
 

STROOMSCHEMA OV2 
Spel 

Uit een stroomschema zijn een aantal woorden weggelaten.  Deze woorden staan op aparte kaartjes. 

Die mogen de leerlingen er los op proberen leggen.  

 

Nabespreking 

Met de leerlingen wordt besproken of ze de termen/organisaties kennen en waar ze voor staan.  

 

Begrippen voor de leerkracht 

VDAB 

= Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

De VDAB helpt je om een job te vinden. Ze helpen bedrijven die op zoek zijn naar 

werknemers. De VDAB geeft ook beroepsopleidingen. 

 

HVW 

= Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen 

Deze dienst staat in voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen aan werklozen die hun 

uitkering niet via een vakbond krijgen. 

 

Vakbond 

Dit is een organisatie kan je helpen als je problemen hebt met je arbeidscontract, je loon, als je 

ontslagen wordt ... Je kan er terecht met vragen over alles wat met werken te maken heeft. Voor 

deze hulp vragen de vakbonden lidgeld. 

 

Uitkering 

= werkloosheidsuitkering 

Een werkloosheidsuitkering is een geldsom die door de overheid betaald wordt aan iemand die 

buiten zijn of haar schuld zonder werk valt, maar wel wil werken. 

 

Mutualiteit 

= ziekenfonds 

Door lid te worden van een ziekenfonds, sluit je een verzekering af waarbij je jezelf verzekert tegen 
medische kosten. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van je ziekenhuiskosten terug. Ook als je 
medicijnen koopt, betaal je maar een deeltje van de volledige prijs. Daarnaast geeft het ziekenfonds 
je geld als je lang ziek bent en je een hele tijd niet meer kan werken. Je kan kiezen van welk 
ziekenfonds je lid wordt: Onafhankelijke mutualiteit, Liberale mutualiteit, Socialistische mutualiteit of 
Christelijke mutualiteit. 
 
ABO 
= alternerende beroepsopleiding 
ABO is een opleiding die je helpt om de kloof tussen de school en het bedrijf te verkleinen. Via deze 
opleiding wil men de kansen op tewerkstelling vergroten. Alle leerlingen die het BuSO OV3 hebben 



 

doorlopen, kunnen volgen.  Dit is een 1-jarige opleiding die je volgt tijdens je 
beroepsinschakelingstijd. Als je slaagt voor de alternerende opleiding, dan krijg je een getuigschrift 
alternerende beroepsopleiding. 
 
GTB 
= Dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding 
GTB is een dienst die je kan helpen om een geschikte job of aangepaste opleiding te vinden. Ze 
helpen mensen die BuSO hebben gevolgd bij het zoeken naar werk. 
 
Leefloon 
Een leefloon is een uitkering (geldsom) die je ontvangt via het OCMW als je geen 
werkloosheidsuitkering ontvangt om zo op een minimuminkomen te kunnen rekenen. 
OCMW 
= Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
Verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen (het OCMW beheert onder andere 
bejaardentehuizen) en ook psychische hulp aan de inwoners. 
OCMW keert ook leefloon uit als je niks anders hebt, heeft een klusjesdienst, maaltijdbedeling… Veel 
diensten voor mensen die het moeilijk hebben.  



 

Oplossing voor de leerkracht 

 



 

Ontbrekende woorden (uit te knippen voor het spel) 
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Schoolverlater 30 juni 

Werk? 

 

JA NEE 

 

vrijwillige GTB  

warme overdracht 
Werkwinkel 

 

opleiding en stage leefloon 

 

beschutte 
werkplaats 

 

NEC 

 

JA 

WERK 

VOP 

Ontslag? 

 

GTB via VDAB 

NEE 

 


