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Wijzigingen examenprogramma Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 5  

Hieronder staan de wijzigingen van de laatste versie van het examenprogramma ten opzichte van de 
versie ervoor. 
 

versie  toetsterm  
eerdere 
versie 

toetsterm  
nieuw  

wijzigingen 

4.0 Geldig met ingang van 1-07-2022 
 1.3 1.3 Toelichting is gewijzigd: 

• stageovereenkomst is verplaatst naar boven 
 1.4 1.4 De toelichting is gewijzigd:  

• arboverplichtingen is verplaatst naar cursief, en  
 • loonbeslag is verwijderd. 

 1.8 1.8 Toelichting is toegevoegd: 
het betreft de volgende situaties: 
• einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege 
• beëindiging met wederzijds goedvinden 
(beëindigingsovereenkomst) 
• einde in de proeftijd 
• ontslag op grond van dringende redenen 
• opzegging arbeidsovereenkomst 
• ontbinding van de arbeidsovereenkomst op redelijke 
gronden of vanwege wanprestatie 
• ontbindende voorwaarden (rijvaardigheidsbewijs, vog, 
uitzendbeding) 
• overlijden werknemer 

 1.10 1.10 Uit de toelichting is verwijderd:  
• redelijke ontslaggronden 
• overgangsregeling kleine ondernemingen 
• gewichtige reden 
• verandering in de omstandigheden 

 1.12 1.12 Toetsterm is gewijzigd. 
Oud: De kandidaat kan de regels van de opzegverboden 
toepassen. 
Nieuw: De kandidaat kan de regels van de opzegtermijnen 
en opzegverboden toepassen. 
 
Toelichting is gewijzigd:  
BW-opzegverboden is verwijderd. 

 1.13 1.13 Toetsterm is gewijzigd: 
Oud: De kandidaat kan de relevante wetsartikelen 
betreffende de opzegverboden gebruiken en benoemen in 
een casus. 
Nieuw: De kandidaat kan de relevante wetsartikelen 
betreffende de opzegtermijnen en opzegverboden gebruiken 
en benoemen in een casus. 

 2.3 2.3 Toelichting is gewijzigd: 
• arbodeskundige wordt arbokerndeskundige. 
• Preventief medisch onderzoek (PMO) is toegevoegd. 
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van 
aanpak is toegevoegd. 
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• second opinion is toegevoegd. 
 2.5 2.5 Toelichting is gewijzigd: 

• kraamverlof is verwijderd en vervangen door geboorteverlof 
en aanvullend geboorteverlof. 

 3.10 3.10 Toelichting is gewijzigd: 
• ziekengeldverzekeringen is verwijderd. 
• de gevolgen van het zijn van eigenrisicodrager en 
verzuimverzekeringen zijn toegevoegd. 

 3.12 3.12 Uit de toelichting is verwijderd: 
• de hoogte van de uitkering met betrekking tot de 
volksverzekeringen indien de uitkeringsgerechtigde in 
Nederland woont, en 
• de hoogte van de sociale voorzieningen 

 3.14 3.14 Toelichting is gewijzigd: 
• pensioengrondslag, 
• franchise, en 
• verplichtingen inhoudingsplichtige 
zijn van cursief verplaatst naar boven. 

 4.1 4.1 Toelichting is gewijzigd: 
• de mogelijkheid tot het aanvragen van een 
deskundigenoordeel van de UWV-arts is toegevoegd. 

 4.3 4.3 Toelichting is gewijzigd: 
• de berekening van het arbeidsverleden is toegevoegd. 

 4.5 4.5 Toelichting is gewijzigd: 
• bonus voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers 
(voorheen: premiekorting) is verwijderd. 

 5.1 5.1 Toelichting is gewijzigd: 
• bonus voor oudere werklozen (voorheen premiekorting), en  
• de berekening van het arbeidsverleden 
zijn verwijderd. 

 5.3 5.3 Toelichting is gewijzigd: 
• uitkering in verband met achterstallig loon is vervangen door 
uitkering in verband met betalingsonmacht. 

3.2 Wijzigingen doorgevoerd op 13-08-2021 
   Lay-out van de toetsmatrijs is gewijzigd.  
3-1    
 1.1 1.1 De term arbeidsverhoudingen aangepast naar 

samenwerkingsvormen 
 1.3, 1.10 

en 1.11 
1.3, 1.10 
en 1.11 

De term richtlijnen aangepast naar regelgeving 

 3.12 3.12 Tekstuele aanpassing in toetsterm 
 5.1 en 5.2 5.1 en 5.2 Term ontslagwerkloosheid aangepast naar werkloosheid in 

toetstermen 
 5.3 en 5.4 5.3 en 5.4 De term ‘onderbrekingswerkloosheid’ vervangen door 

‘voorzieningen bij tijdelijk minder werk’ 
 1.1  1.1  Toelichting: De term arbeidsverhoudingen aangepast naar 

samenwerkingsvormen 
 1.3  1.3  Toelichting: De term richtlijnen vervangen door wet- en 

regelgeving 
 4.1  4.1  Toelichting: De term richtlijnen aangepast naar regelgeving 
3-0   Toetsmatrijs toegevoegd 
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