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24 juni: studiebijeenkomst afstemming Entree-opleidingen 

Op 24 juni organiseert de LVO een studiebijeenkomst voor (beleids)medewerkers van de 

afdelingen onderwijs, leerplicht en VSV, welzijn en sociale zaken van de gemeenten en regio ’s 

die betrokken zijn bij aansluiting onderwijs en arbeids-markt van jongeren van 16 tot 27 jaar. 

‘Focus op Vakmanschap in het MBO’ staat op de rails. De meeste onderdelen zijn in wetten 

verankerd en draaien al of beginnen het volgend studiejaar (2014 -2015). In het bijzonder 

voor de opleiding niveau 1 is de afstemming met de gemeente(n) van belang. Op welke wijzen 

wordt de ‘entree-opleiding’ opgezet ? Hoe organiseert het ROC in- door- en uitstroom naar 

werk of vervolgopleiding? Hoe verloopt de samenwerking met de leerwerkbedrijven? Wat 

is/wordt de rol van de gemeenten in dat proces? Welke invloed heeft de Entree-opleiding op de 

VSV resultaten? Hoe voorkom je dat niet-kunners instromen en uitvallers tussen wal en schip 

raken? 

Daarop geeft deze bijeenkomst een antwoord. Maar er is meer. Ondertussen studeert de 

minister (met het onderwijsveld) op een toekomstbestendig MBO. De contouren hiervan zijn 

bekend. In de bijeenkomst gaan we daarop in. Voor het complete programma en de 

uitnodiging klik hier. 

 

26 juni: Expertmeeting aanpak Jeugdwerkloosheid 

Met o.a. Amsterdam en de provincie Overijssel gaan we in op effectieve werkwijzen om de 

jeugdwerkloosheid aan te pakken, ook voor moeilijke doelgroepen. Er ontstaan de komende 

jaren o.a. via ESF-subsidies nieuwe mogelijkheden om ook deze groepen perspectief te bieden. 
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Kortom een bijeenkomst die u niet mag missen. Voor het programma en aanmelding klik hier. 

 

Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (Educatie) in de Tweede Kamer 

Op 19 mei 2014 heeft minister Jet Bussemaker de 126 vragen beantwoord die de kamer had 

op het wetsontwerp dat de volwasseneneducatie ingrijpend verandert. Voor het kamerstuk klik 

hier. Er is druk op de ketel om de wet tijdig door de kamers te krijgen. In week 24 (de week na 

Pinksteren) vindt de openbare behandeling in de Tweede Kamer plaats. De MBO-raad heeft al 

gereageerd en vraagt aandacht voor gestandaardiseerde en gevalideerde toetsen om een 

diploma F2 (Nederlands en rekenen) te behalen. De LVO zal de suggesties, gedaan tijdens de 

bijeenkomst op 21 mei te Utrecht, onder de aandacht brengen van de tweede kamer. 
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