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Toolkit Tophits voor een succesvolle leeromgeving op 3 december in Den Haag 

Door Hans Hoes 

Terwijl de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar de effecten (doelmatigheid, rechtmatigheid en 

doeltreffendheid) van de volwasseneneducatie, neemt de nieuwe BV afscheid door een toolkit van 

succesvolle instrumenten te presenteren voor leerprocessen om kwetsbare te bereiken. Lees de blog van 

Hans Hoes. 

 

Studiemiddag 'Een nieuw samenspel' op woensdagmiddag 17 februari 2016 

Er is een nieuw samenspel van alle partners nodig om de transformaties tot een succes te maken. 

Duurzame verbindingen tussen formele en informele netwerken in de domeinen welzijn, wonen, zorg, 

gezondheidszorg, werk en onderwijs. De studiemiddag, georganiseerd door LCGW, Stimulansz en Verdiwe; 

in nauwe samenwerking met onder meer de LVO biedt daarvoor handvatten. Voor meer informatie en 

inschrijven klik hier. 

 

Kick-off Green Deal Scholen op 10 november 2015 

 

 

Tijdens de kennisdag op 10 november in Tilburg wordt het uitvoeringsprogramma van de Green Deal 

Scholen gepresenteerd. Meer informatie leest u in het persbericht. Het uitvoeringsprogramma kwam tot 

stand op basis van een consultatie bij onderwijs en gemeenten. Vele leden van de LVO deden hieraan 

mee. Interesse in de uitkomsten? Zie:    

 Uitkomsten Gemeenten: http://www.ruimte-

ok.nl/sites/default/files/bestanden/Greendeal/Factsheet%20Consultatieronde%20Gemeenten.
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 Uitkomsten Scholen: http://www.ruimte-

ok.nl/sites/default/files/bestanden/Greendeal/Factsheet%20Consultatieronde%20Schoolbestur

en.pdf 

 

Subsidie Regionale Procesbegeleiding Leerlingendaling 

Om de samenwerking in de regio op gang te brengen, financiert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap zogenoemde ‘Regionale procesbegeleiders leerlingendaling’. Zij stimuleren dat 

schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden gaan samenwerken. De regeling loopt tot eind 

2015. Een thema voor overleg met de schoolbesturen! Zie voor meer informatie over de krimp in het 

onderwijs deze link. 

 

Stimuleringsmaatregel taal voor werknemers 

Door Hans Hoes 

Op 19 juni 2015 is - tijdens de landelijke kick-off van 

het actieprogramma Tel mee met Taal - de tijdelijke stimuleringsregeling taal voor werknemers 

bekendgemaakt. Tot eind 2015 kunnen bedrijven met taalaanbieders een subsidieaanvraag indienen, 

totdat het budget op is. Daarom een oproep vooral nu van deze regeling gebruik te maken. Lees hier de 

blog van Hans Hoes. 
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