat uit de domeinen Luistervaardigheid 
en Gespreksvaardigheid en in het VWO uit Leesvaardigheid. Beide programma’s kennen alleen een 
schoolexamen. De examenprogramma’s Duitse taal- en lettterkunde 1,2 in het HAVO en VWO bestaan uit de 
domeinen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Literatuur en Oriëntatie 
op studie en beroep. Beide programma’s hebben een Schoolexamen en een Centraal Examen.>>>> 

 
 
E--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Economie; Economische vakken; Educatie <ROC>; Educaties en facetten (in: basisvorming en 
VMBO); Eerste fase voortgezet onderwijs; Eindbesluit vwo-havo-mavo-vbo; Eindtermen 
<ROC>; Electrotechniek (VMBO); Engelse taal; Engelse taal- en letterkunde; Examen (VMBO); 
Examen (tweede fase HAVO en VWO); Examendossier; Exameninstellingen <ROC>;  
Examenprogramma; Examenreglement  
 
F--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Filosofie;  
 
Franse taal (basisvorming/ VMBO); 
 
Franse taal- en letterkunde (Tweede fase HAVO/ VWO) 

 <<<<De Franse taal komt voor in het HAVO en VWO. In het HAVO komt het deelvak Franse 
taal- en letterkunde 1 << 160 studielasturen>> als keuzemogelijkheid voor in het gemeenschappelijk deel van de 
profielen. In het profieldeel Cultuur en Maatschappij <CM>, kan de leerling kiezen voor het deelvak Franse taal- 
en letterkunde 2 (200 studielasturen), indien het wordt gecombineerd met het overeenkomstige deelvak uit het 
gemeenschappelijke deel en Franse taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen). In het vrije deel kan de leerling 
kiezen uit Franse taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen) en Franse taal- en letterkunde 1 (160 
studielasturen). De leerling kan in het profiel Cultuur en Maatschappij het vak Franse taal- en letterkunde 2 (320 
studielasturen) kiezen, indien het wordt gecombineerd met het overeenkomstige deelvak uit het 
gemeenschappelijke deel. De eindtermen van het vak sluiten aan op de kerndoelen basisvorming.  

Het eindexamen Franse taal- en letterkunde 1 in het HAVO bestaat uit de domeinen Luistervaardigheid 
en Gespreksvaardigheid en in het VWO uit Leesvaardigheid. Beide programma’s kennen alleen een 
schoolexamen. De examenprogramma’s Franse taal- en lettterkunde 1,2 in het HAVO en VWO bestaan uit de 
domeinen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Literatuur en Oriëntatie 
op studie en beroep. Beide programma’s hebben een Schoolexamen en een Centraal Examen.>>>> 

 
Friese taal; Friese taal- en lettterkunde  
 
G-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gedifferentieerd leren; Geïntegreerde leerlingbegeleiding; Geïntegreerd literatuuronderwijs 
(=GLO); Gemeenschappelijk deel (VMBO); Gemeenschappelijk deel (tweede fase HAVO en 
VWO); Gemeentelijk  onderwijsachterstandenbeleid (=GOA); Gemengde leerweg (VMBO); 
Geschiedenis (tweede fase HAVO en VWO); Geschiedenis en maatschappijleer (tweede fase 
HAVO en VWO); geschiedenis en staatsinrichting; Gespecialiseerd beroepsbeoefenaar; 
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Getuigschrift; Gevarieerde differentiatie (basisvorming); Grafische techniek (VMBO); Griekse 
taal- en letterkunde  
 
H------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Handel en verkoop (afdeling VMBO); Handel en administratie (Intrasectoraal programma 
VMBO); Handelingsdeel; Handelingsdoel; Handelingsplan; HAVO; Herschikking van VBO-
afdelingen; Hulpstructuur (= leerwegondersteunend onderwijs)  
 
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ICT (= informatie- en communicatietechnologie); Indicatiestelling; Informatiekunde; 
Informatica; Informatie- encommunicatietechnologie (= ICT); Infrastructuur (VMBO); 
Inrichtingsbesluit W.V.O.‟; Inspecteur van onderwijs (= Rijksinspecteur voor het voortgezet 
onderwijs); 
Installatietechniek (VMBO); Internationalisering; Intrasectorale programma‟s (VMBO); 
Invoerings- en overgangswet (VMBO); Italiaanse taal- en letterkunde; IVBO (= Individueeel 
voorbereidende beroepsonderwijs); 
 
