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Terugdenken en vooruitkijkenDoor Gert Plomp 

Dit is de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. Ik had 

graag iets geschreven over de vakantie en het nieuwe 

seizoen. Maar het leven nam ineens een andere wending. 

Daarbij stilstaan, maar het leven gaat verder. Lees de 

inleiding van de voorzitter. 

 

Studiebijeenkomst: afstemming gemeente en 

het ROC over de Entree opleidingen17 november 

2014 

“Focus op Vakmanschap in het MBO” staat op de rails. Voor de 

basis van de arbeidsmarkt wordt bij het beroepsonderwijs het 

entreeonderwijs gepositioneerd. De rol van de ROC’s naar 

arbeidstoeleiding verandert hierdoor. En daardoor kunnen ook 

de verhoudingen tussen gemeenten en ROC’s 

veranderen. Diverse regio’s experimenteren hier nu 

mee. Tijdens het symposium gaan we aan de hand van enkele 

concrete praktijkvoorbeelden hierover graag in overleg met 

elkaar. Bekijk het programma en meld u aan. 

 

Weigeren van jongeren door het ROC?De Brief d.d. 

 

Voor informatie en 

inschrijving zie onze 

website www.lvo-

onderwijs.nl  
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7 oktober 2014 van minister Bussemaker aan de tweede 

kamer over de Nieuwsuur uitzending van 24 september over 

weigeren van jongeren door ROC’s gaat over het thema waar 

de LVO op 17 november een studiebijeenkomst organiseert. 

In de brief wordt beschreven om welke jongeren het gaat, de 

aanpak voor kwetsbare jongeren en de prikkels in het stelsel. 

Tijdens de studiebijeenkomst bieden we een aantal 

oplossingsrichtingen om te voorkomen dat jongeren tussen 

wal en schip geraken. 

 

Expertmeeting "preventie en interventie 

jeugdwerkloosheid"5 november 2014 

Het economisch herstel van Nederland tekent zich aan, maar 

de werkloosheid blijft nog hoog. Wat gebeurt er in de 

samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt om het tij te keren? 

In deze expertmeeting gaan we in op de Amsterdamse 

aanpak. Ook ik er ruim aandacht voor het 1000 jongerenplan 

van de Provincie Overijssel en delen we de ervaringen van de 

deelnemers. 

Lees meer 

 

Bestuursakkoord Primair Onderwijs Door Geert 

Luiten 

Vlak voor de zomervakantie heeft Staatssecretaris Sander 

Dekker met de PO-Raad het Bestuursakkoord PO gesloten.  Er 

is overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambities 

voor het primair onderwijs in de komende jaren. Meest 

bekende onderdeel is de uitbreiding van het 

bewegingsonderwijs. Wat de LVO ervan vindt en hoe je daar 

creatief mee aan de slag kunt, leest u hier. 

 

Programmareeks over laaggeletterdheidDe NCRV 

heeft met de Stichting Lezen & Schrijven een zestal 

programma’s over laaggeletterdheid gemaakt. Vanaf vrijdag 
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10 oktober elke vrijdag van 21.30 op NPO 1. Van harte 

aanbevolen voor allen betrokken bij de volwasseneneducatie. 

Lees meer 

 

Professionalisering van de dienstverlening Door 

Hans Hoes 

Met de overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO 

raken duizenden medewerkers in de thuiszorg hun baan kwijt. 

Ook aan de scholing (leren en werken) is nog het nodige te 

doen. Zo raakt onderwijs betrokken bij de decentralisaties. 

De  invoering van de dienstencheque kan hierbij behulpzaam 

zijn. Lees het artikel in Sociaal Bestek  van 10-10-2014 van 

Hans Hoes. 

 

Verbetering DUO levering voor PO-

gegevensTijdens de FMH bijeenkomst van 3 oktober heeft 

Ton Veugen van DUO ons bijgepraat over de optimalisering 

van de levering van de PO-gegevens, nodig voor de 

gemeentelijke huisvestings-prognoses. Hierdoor is het niet 

meer nodig de scholen separaat om gegevens te vragen. 

Bekijk hier de presentatie. Gemeenten die van deze 

mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dit kenbaar 

maken via informatieproductie@duo.nl.   
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