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Lijst van afkortingen

a bd  Algemene Bestuursdienst
a bop  Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
Abva/Kabo  Algemene Bond Van Ambtenaren/Katholieke Bond van 

Overheidspersoneel
aco adviescommissie Onderwijsaanbod
acoa adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt
a d Associate Degree
a dhd  Attention Deficit Hyperactivity Disorder
a i v d  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
a k a  Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistentenopleiding
aob  Algemene Onderwijsbond
aoc agrarisch opleidingscentrum
a r  Algemene Rekenkamer
a r bo  Adviesraad voor het Basisonderwijs
a r ho  Adviesraad voor het Hoger Onderwijs
a ro  Adviesraad voor het Onderwijs
a r p  Anti-Revolutionaire Partij
a rvo  Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs
avo  Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek
avs  Algemene Vereniging van Schoolleiders
bbl  beroepsbegeleidende leerweg
bol  beroepsopleidende leerweg
bon  Beter Onderwijs Nederland
boob Bedrijfstakgewijze Overlegorganen Onderwijs-Bedrijfsleven
bpv  beroepspraktijkvorming
bv d  Binnenlandse Veiligheidsdienst
bve  beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
bv e-kamer Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatiekamer
Bve-raad Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatieraad
c a s  commissie Aanpassing scholenbestand
cboo  Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs
cbs  Centraal Bureau voor de Statistiek
ccoo Centrale Commissie voor Onderwijsoverleg
cda Christen-Democratisch Appèl
cer i  Centre for Educational Research and Innovation
cg -Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
cgo  competentiegericht onderwijs
cheps  Center for Higher Education Policy Studies
chu  Christelijk-Historische Unie
cinop Centrum van Innovatie voor Opleidingen
Cito  Centraal instituut voor toetsontwikkeling
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cmhf  Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen
cn v  Christelijk Nationaal Vakverbond
Colo  Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen
coo  Christelijk en Oecumenisch Onderwijs
cool5-18 Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 

jaar
cpb  Centraal Planbureau
cu ChristenUnie
CvI  Commissie voor de Indicatiestelling
c w i Centrum voor Werk en Inkomen
D66 Democraten 66
dg  directoraat-generaal
e ag  Education at a Glance
ecbo  Expertisecentrum beroepsonderwijs
ecpo  evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs
esm  ernstige spraakmoeilijkheden
eu  Europese Unie
e vc erkenning van verworven competenties
e z  Economische Zaken
fn v Federatie Nederlandse Vakbeweging
FvO  Federatie van Ouderverenigingen
g at s/w to  General Agreement on Trade in Services/World Trade Organization
g gz  geestelijke gezondheidszorg
g oa  gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
g w Grondwet
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
hbs hogere burgerschool
ho hoger onderwijs
ho-kamer  Hoger Onderwijskamer
Hoak Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit
hoop  Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
i a l s/a l l  International Adult Literacy Survey/Adult Literacy and Lifeskills
ibo  individueel beroepsonderwijs
ic t  informatie- en communicatietechnologie
iobk  in hun ontwikkeling bedreigde kleuters
isbo  Islamitische Schoolbesturenorganisatie
iso  Interstedelijk Studenten Overleg
isovso Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal 

onderwijs
ivbo  individueel beroepsonderwijs
job  Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
k b  Koninklijk Besluit
kbb  kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven
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k bo  Bond Katholiek Primair Onderwijs
k bvo  Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs
kce  Kwaliteitscentrum Examens
k fo  kwaliteit van het funderend onderwijs
k v p Katholieke Volkspartij
l a k s  Landelijk Aktie Komitee scholieren
lbk  landelijk beleidskader
lbo lager beroepsonderwijs
l c t i  landelijke Commissie toezicht Indicatiestelling
l e a  lokale educatieve beleidsagenda
l eo  Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid
lgf  leerlinggebonden financiering
l ob  Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs
l obo  Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene 