J---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeugdbeleid 
 
K--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaderberoepsgerichte leerweg; Karakteristieken onderwijsvernieuwingen; Kernafdelingen; 
Kerndeel; Kerndoel; Kernveranderingen in het voortgezet onderwijs; Klachtenregeling; Klassieke 
culturele vorming (=KCV); Kwaliteitsbeleid; Kwaliteitskaart; Kwaliteitswet; Kwaliteitszorg;  
 
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAKS (= Landelijk aktie komitee Scholieren); Landbouw en natuurlijke omgeving (VMBO); 
Landbouw-breed (Intrasectoraal programma VMBO); Landelijk examen (= centraal examen  
=CE); Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden vo-vso; Landelijk 
informatiecentrum aansluiting; Landelijke organen beroepsonderwijs; Latijnse taal- en letterkunde 
(tweede fase HAVO en VWO); Leerfuncties; Leerlingdossier; Leerlinggebonden dossier; 
Leerlingstromen; Leerlingwezen; Leerovereenkomst; Leerstijlen; Leerstrategieën; Leervermogen; 
Leerweg <ROC>; Leerweg<en> (VMBO): Leerwegondersteunend onderwijs (= LOO); 
Leerwerkhuis (= eigen invulling studiehuis in VBO en MAVO); Leren communiceren; Leren 
leren; Leren reflecteren op de toekomst; Leren reflecteren op het leer- en werkproces; Leren 
uitvoeren; Lerende organisatie; LICA (= landelijk Informatiecentrum Aansluiting); Lichamelijke 
opvoeding; LOB (= landelijke organen beroepsonderwijs /of/ loopbaanoriëntatie en –
begeleiding); Lokaal onderwijsbeleid 
 
M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maatschappelijke vakken (: geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer); Maatschappijleer; 
Management en organisatie; Mavo; MBO (= Middelbaar beroepsonderwijs); Mens- en 
maatschappij (VMBO); Mens- en maatschappijvakken (: aardrijkskunde, geschiedenis, 
staatsinrichting, economie); Metaaltechniek (VMBO); Metacognitie; Metacognitieve kennis; 
Metacognitief leren; Metacognitieve vaardigheden; Metalektro (Intrasectoraal programma 
VMBO); Middelbaar beroepsonderwijs (= MBO); Middenkaderopleidingen;  
M en M-vakken (= Mens- en maatschappijvakken); Mode en commercie (VMBO); Moderne 
vreemde talen (= MVT); Module; Moduleren; Muziek;  
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N-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nascholing; Natuur-  en scheikunde; Natuurleer; Natuurwetenschappelijke vakken; Nazorg; 
Nederlands als tweede taal (=NT2); Nederlandse taal; Nederlandse taal- en letterkunde; 
Niveaudifferentiatie; NT2 (= Nederlands als tweede taal);  
 
O-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onderwijsachterstandenbeleid (= Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid); 
Onderwijseenheid <ROC>; Onderwijs- en examenregeling <ROC>; Onderwijsinstelling; 
Onderwijskundig leiderschap; Onderwijskundig rapport; Onderwijsovereenkomst <ROC>; 
Onderwijstelefoon ; Ongewenste intimiteiten; Ontwikkelingswet (VMBO); OPDC (= 
orthopedagogisch-didactisch centrum); Opleiding <ROC>; Orthopedagogisch-didactisch 
centrum (= OPDC); Ouderbijdrage 
 
P--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Permanente commissie leerlingenzorg; Pilots (VMBO); Plannen van aanpak (cf. 
Procesmanagement Voortgezet Onderwijs); PMVO (= Procesmanagement Voortgezet 
Onderwijs); Praktijkonderwijs; Praktijkovereenkomst <ROC>; Praktische sectororiëntatie 
(VMBO); Preambule (cf. examenprogramma‟s/ kerndoelen); Profiel (tweede fase HAVO en 
VWO); Profielwerkstuk (tweede fase HAVO en VWO); Programmadifferentiatie; Programma 
van toetsing en afsluiting (= PTA) (tweede fase HAVO en VWO); PTA (= programma van 
toetsing en afsluiting);  
 
R--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regievoerder VBO-MAVO;  
 
Regionaal opleidingencentrum (= ROC);  
 
Regionale meld- en coördinatiefunctie; Regionale verwijzingscommissie (= RVC); 
Risicoleerlingen; RMC (= regionale meld- en coördinatiefunctie); Russische taal; RVC (= 
Regionale verwijzingscommissie);  
 
