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2014: Educatie in beweging 

2014 wordt een jaar dat veel energie van alle leden van de 

LVO zal vragen voor de vele ontwikkelingen die op de 

verschillende onderwijsdossiers voorzien zijn. De LVo wil u 

daarbij graag ondersteunen. In deze nieuwsbrief vindt u het 

artikel dat projectleider a.i. Hans Hoes schreef over de vele 

veranderingen in volwasseneneducatie de afgelopen jaren. En 

waar gaat het heen? 

 

Toekomst Educatie: Rondetafelgesprek Tweede kamer 

Commissie OCW 

In de vorige nieuwsbrieven heeft u gelezen dat er nieuwe 

wegen gezocht worden voor de aansturing en organisatie van 

de volwasseneneducatie. Op 14 januari heeft minister 

Bussemaker in een brief aan de tweede kamer (PDF) haar 

plannen daarover bekend gemaakt. Op 29 januari heeft er een 

rondetafeloverleg plaatsgevonden, dat georganiseerd werd 

door de vaste commissie van OCW van de Tweede Kamer.  

 

Educatie in beweging 

Onder de titel Educatie in beweging beschrijft onze 

projectleider a.i. Hans Hoes de vele veranderingen en 
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LCGW en Stimulansz congres 

Relaties op de Werkvloer. 

Inspiratie voor de 

samenwerking tussen sociale 

zaken en welzijn. Programma 

 

Op onze website vindt u, 

naast de activiteitenagenda, 

interessante dossiers over 

diverse thema's. 
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ontwikkelingen (PDF) die de Volwasseneneducatie de 

afgelopen jaren heeft meegemaakt. Is de thans voorgestelde 

ontwikkelrichting wel de juiste? Of ondergaat Educatie 

hetzelfde lot als de Volkshogeschool die na een stormachtige 

ontwikkeling volledig na 85 jaar niet meer bestaat. We 

moeten wel blijven investeren in levenslang leren! 
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