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Studiedag 'Een nieuw Samenspel
Vrijdagmiddag 6 november 2015

Voor informatie en

Er is een nieuw samenspel nodig van alle partners om de

inschrijving zie onze

transformaties tot een succes te maken. Duurzame

website www.lvo-

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.

Expertmeeting 'Succesfactoren in de
Basiseducati
Dinsdag 13 oktober 2015
De aard en de omvang van educatieve activiteiten en de regie
op het aanbod is vanaf 2015 veranderd. Naast het traditionele
WEB-aanbod worden nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Vrijwilligersorganisaties en niet-onderwijsorganisaties spelen
een steeds grotere rol. CINOP heeft onderzocht wat wel en
niet werkt. De LVO nodigt u uit kennis te nemen van en
feedback te geven op de conceptconclusies. Voor meer
informatie en aanmelding klik hier.

Meer kansen, minder verzuim! Strenger
toezicht of meer ondersteuning?
Dinsdag 27 oktober 2015
In de afgelopen jaren zijn flinke successen geboekt in het
verminderen van voortijdig schoolverlaten. Het aanpakken
van verzuim heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Het
doel van de werkconferentie die de LVO met Ingrado
organiseert is u te informeren over mogelijkheden en
handvaten te bieden om visie te ontwikkelen op toekomstig
structureel beleid. Klik hier voor het programma en meld u

onderwijs.nl

aan.

Visiebrief Ministerie van OCW: Een responsief
MBO voor hoogwaardig vakmanschap
Vorige week is er in de pers al aandacht besteed aan deze
nieuwe visiebrief van het Ministerie van OCW die feitelijk gaat
over de paradox van ‘breed opleiden’, zodat studenten zich
levenslang kunnen aanpassen aan de nieuwe technieken en
vragen van de markt versus het ontwikkelen van het ‘oude’
vakmanschap, zodat studenten goed uitgerust de
arbeidsmarkt betreden. Ruimte voor vernieuwing en
samenwerking met het bedrijfsleven staat bovenaan.

De toekomst van het onderwijs in...
Lokale sturing op de gevolgen van de leerlingdaling.
Onder deze titel organiseert de LVO in nauwe samenwerking
met het ministerie van OCW en de gemeenten een twintigtal
bijeenkomsten het komend half jaar. In een groot deel van
het land zal het aantal leerlingen de komende 5 jaar met 5 tot
15% afnemen. Dat heeft allereerst gevolgen voor het PO en
een paar jaar later voor het VO. Hoe maak je dat als
gemeente/regio bespreekbaar met het onderwijsbestuur en
hoe zorg er gezamenlijk voor dat een brede onderwijs
infrastructuur in stand blijft? Nog afgezien van de vele andere
gevolgen die de krimp in een gemeente/regio heeft. Kent u
dat ? Neem dan contact op met de projectleider Hans Hoes
hhoes@ismh.nl.
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