STROOMSCHEMA
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.
BIT
= beroepsinschakelingstijd
De beroepsinschakelingstijd is voor iedereen 12 maanden. Tijdens je beroepsinschakelingstijd zal je moeten kunnen bewijzen dat je moeite doet om werk te vinden.
C 109.36
Dit formulier moet je tijdens je beroepsinschakelingstijd laten invullen door je school. Het gaat om de school waar je middelbaar onderwijs hebt gevolgd. Dit is de school
waar je nu nog les volgt. Als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden, ga je met dit papier naar een vakbond of naar de HVW en daar krijg je een
stempelkaart.
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.

Oplossing voor de leerkracht

Ontbrekende woorden (uit te knippen voor het spel)
VDAB
vakbond/HVW
mutualiteit
mutualiteit
mutualiteit
einde BIT
einde BIT
C 109.36

VDAB via school + start BIT op 1 augustus

Schoolverlater 30 juni

Werk?

NEE

JA
Start ABO op 1
september?
Ontslag?

JA

NEE

werk > 12 maanden

werk < 12 maanden

NEE

JA

nog steeds in BIT

nog steeds in BIT

na 12 maanden

Werk?

NEE

Werk?

JA

NEE

uitkering

WERK

JA

