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Begunstigde: degene die voordelen van allerlei aard geniet. 

Rechtstreekse begunstigde - degene die onmiddellijk, zonder tussenpersoon, voordelen geniet. 

Onrechtstreekse begunstigde - degene die voordelen geniet waarvoor een of meerdere 

tussenpersonen vereist zijn. 

Kenmerk: een onderscheidende of bijzondere trek die iets of iemand heeft. 

Wijziging: min of meer anders maken, omvormen, veranderen. 

Coherentie: overeenstemming, logisch verband, gebrek aan tegenstrijdigheid in de opeenvolgende 

delen van dit geheel. 

Competentie: vaardigheid die iemand bezit om een waardeoordeel uit te spreken in een domein waarin 

hij of zij zeer bedreven is. 

Overleg: manier van werken waarbij de betrokken partijen geraadpleegd worden en de beslissingen 

gezamenlijk worden genomen met diegenen die ze zullen moeten toepassen of de gevolgen ervan 

moeten dragen. 

Schoolverzuim: 

Actief schoolverzuim – Leerlingen spijbelen en/of stoppen vroegtijdig met hun studies. Hieronder 

vallen relatief schoolverzuim, absoluut schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. 

Relatief schoolverzuim – Deze leerlingen zijn in een school ingeschreven maar wonen 

de lessen niet bij terwijl daar geen enkele geldige reden voor is.  

Absoluut schoolverzuim – Deze vorm van actief schoolverzuim is veel problematischer. 

De adolescenten en kinderen die leerplichtig zijn, zijn niet in een school ingeschreven.   

Vroegtijdig schoolverlaten – Jongeren die niet langer leerplichtig zijn, beschikken niet 

over een kwalificatie en zijn niet in een school ingeschreven.   

Passief schoolverzuim – Een gedrag of leerachterstand die erop wijst dat deze leerlingen zich 

niet voor school interesseren. Ze zijn wel op school maar zouden kunnen gaan spijbelen. 

Gevolg: wat door een fysieke of morele oorzaak ontstaat. 

Efficiëntie: kenmerk van iets dat efficiënt is, wat het verwachte effect veroorzaakt. 

Efficiency: vermogen om een effect te veroorzaken. 

Ervaring: geheel van de concrete kennis die verkregen wordt door gebruik en contact met de realiteit en 

die in de praktijk kan worden gebracht. 

Impact: schokeffect, weerslag (van een ingrijpende actie) op iemand of iets  de doelstellingen helpen 

om de doelstellingen op lange termijn te bereiken en aan de behoeften van de betrokken partijen te 

beantwoorden. 
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Indicator: specifieke waarneembare en meetbare grootheid die aanwijzingen, elementen oplevert om 

bepaalde fenomenen te kunnen evalueren. 

Uitvoerings (-indicator) – de overgang maken van het stadium van ontwerp, project naar het 

stadium van het effectieve bestaan  wat er uitgevoerd zal worden (met de beschikbare 

middelen) dankzij het ontwerp. 

Resultaats (-indicator) – wat er gebeurt, wat zich voordoet naar aanleiding van en als gevolg van 

iets  de verwachte wijzigingen na de omkadering, de deelname van het kind/de jongere aan 

het project van de dienst. 

Impact (-indicator) – effect op lange termijn van een beslissing of een activiteit  wat een 

doorslaggevende invloed heeft op de kinderen/jongeren. 

Methodologie: reeks van regels en stappen die worden gevolgd om een project te leiden. 

Doelstelling: vastgelegd doel van een actie. 

Communicatietool: middel om informatie te verspreiden en boodschappen over te brengen aan 

doelgroepen. 

Partnerschap: actief verbond van verschillende belanghebbenden die aanvaarden om hun inspanningen 

te bundelen om een gemeenschappelijke doelstelling te bereiken (gekoppeld aan een duidelijk 

omschreven probleem of behoefte).  

Betrokken partijen: de betrokken partijen van een project zijn de belanghebbende personen, groepen 

of organisaties die enig aspect van het project (op positieve of negatieve wijze) kunnen beïnvloeden, 

erdoor worden beïnvloed of zich erdoor beïnvloed voelen.  

Proces (beoordelings-): opeenvolging van feiten, fenomenen die een zekere eenheid of een zekere 

regelmatigheid vertonen in hun verloop. 

Project: geheel van activiteiten en acties die een projectdrager wil ondernemen om aan één of meerdere 

doelstellingen te voldoen en waarvoor een schatting van de nodige middelen om deze te realiseren wordt 

uitgevoerd.    

Doelgroep: geheel van personen die het nauwst betrokken zijn bij een gebeurtenis, een project of een 

idee.  

Netwerk(en): invoering van eerlijke systemen voor samenwerking tussen professionelen (en soms niet-

professionelen) uit verschillende domeinen en verschillende instanties om interinstitutionele en 

interindividuele relaties uit te bouwen en zo een gemeenschappelijke actie rond een project of situatie op 

te zetten. 

Interventienetwerk (mobilisatie van alle nuttige middelen: vrienden, naasten, buren, vrijwilligers 

enz.): gelijktijdige of opeenvolgende samenwerking tussen belanghebbenden rond een situatie 

(persoon, familie) om zo een adequaat antwoord te kunnen bieden. 

Preventienetwerk (betreft vooral de professionelen): samenwerkingen opzetten, procedures 

bepalen, informatie-uitwisselingen over de praktijken systematiseren zodat er op voorhand kan 

worden bepaald hoe er samen moet worden gewerkt wanneer een situatie zich voordoet. 

Risico: eventueel gevaar, min of meer voorspelbaar, dat eigen is aan een situatie of aan een activiteit. 

Nuttig: waarvan het gebruik, de toepassing voordelig is of kan zijn; wat inspeelt op een behoefte, 

beantwoordt aan een vraag. 

 