S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samenhangend leren; Samenwerkingsverbanden; SBKB; Scheikunde; Scholengemeenschap; 
Schoolexamen; Schoolgids; Schoolplan; SE (= schoolexamen); Sector; Sectordeel; Secundaire 
beroepsonderwijs; Sectorwerkstuk (VMBO); SLO (= Stichting Leerplanontwikkeling; cf.  
Instituut Leerplanontwikkeling); Spaanse taal; Spaanse taal- en letterkunde; Speciaal voortgezet 
onderwijs; Specialistenopleiding; Sponsoring; SPRS (= Studieplannings- en registratiesysteem); 
Stage (VMBO); Stageovereenkomst (VMBO); Stageplan (VMBO); Startkwalificatie; Studieduur 
<ROC>; Studie- en beroepskeuzebegeleiding; Studiehuis; Studielast (tweede fase); Studielast 
<ROC>; Studielasttabel (tweede fase HAVO en VWO); Studieplannings- en registratiesysteem; 
Studiewijzer; SVO (= Speciaal Voortgezet Onderwijs); 
 
T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Techniek (basisvorming); Theoretische leerweg; Toelating; Toetsenbank; Toetsen basisvorming; 
Toetsing; Transport en logistiek (VMBO);  
 
Turkse taal (basisvorming); 
 <<< Voor het vak Turkse taal zijn kerndoelen geformuleerd. Daarbij vormen de kerndoelen voor de 
moderne vreemde talen (basisvorming) het uitgangspunt. Het vak Turkse taal is geen verplicht vak in de 
basisvorming. Het kan in plaats van Frans of Duits gekozen worden als tweede  moderne vreemde taal.  
 De Turkse taal is sinds 1987 ingebed in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en is bedoeld voor 
allochtone en autochtone leerlingen. De Turkse taal kan in het VMBO in het vrije deel in de Theoretische en 
Gememgde Leerweg worden gekozen. Er is in het VMBO <nog g>een examenprogramma beschikbaar.>>>> 
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Turkse taal- en letterkunde (Tweede fase HAVO/ VWO) 
 <<<<De Turkse taal komt voor in het HAVO en VWO. In het HAVO komt het deelvak Turkse taal- en 
letterkunde 1 (160 studielasturen) als keuzemogelijkheid voor in het Gemeenschappelijk Deel van de profielen. In 
het profiel Cultuur en Maatschappij kan de leerling kiezen voor het vak Turkse taal- een letterkunde 2 (200 
studielasturen) indien het wordt gecombineerd met het overeenkomstige deelvaak uit het Gemeenschappelijke 
Deel en Turkse taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen),. In het vrije deel kaan de leerling kiezen uit Turkse 
taal- en letterkunde 1,2 (360 studielasturen), Turkse taal- en letterkunde 1 (160 studielasturen) en het 
zogenaamde startersvak Turkse taal- en letterkunde (elementair, 360 studielasturen). In het VWO kan het vak 
Turkse taal- en letterkunde (480 studielasturen) gekozen worden in het profiel Cultuur en Maatschappij. In het 
vrije deel kan de leerling Turkse taal- en letterkunde (480 studielasturen) en net als in het HAVO het zogenaamde 
startersvak Turkse taal- en letterkunde (elementair, 480 studielasturen) kiezen. >>>> 

 
 
Tweede fase voortgezet onderwijs (HAVO en VWO)  
 
U--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uiterlijke verzorging 
 
V--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vaardigheidsgericht leren; Vakkencombinaties; Vakkenpakketten; 
Vakopleiding; Vakoverstijgende thema‟s; Vakscholen; VAVO (Voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs); VBO (= voorbereidend beroepsonderwijs); Veilige school; Verblijfsduur; 
Verrijkingsdeel; Verschillen tussen leerlingen; Vertrouwensinspecteur (cf. ongewenste 
intimiteiten); Verwijdering; Verzorging (basisvorming en VMBO); VMBO (= Voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs); VO (= voortgezet onderwijs); VOA (= Voorbereidende en 
ondersteunende activiteiten) <ROC>; Voertuigentechniek (VMBO); Voorbereidende en 
ondersteunende activiteiten <ROC>; Vooropleidingseisen <ROC>; Voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs; Voortgezet onderwijs; Voortijdig schoolverlaten; Vormingswerk; Vrije 
deel (VMBO); Vrijstelling; VSO (= Voortgezet speciaal onderwijs) (nu: SVO); VWO (= 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs); 
 
W-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WEB (= wet educatie en beroepsonderwijs); WEC (= wet op de expertisecentra); Wet educatie 
en beroepsonderwijs <ROC>; Wet op de expertisecentra; Wet- en regelgeving VO; Wet op het 
voortgezet onderwijs (= WVO); Wiskunde; WVO (= Wet op het voortgezet onderwijs) 
 
Z--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zelfstandig beroepsbeoefenaar; Zorg-en-welzijn-breed (Intrasectoraal VMBO); Zorgbudget; 
Zorgplan 
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