
Samen sterk voor onderwijs. Verkeerde weergave? 
Bekijk in browser. 

 

 

  

 

Bieden de Jeugdwet en de Wmo al betere zorg?  

Door Hans Hoes 

In het decembernummer van Sociaal Bestek gaat de auteur in 

op de keuzes die gemeenten gemaakt hebben om uitvoering 

te geven aan "één gezin, één plan en één coach" in sociale 

teams of wijkteams en de rol van de school (de vindplek). 

 

Taalkit Dutch voor vluchtelingen vanaf 18 

december beschikbaar  

ETV en CINOP ontwikkelen een gratis taalkit voor 

vluchtelingen, die vanaf 18 december a.s. beschikbaar komt. 

Zie daarom de nieuwsbrief van 18 december. Dan kunnen we 

bekend maken hoe en waar de taalkit werkt. 

 

Toolkit 'Tophits voor een succesvolle 

leeromgeving' 

Door Hans Hoes 

Op 3 december is deze Toolkit, ontwikkeld door Learnforlife en 

DNBV, gepresenteerd. In het persbericht is meer informatie 

over deze brochure te vinden. Klik op de link om de brochure 

te downloaden. 

  

Stimuleringsmaatregel taal voor werknemers  

Door Hans Hoes 

De nieuwe subsidieregeling ‘taal voor de werknemers’ is 

geopend. Tot 15 februari 2016 kunnen werkgevers zich 

inschrijven voor een financiële bijdrage tot € 25.000 voor taal 

op de werkvloer. Meer informatie over de regeling vindt u 

hier. 

 

Studiemiddag 'Een nieuw Samenspel' op 

woensdagmiddag 17 februari 2016 

 

Voor informatie en 

inschrijving zie onze 

website www.lvo-

onderwijs.nl  
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Er is een nieuw samenspel nodig van alle partners om de 

transformaties tot een succes te maken. Duurzame 

verbindingen tussen formele en informele netwerken in de 

domeinen welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en 

onderwijs. De studiemiddag, georganiseerd door LCGW, 

Stimulansz en Verwidiel in nauwe samenwerking met o.a. de 

LVO biedt daarvoor handvatten. Voor meer informatie en 

inschrijven klik hier. 
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