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Conferentie Arbeidsmarkt 2.0 op donderdag 11 

juni 2015 in 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 

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. Meer informatie vindt u hier. 

 

Invoering Wet Taaleis Participatiewet 

uitgesteld tot 1 januari 2016 

Door Hans Hoes                

In het bestuurlijk overleg met de VNG heeft Staatsecretaris 

Klijnsma van Szw toegezegd dat de invoering van de Wet 

Taaleis Participatiewet plaatsvindt per 1 januari 2016. Het 

kabinet was voornemens de wet per 1 juli 2015 in te voeren. 

 

Voor informatie en 

inschrijving zie onze 

website www.lvo-

onderwijs.nl  
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Nu de AmvB Taaltoets voor advies bij de Raad van State ligt, 

wordt de voorbereidingstijd voor gemeenten te kort om die 

termijn te halen. Op 30 april zijn afspraken gemaakt met het 

Steunpunt VE en Stimulansz om een handreiking ter 

ondersteuning van de invoering te ontwikkelen. Meer 

informatie over de Wet Taaleis vindt u hier. 

 

Algemene ledenvergadering LVO op 2 juni a.s. 

De jaarlijkse ALV van de LVO vindt plaats op 2 juni 2015 in 

Baarn (van 16.30 tot 17.00 uur). De agenda en de overige 

stukken zijn ook te vinden in het dossier jaarstukken. Wij 

nodigen alle leden uit voor deze vergadering. In verband met 

de catering is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Stuur uw 

mail aan: aanmeldingen@lvo-onderwijs.nl. 

 

Stapelen (doorstroom in het onderwijs) stokt 

maar naar van MBP naar HBO 

Het onderwijsverslag 2013 van de onderwijsinspectie laat een 

forse stijging zien van de doorstroom van MBO naar HBO. Van 

2008 tot 2013 waren dat bijna 23.000 studenten, een stijging 

van 15 procent. Wel valt het eerste jaar zo’n 21,5% uit. Maar 

als zij dat eerste jaar doorkomen, halen de meeste uiteindelijk 

een HBO diploma. De Volkskrant van 25 april 2015 heeft 

daaraan een uitgebreid artikel gewijd. 

 

Beperkte vrijheid van onderwijs in Amsterdam 

In Amsterdam mogen ouders niet meer zelf een basisschool 

kiezen. In de NRC van 25 april 2015 ordt in een artikel 

uitgelegd waarom. De gemeente wil de segregatie in het 

onderwijs tegengaan. Een computerprogramma bepaald welke 

leerling waar wel en niet geplaatst mag worden. 
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