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Afkortingen
ACOA  ........Adviescommissie Onderwijs-Arbeid

Bve  .............Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bpv ..............Beroepspraktijkvorming

BV ...............Besloten Vennootschap

CBS .............Centraal Bureau voor de Statistiek

CFI ..............Centrale Financiële Instellingen

CREBO  .....Centraal Register Beroepsonderwijs

ECABO  .....Economie, Administratie en Beveiliging

EM ..............Expectation-Maximization

Fte  ..............Fulltime equivalent

Hbo .............Hoger beroepsonderwijs

HOAK ........Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit

HTV ............Horeca, Toerisme en Voeding

ISM .............. Interacting spheres model

ICT .............. Informatie- en Communicatietechnologie

ISO  ............. Inspectie voor Schriftelijk Onderwijs

KBB  ...........Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

KCE  ...........KwaliteitsCentrum Examinering

KOC ...........Kennis en Ontwikkelcentrum voor Uiterlijke Verzorging

KVE  ...........Kaderwet volwasseneneducatie 

LNV ............Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

LOB  ...........Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs

LOI  ............Leidse Onderwijsinstellingen

Mbo .............Middelbaar beroepsonderwijs

MD ..............Mediaan

NPM  ..........New Public Management

NTI  ............Nederlands Talen Instituut

OVDB ........Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de sectoren gezondheidszorg 
welzijn en sport

O&W ..........Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
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OC&W .......Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCW ...........Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PAEPON  ..Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen  
Nederland

PBNA .........Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem

PCA  ...........Principale Componenten Analyse

POS .............Perceived organizational support

ROC  ...........Regionaal opleidingencentrum 

RWT  ..........Rechtspersoon met een wettelijke taak

SCT .............Self  Categorization Theory

SD ...............Standaard deviatie

SER  ............Sociaal Economische Raad

SIT ...............Social Identity Theory

Stb ...............Staatsblad

SVM  ...........Sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

TK  ..............Tweede Kamer der Staten Generaal

VNG ...........Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vo ................Voortgezet onderwijs

WEB  ..........Wet educatie en beroepsonderwijs

WCBO  .......Wet cursorisch beroepsonderwijs

WEISO  ......Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs

WEO  .........Wet op de erkende onderwijsinstellingen

WHW  ........Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

WLW  .........Wet op het leerlingwezen

WVO ...........Wet voortgezet onderwijs 


