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kinderopvang

Voor informatie en

Door Hans Hoes

inschrijving zie onze
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thema

onderwijs.nl

In het kabinetsplan ‘een betere basis voor peuters’ worden de
verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang
weggenomen om zo te zorgen voor een betere afstemming
tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Dat
betekent een behoorlijke aanpassing van het huidige
gemeentelijke beleid t.a.v. het peuterspeelzaalwerk en
onderwijs. Denk mee en lees de blog van Hans Hoes.

Subsidie Regionale Procesbegeleider
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! Voor meer informatie klik hier. Meer
informatie over de krimp in het onderwijs is ook te vinden via:
www.leerlingendaling.nl

Stimuleringsmaatregel 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 om vooral nu van deze regeling gebruik te maken.

Lees de blog van Hans Hoes.

Platform onderwijs 2032 presenteert
Hoofdlijnen advies
Recent heeft het Platform onderwijs2032 de hoofdlijnen van
haar advies gepubliceerd, met het verzoek om reactie.
Daarom is het rapport op de website geplaatst. Wat vindt u
(vanuit gemeentelijk standpunt bezien) van de hoofdlijnen,
c.q. wat moet er nog worden aangevuld? Geef uw advies door
aan het Platform.

Grip op kwaliteit
Op dinsdag 10 november is de derde landelijke kennisdag
‘Grip op Kwaliteit’ in Tilburg.
De hoofdthema’s zijn Duurzaamheid en Financiering. Er zijn
diverse deelsessies en zgn. werktafels, het programma is hier
in te zien. Daarnaast zal de Aftrap plaatsvinden van het
uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen. Van harte
aanbevolen.
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