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Conferentie Arbeidsmarkt 2.0
Donderdag 11 juni 2015 te Amersfoort

Voor informatie en

Door automatisering en robotisering verandert de

inschrijving zie onze

arbeidsmarkt in rap tempo. Hoogopgeleide jongeren werken

website www.lvo-

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. Voor meer informatie en inschrijving
kijk op www.onderwijsnaarwerk.nl

onderwijs.nl

Agenda aanpak jeugdwerkloosheid 2015-2016

Ministers Bussemaker en Asscher (OCW en SZW) werken
samen in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Op 31 maart
hebben zij hun agenda voor de komende 2 jaar
gepresenteerd. Bekijk de agenda en de kamerbrief.

Festival van het Leren wordt dit jaar gevierd
van 11 - 20 september
Geef in september uw activiteiten op het gebied van Leven
Lang Leren extra aandacht. Laat zien wat u op dit terrein te
bieden heeft! Lokale organisaties kiezen hun eigen
prioriteiten. U kunt ook aansluiten bij de landelijke
speerpunten. In 2015 besteedt de landelijke organisatie met
name aandacht aan:



Jonge mensen tussen 18 en 27 jaar die bijzondere
stappen zetten om via leren een breder
toekomstperspectief voor zichzelf te creëren.



Volwassenen die aan digitale basisvaardigheden
werken

Op 18 september vindt de landelijke Festivaldag plaats. Voor
meer informatie zie www.festivalvanhetleren.nl

Kasuaris, stem geven aan je eigen toekomst?
De initiatiefnemers van de multiculturele zelforganisatie
Kasuaris willen een brug slaan tussen Oost en West. Voor

professionals die cliënten met een Oosterse achtergrond
ontmoeten is het van belang zich te verdiepen in de Oosterse
waarden. Lees het artikel over Kasuaris

Verduurzaming scholenbouw
Tijdens de laatste bijeenkomst van FMH is aandacht besteed
aan de zo genaamde ‘green deal’ over de verduurzaming van
de bestaande scholen. Anders dan voorheen wordt dit
vraaggericht aangepakt. Dus niet de technische oplossingen
zijn maatgevend, maar de vragen en behoefte van het
onderwijsveld. Bekijk de presentatie

stuur naar een vriend
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