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Expertmeeting op dinsdag 13 oktober 2015: 

"Succesfactoren in de 

Basiseducatie"Werkconferentie op 27 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 

wat 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. 

 

RVO.nl lanceert nieuwe ''Tool zonnestroom voor 

scholen'' De afgelopen jaren zijn de prijzen van 

zonnepanelen gekelderd. Steeds meer scholen raken hierdoor 

geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen: niet alleen 

om geld te besparen, maar zeker ook om leerlingen en ouders 

te inspireren zuiniger met energie om te gaan en het 

voorbeeld ook n de thuissituatie te volgen. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het 

Ministerie van Economische Zaken een “Tool zonnestroom 

voor scholen” ontwikkeld. U kunt de Tool hier downloaden. 

 

Handreiking Wet Taaleis in participatiewet nu 

beschikbaar! Festival van het leren 2015 

Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet taaleis als onderdeel van 

de Participatiewet. Dit verplicht personen die een beroep doen 

op de bijstand (zo nodig) hun taalkennis te vergroten. Een 

schakel tussen Educatie en Participatie. Daarover is op 10 

september 2015 de handreiking Taaleis gepubliceerd op de 

website van de Programmaraad. Meer informatie vindt u hier.  

 

Meer kansen, minder 

 

Voor informatie en 

inschrijving zie onze 

website www.lvo-

onderwijs.nl  
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verzuim! Strenger toezicht of meer 

ondersteuning? 

Werkconferentie op 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 

handvatten te bieden om visie te ontwikkelen op toekomstig 

structureel beleid. Klik hier voor het programma en meld u 

aan. 

 

Festival van het leren 2015 

 

 

 

De ‘week van de alfabetisering’ is nog niet voorbij en het 

Festival van het leren is alweer gestart (van 10 tot 19 

september). Voor meer informatie Bekijk de nieuwsbrief dan 

online. 
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