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Algemene ledenvergadering van de LVO 

2 juni 2015                                                                          

Op 2 juni zal de LVO haar jaarlijkse ALV houden te Baarn van 

16.30 -17.00 uur. Bekijk alvast de agenda van deze 

vergadering. De agenda en de overige stukken zijn ook te 

vinden in het dossier jaarstukken op de website. Wij nodigen 

alle leden uit voor deze vergadering. In verband met de 

catering verzoeken wij u zich aan te melden via 

aanmeldingen@lvo-onderwijs.nl 

 

Conferentie Arbeidsmarkt 2.0 

Donderdag 11 juni 2015 te Amersfoort 

Door automatisering en robotisering verandert de 

arbeidsmarkt in rap tempo. Hoogopgeleide jongeren werken 

vaker onder hun niveau. Vooral banen in het middenkader 

staan onder druk. Wat betekent dit voor de generatie 

jongeren die nu op school zitten? Vinden zij straks nog wel 

een baan? Hoe zien zij hun loopbaanmogelijkheden en hoe 

bereiden ze zich daar op voor?  Hoe gaan gemeenten en 

 

Voor informatie en 

inschrijving zie onze 

website www.lvo-

onderwijs.nl  
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onderwijsinstellingen daarmee om? Benieuwd naar het 

antwoord op deze vragen? Op zoek naar inspiratie voor úw 

aanpak? Kom op donderdag 11 juni naar de Eenhoorn in 

Amersfoort (tegenover het centraal station), voor de 

conferentie Arbeidsmarkt 2.0. Deze conferentie wordt 

georganiseerd door de LVO in nauwe samenwerking met 

Stimulansz en Buzzmij. Voor meer informatie en inschrijving 

kijk op www.onderwijsnaarwerk.nl 

 

Stapelen (doorstroom in het onderwijs) stokt 

 

Vorige week kreeg ik van mijn broer het boekje ‘De 

Nederlandse Droom’ van Paul van Liempt. Daarin staat 

beschreven hoe Gerrit Brakx, Maria van der Hoeven, Harry 

van Raaij, Ab Klink, Ad Scheepbouwer en anderen via 

‘stapelen’ (van Mulo/mavo via VWO, HBO/WO) een toppositie 

bereikten. Vlak daarna kwam het Onderwijsverslag 2013 van 

de onderwijsinspectie uit. De kranten citeerden: Doorstroom 

in het onderwijs stokt en leerlingen komen niet meer zo snel 

op een hoger niveau. Volgens de inspecteur-generaal 

mevrouw Vogelzang is het Nederlandse onderwijssysteem een 

stuk minder flexibel geworden. Krijgen de kinderen dan nog 

wel voldoende kansen? En hoe gaat het dan met de 

laatbloeiers, die (zie het boekje van van Liempt) ook goed 

terecht kunnen komen? Geadviseerd wordt dat scholen meer 

van elkaar kunnen leren om het tij te keren. 
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