A
ALV
Ambulante ondersteuning
Arrangeren
Awb

Algemene Leden Vergadering
Hulpverlening voor leerlingen m.b.v. een Ambulante Begeleider
Het samenstellen van een Passend Onderwijsprogramma inclusief
zorgarrangement op basis van de ondersteuningsbehoefte
Algemene wet bestuursrecht

B
Bao
Basisregister Onderwijs

Basis onderwijs
BRON, bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van
bekostigde instellingen in het Voortgezet Onderwijs en de sector beroeps- en
volwasseneneducatie.

C
CJG

Centrum Jeugd en Gezin, centrum voor alle ouder(s)/verzorger(s) die vragen
hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.
Cluster 1
Speciale onderwijsvoorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visueel
gehandicapte kinderen), mogelijk in combinatie met een andere handicap.
Cluster 2
Speciale onderwijsvoorzieningen voor dove kinderen, slechthorende
kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met
communicatieve problemen, eventueel in combinatie met een andere
handicap.
Cluster 3
Speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of
verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke
kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en
meervoudig gehandicapte kinderen die zeer moeilijk leren.
Cluster 4
Speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige
gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en voor kinderen
verbonden aan pedologische instituten CVI Commissie voor Indicatiestelling.
Coöperatie
Rechtsvorm voor een speciale vereniging, die overeenkomsten aangaat met
en voor haar leden.
Criteria onderwijsbelemmering Criteria van toelating tot het speciaal onderwijs
voor het clusteronderwijs
CvA
Commissie van Arrangeren
CvB
Commissie van Begeleiding
D
Diagnostiek
Didactiek
DUO

Methoden en technieken om een ziekte of probleem vast te kunnen stellen.
Wijze van onderwijzen van kennis, vaardigheden en leerhoudingen of
attitudes.
Dienst Uitvoering Onderwijs, financiert en informeert onderwijsdeelnemers
en onderwijsinstellingen en organiseert examens.
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E
Expertisecentrum

Het centrum biedt:
1) advies,
2) zorgcoördinatie/koppeling vraag en aanbod van de zorg,
3) begeleiding, training, en coaching van jongeren, docenten en
ouder(s)/verzorger(s).

F

-

G

-

H
HGW

HAVO
H.I.T.

Handelingsgericht Werken, systematische manier van werken, waarbij het
aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de
leerlingen.
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Handelingsgerichte Indicerings Trajectwijzer om de juiste ondersteuning voor
de leerling te bepalen.

I
Indiceren

Vaststellen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte

J

-

K
Ketenpartners

Directe externe partners voor het bieden van ondersteuning aan school op
alle levensgebieden van leerlingen: leerplicht, school maatschappelijk werk,
CJG.

L
LVS
LG
LZ

Leerlingvolgsysteem, programma om leerkrachten inzicht te geven in de
ontwikkeling van leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau.
Licht Gehandicapten
Langdurig Zieke

M
MBO
MG
MR

Middelbaar Beroepsonderwijs
Meervoudig gehandicapten
Medezeggenschapsraad

N
NT2

Vak Nederlands voor leerlingen die een andere moedertaal hebben dan
Nederlands
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O
OCW
Ondersteuningsplan
Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsroute
OOGO

Opbrengstgericht werken

OPDC
OPP
OPR

Orthopedagoog

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Plan dat dient zowel als bestuurlijk afsprakenkader als werkplan per
schooljaar.
Profiel dat aangeeft welke basiszorg een school biedt en welke extra zorg zij
eventueel met hulp van derden kan bieden en waar de grenzen van de zorg
liggen.
Stappenplan voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van een
leerling.
Op Overeenstemming Gericht Overleg, om de aansluiting tussen Passend
Onderwijs en gemeenten zo goed mogelijk vorm te geven, zijn gemeenten en
Samenwerkingsverbanden verplicht om OOGO te voeren.
Planmatig werken om vorderingen van leerlingen te verbeteren. Dit gebeurt
door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen
systematisch te volgen in hun vorderingen.
Orthopedagogisch Didactisch Centrum, bovenschoolse voorziening van het
SWV (zie ook website www. opdc-zodrenthe.nl)
Ontwikkelings Perspectief Plan
Ondersteuningsplanraad, heeft instemmingrecht op het Ondersteuningsplan
dat het SWV moet opstellen. De leden van de OPR zijn afgevaardigd door
en/of afkomstig uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het
SWV. Het aantal leden dient voor de helft uit personeel en voor de andere
helft uit ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen te worden samengesteld.
Houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van
kinderen en jeugdigen.

P
Plaatsingswijzer
PO
PrO

Vragenlijst om het (didactisch) ontwikkelperspectief van een leerling te
bepalen.
Primair Onderwijs
School voor Praktijkonderwijs

S
SO
Sociaal-emotionele
ontwikkeling

SOP
SWV

Speciaal Onderwijs
Ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, overeenkomstig met
verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaalemotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties,
het zelfbeeld en het temperament van het kind.
School Ondersteuningsprofielen
Samenwerkingsverband

T
TLV
Toelatingscommissie

Toelaatbaarheidsverklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs
en de verklaring wordt afgegeven door het SWV.
Commissie die toelating verzorgt tot een VO-school binnen het SWV
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Thuiszitters

Transitie jeugdzorg
Tussenvoorziening

Een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17
jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een
school en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat
hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld
schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.
De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.
Voorziening voor leerlingen die aangepast onderwijs ontvangen.

U

-

V
VMBO
VMBO GL/TL
VMBO BB/KB
VO
VSO
VSV
VWO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO gemengde of theoretische leerweg
VMBO basis- of kaderberoepsgerichte leerweg
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Vroegtijdig School Verlaters
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

W
Wet Passend Onderwijs
Wgbh/cz
WMS
WVO

Wet die regelt dat scholen een zorgplicht hebben. De wet wordt in
samenwerking met alle scholen geregeld binnen het SWV.
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet Medezeggenschap op Scholen
Wet Voortgezet Onderwijs

Z
ZAT
Zij-instromers
Zorg Coördinator
ZMLK

Zorg Advies Team, het team bestaat uit diverse zorgverleners in en om de
school, die samen zorgen dat elke jongere een diploma haalt.
Leerlingen die gedurende de middelbare schoolperiode instromen in scholen
in het SWV.
Verricht werkzaamheden ten behoeve van de planning en de coördinatie van
de zorgverlening aan leerlingen op school.
Zeer moeilijk lerende kinderen
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