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Wijzigingen examenprogramma Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4  

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

versie  toetsterm  
eerdere 
versie 

toetsterm  
nieuw  

wijzigingen 

4.1 Geldig vanaf 1-09-2021 
   Lay-out van de toetsmatrijs is gewijzigd. 
4-0 Geldig vanaf 1-09-2021 

1.3 1.3 Toelichting: de stageovereenkomst is toegevoegd aan het 
examen. 

1.6 1.6 Toelichting is toegevoegd. 
1.7 1.7 Toelichting: ‘redelijke ontslaggronden’ en ‘overgangsregeling 

kleine ondernemingen’ zijn verwijderd uit de lijst. Uit de 
opsomming onder behoort niet tot het examenprogramma zijn 
‘gewichtige reden’ en ‘verandering in omstandigheden’ verwijderd. 

1.8 1.8 Toetsterm: de term ‘opzegtermijnen’ is toegevoegd. 
Toelichting: ‘BW opzegverboden’ is verwijderd. 

2.3 2.3 Toelichting: de term ‘arbeidsdeskundige’ is gewijzigd in 
‘arbokerndeskundige’; de termen Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO), plan van aanpak, en second opinion zijn toegevoegd. 

2.4 2.4 Toelichting: ‘arbeidsduur’ is gewijzigd in ‘arbeidsduur en 
arbeidstijden’, vanwege meer flexibiliteit, niet alleen in 
arbeidsduur, maar ook in -tijden. 

2.5 2.5 Toelichting: de termen ‘adoptieverlof’ en ‘pleegzorgverlof’ zijn 
samengevoegd; ‘kraamverlof’ is gewijzigd in ‘geboorteverlof’ en 
‘aanvullend geboorteverlof’ vanwege wijzigingen in de wet. 

3.6 3.6 Toelichting: de term ‘ziekengeldverzekering’ is gewijzigd in 
‘verzuimverzekering’; ‘de gevolgen van eigenrisicodrager’ is 
toegevoegd. 

3.7 3.7 Toetsterm: de term ‘uitkeringsloon’ is gewijzigd in ‘sv-loon’. 
Toelichting: ‘netto daguitkering’ is gewijzigd in ‘bruto daguitkering’ 

3.8 3.8 Toelichting: ‘verplichtingen inhoudsplichtige’ is verplaatst van 
behoort niet tot het examenprogramma, naar het 
examenprogramma. 
 
Pensioengrondslag en franchise zijn uit de lijst onder behoort niet 
tot het examenprogramma verwijderd en verplaatst naar de 
toelichting bij toetsterm 3.9. 

 - 3.9 De volgende toetsterm is aan het examenprogramma toegevoegd:  
‘De kandidaat kan het pensioengevend loon en de premies van 
werkgevers en werknemers berekenen.’ De vragen worden 
gesteld op toepassingsniveau.  
 
De volgende toelichting is opgenomen: 
Denk ook aan de pensioengrondslag en de AOW-franchise: 
Pensioengrondslag (PG) = Salaris (S) - Franchise (F) 

4.1 4.1 Toelichting: aan ‘de mogelijkheid van het deskundigenoordeel’ is 
‘van de UWV-arts’ toegevoegd; de term ‘uitkering na overlijden’ is 
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gewijzigd in ‘overlijdensuitkering’; en aan ‘de regeling voor 
eigenrisicodragers’ is de term ‘ziektewet’ toegevoegd. 

4.2 4.2 Toelichting: ‘de duur en de hoogte van de uitkering’ is toegevoegd. 
4.3 4.3 Toelichting: de termen ‘Proefplaats’ en ‘Loon- en 

inkomenssubsidie’ zijn gewijzigd in ‘Proefplaatsing’ en ‘Loon- en 
inkomenssuppletie’. 

5.1 5.1 Toelichting: ‘de berekening van het arbeidsverleden’ is verwijderd. 
5.2 5.2 Toelichting: de term ‘werktijdverkorting’ is verwijderd. 

3-4   Aanpassing toetsmatrijs 
3-3 4.3 4.3  Toelichting: LIV en LKV toegevoegd 
3-2 1.1 1.1 Toetsterm en toelichting: de term Arbeidsverhoudingen aangepast 

naar samenwerkingsvormen 
1.3 1.3  Toetsterm: de term ‘richtlijnen’ aangepast naar ‘regelgeving’ 

Toelichting: richtlijnen aangepast naar wet- en/of regelgeving 
1.7 1.7 Toetsterm: de term ‘richtlijnen’ aangepast naar ‘regelgeving’ 
2.5 2.5 Toelichting: omdat er alleen nog een overgangsregeling loopt voor 

de levensloopregeling wordt deze regeling steeds minder relevant. 
Daarom is de levensloopregeling komen te vervallen in het 
examenprogramma 

3.7 3.7 Tekstuele aanpassing 
5.1 5.1 De term ontslagwerkloosheid aangepast naar werkloosheid 
5.2 5.2 De term ‘onderbrekingswerkloosheid aangepast naar 

‘voorzieningen bij tijdelijk minder werk’ 
4.1 4.1 De term ‘richtlijnen’ aangepast naar ‘regelgeving’ 
4.2 4.2 Omdat er alleen nog recht op een WAO-uitkering bestaat als deze 

al op 1 januari 2006 is toegekend, is de term WOA –uitkering 
verwijderd uit het examenprogramma 

3-0   Toetsmatrijs toegevoegd. 
 


	Wijzigingen examenprogramma Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4