grondslag
lom  leer- en opvoedingsmoeilijkheden
l pf Lijst Pim Fortuyn
l s vb  Landelijke Studenten Vakbond
lvgs  Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen
lvso  Landelijke Vereniging voor Speciale Onderwijszorg
lwoo  leerwegondersteunend onderwijs
mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
mbo Raad  Middelbaar Beroepsonderwijs Raad
mhp  vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel
mk b  midden- en kleinbedrijf
mlk  moeilijk lerende kinderen
mms middelbare meisjesschool
mulo meer uitgebreid lager onderwijs
na bs  Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
nao  Nederlandse Accreditatieorganisatie
ngl  Nederlands Genootschap van Leraren
nko  Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders
nk sr  Nederlandse Katholieke Schoolraad
npcs  Nederlands Protestants-Christelijke Schoolraad
npm  New Public Management
nrto  Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
n vao  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
n wo  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
n wo-proo  Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek van n wo
O&W  Onderwijs en Wetenschappen
oab  onderwijsachterstandenbeleid
oa lt  onderwijs in allochtone levende talen
oc w Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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oec t  onderwijs in eigen taal en cultuur
oeso  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
omo Ons Middelbaar Onderwijs
oovo  Overlegorgaan voor het Voortgezet Onderwijs
opdc  orthopedagogisch-didactisch centrum
op vo  Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Onderwijs
ou Open Universiteit
ovb  onderwijsvoorrangsbeleid
pabo  pedagogische academies voor het basisonderwijs
pa epon  Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen 

Nederland
pcl  permanente commissie Leerlingenzorg
pcso  Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie
pgb  persoonsgebonden budget
pir l s Progress in International Reading Literacy Study
pisa Programme for International Student Assessment
Platform vg  Platform Verstandelijk Gehandicapten
po primair onderwijs
po-raad  Primair Onderwijsraad
ppr  Politieke Partij Radikalen
pr i m a-cohort  Primair Onderwijs-cohort
pro  praktijkonderwijs
proo  Programmaraad voor het onderwijsonderzoek
PvdA Partij van de Arbeid
p v v Partij voor de Vrijheid
p v v vo  Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs
r ba  Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
r bb  Raad voor Binnenlands Bestuur
r ec  regionaal expertisecentrum
r mo  Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
roa Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
roc regionaal opleidingencentrum
rvc  regionale verwijzingscommissie
RvS  Raad van State
rw i  Raad voor Werk en Inkomen
sbao  speciaal basisonderwijs
sbb Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven
sbl  Stichting Beroepskwaliteit Leraren
scp  Sociaal en Cultureel Planbureau
ser  Sociaal-Economische Raad
sg secretaris-generaal
sl o  Stichting voor de Leerplanontwikkeling
so  speciaal onderwijs
SoZaWe  Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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sp  Socialistische Partij
SvA  Stichting van de Arbeid
s v m  sectorvorming en vernieuwing middelbaar beroepsonderwijs
SvO  Stichting van het Onderwijs
sz w Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T&B  Toerusting en bereikbaarheid
t ier  Top Institute for Evidence Based Education Research
t i m ms Trends in International Mathematics and Science Study
t k  Tweede Kamer
unesco  United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
u w v  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
vavo  voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
vbo voorbereidend beroepsonderwijs
v bs  Verenigde Bijzondere Scholen
vbtb  van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
ve volwasseneneducatie
vgs  Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs
vhmo  voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
v m 2 vmbo-mbo niveau 2
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
v ng  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
v no-nc w  Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond
vo voortgezet onderwijs
vo-raad Voortgezet Onderwijsraad
voo  Vereniging Openbaar Onderwijs
vos/a bb  Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen
vocl  Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen
vsnu  Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
vso voortgezet speciaal onderwijs
vso-lom  voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden
vso-mlk  voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen
v v d Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
vve  voor- en vroegschoolse educatie
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
wao Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
w bo Wet op het basisonderwijs
wcbo  Wet cursorisch beroepsonderwijs
w eb Wet educatie en beroepsonderwijs
w ec Wet op de expertisecentra
w ec-Raad Wet op de expertisecentra-Raad
w eo  Wet erkende opleidingen
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w hbo  Wet op het hoger beroepsonderwijs
w h w Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
w ms  Wet medezeggenschap op scholen
wo wetenschappelijk onderwijs
wo t  Wet op het onderwijstoezicht
w po Wet op het primair onderwijs
w r r Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
wsf Wet op de studiefinanciering
wsns weer samen naar school
w vo Wet op het voortgezet onderwijs (Mammoetwet)
w w  Werkloosheidswet
w wo Wet op het wetenschappelijk onderwijs
z bo zelfstandig bestuursorgaan
zmlk  zeer moeilijk lerende kinderen
zmok  zeer moeilijk opvoedbare kinderen




