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Stimuleringsmaatregel taal voor werknemers
Door Hans Hoes

Voor informatie en

De nieuwe subsidieregeling ‘taal voor de werknemers’ is

inschrijving zie onze

geopend. Tot 15 februari 2016 kunnen werkgevers zich

website www.lvo-

inschrijven voor een financiële bijdrage tot € 25.000 voor taal
op de werkvloer. Voor meer informatie zie
http://www.tijdvoortaal.nl.

De start van de Wet Taaleis en Participatiewet
Door Hans Hoes
Vanaf 1 januari 2016 treedt zowel de Wet Taaleis
Participatiewet als de onderliggende algemene maatregel van
bestuur (AMvB) in werking. Inmiddels is er een
toetsingsinstrument beschikbaar. Meer daarover in de blog
van Hans Hoes.

Harmonisatie peuterspeelzalen en
kinderopvang
Tijdens de regiobijeenkomsten van de MO-groep in januari
2016 worden peuterspeelzalen en gemeenten geïnformeerd
over de veranderingen die op stapel staan.
Voor meer informatie over dit onderwerp lees de blog van
Hans Hoes.

Geen maakwerkdiploma maar
'dakpanonderwijs'
Door Hans Hoes
Naast de 2.500 uitstroomprofielen in het MBO heeft de VO-

onderwijs.nl

raad dit voorjaar het voorstel gedaan om ook op het VO
verschillende uitstroomprofielen te hanteren. Is dat
zinnig? 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.
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