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Het economisch herstel van Nederland komt in zicht, maar de
werkloosheid blijft nog hoog. Wat gebeurt er in de
samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt om
het tij te keren? In deze expertmeeting gaan we in op de
Amsterdamse aanpak. Ook is er ruim aandacht voor het
1000jongerenplan van de Provincie Overijssel en delen we de
ervaringen van de deelnemers. Bekijk het programma

Vooraankondiging: Afstemming gemeenten en
ROC over de Entreeopleiding

Focus op vakmanschap staat op de rails. Dit najaar is de
Entree opleiding (voor mensen zonder diploma) gestart. Hoe
is deze opgezet? Hoe zijn in- door- en uitstroom
georganiseerd? Is er afstemming met de gemeenten bij een
“negatief studieadvies”? Hoe zien de nieuwste plannen eruit?
Daarover gaat het over tijdens de studiebijeenkomst op
maandag 17 november a.s. Reserveer deze datum alvast in
uw agenda!

Najaarsbijeenkomst BouwstenenOp 4 december
2014 houdt Bouwstenen, platform voor maatschappelijke
voorzieningen en vastgoed, haar Najaarsbijeenkomst. Het
programma bevat veel nieuws en netwerkmogelijkheden. Lees
meer

Buitenschools leren & burgerinitiatievenOp
dinsdag 16 september vond in Utrecht de expertmeeting
plaats. De 30 geïnteresseerde deelnemers namen kennis van
de presentatie van Maurice de Greef en vervolgens van de
historische schets van Maarten van der Linde. Conclusie van
beiden: gebruik de goede ervaringen van heden en wat 160
jaar geleden (!) werkte werkt nog steeds. Daarna werden er
een viertal workshops gegeven door Ivio, Het begint met taal,
Taal voor het leven en een Amsterdams voorbeeld project.
Ook is terug te vinden het artikel van Hans Hoes in sociaal
bestek van april 2014 over de veranderingen in de

volwasseneneducatie en de opheffing van het
volkshogeschoolwerk.

Bijeenkomst 'Overheveling Buitenonderhoud;
strategie en uitvoeringDoor de overheveling van het
buitenonderhoud krijgen scholen een grotere rol in het
vastgoed en ook voor gemeenten verandert veel. Wim
Lengkeek schreef er een boek over dat op 8 oktober 2014
wordt gepresenteerd. Lees meer

stuur naar een vriend
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