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De Haagse politiek over het onderwijs 

Onderwijshuisvesting 

Nieuw kwaliteitskader onderwijshuisvesting 

 

Van de voorzitter Gert Plomp 

Mijn hobby is luisteren naar muziek. Er zijn allerlei 

systemen die ervoor zorgen om de muziek zo goed 

mogelijk tot zijn recht te laten komen. De LVO zorgt ervoor 

dat de leden up-to-date blijven en zo kunnen laten zien 

wat ze kunnen. Een van die middelen is deze nieuwsbrief 

en onze nieuwe website. Ik wens u veel leesplezier. Lees 

meer. 

 

 

 

Ton Eimers, ons nieuwe bestuurslid stelt zich 

Geplande 

activiteiten  

 

Week van het Passend 

Onderwijs 

24-03-2014 t/m 28-03-2014 

De week van het passend 

onderwijs (PO) biedt ouders, 

scholen en andere betrokkenen 

de kans met elkaar in gesprek 

te gaan over hoe PO vorm krijgt 

in de klas. Meer informatie over 

de week is te vinden op 

www.passendonderwijs.nl/week-

van-passend-onderwijs 

 

Seminar Internationale 

Burgerkracht en 

Zelfsturing 

23-04-2014 
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voor  

Vanuit zijn werk heeft Ton Eimers veel te maken met 

onderwijs, gemeenten en de vele ontwikkelingen die zich 

daar voordoen. Sinds enkele maanden is hij (aspirant) 

bestuurslid van LVO. Ton stelt zich graag aan de leden 

voor. Klik hier 

 

Het jaarverslag van Stimulansz  

Vanaf mei 2013 werkt de LVO intensiever samen met 

Stimulansz en andere partners die met onderwijs, werk en 

inkomen, zorg en welzijn te maken hebben. Op deze 

Youtubelink staat de jaarverslagfilm van Stimulansz.  

 

De Haagse politiek over het onderwijs door 

Gert plomp 

Den Haag was de afgelopen druk in de weer over 

onderwijs en de financiële rol van de gemeenten daarbij. 

Gert Plomp beschrijft de ontwikkelingen van de kleine 

scholentoeslag, de overheveling van het buitenonderhoud 

en de korting op het gemeentefonds. Klik hier 

 

Onderwijshuisvesting door Jan Brand  

Op 18 februari jl. stemde de Tweede Kamer in met het 

wetsvoorstel “Overhevelen buitenonderhoud primair 

onderwijs”. Hoe zat het ook weer ? Is dit de eerste stap 

naar een volledige overdracht en zo ja wat dan ? Daarover 

schrijft Jan Brand. Klik hier 

 

Van 24 – 28 maart: Week van passend 

onderwijs  

De week van het passend onderwijs (PO) biedt ouders, 

scholen en andere betrokkenen de kans met elkaar in 

gesprek te gaan over hoe PO vorm krijgt in de klas. 

Rode Wouw, Kulturhus Olst-

Wijhe en het LCGW organiseren 

op 23 april een seminar over 

burgerkracht en zelfsturing. 

Voor meer informatie en 

aanmelden klik hier. 

 

Algemene 

Ledenvergadering LVO 

03-06-2014 

De jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering vindt op 3 

juni a.s. van 16.30 -17.30 uur in 

Baarn plaats. Geef uw komst 

door aan de projectleider a.i. 

Hans Hoes via hhoes@ismh.nl 

 

Festival van het Leren 

12-09-2014 t/m 21-09-2014 

Ook in 2014 wordt 

Volwasseneneducatie (VE) in 

Nederland ondersteund door het 

‘Festival van het leren’. 

Speerpunten in 2014 zijn: 

bijzondere stappen voor 

jongeren van 18-27 jaar, 

digitale basisvaardigheden voor 

volwassenen en 50+ toppers op 

het gebied van arbeid en leren. 

Meld uw lokale activiteiten aan 

en ondersteun de verdere 

ontwikkeling van de 

basisvaardigheden van de 

inwoners uit uw gemeente. Dit 
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Regelmatig verschijnen berichten in de pers over goede en 

slechte voorbeelden. Kijk in het Dossier Onderwijs in het 

nieuws voor een viertal artikelen over dit onderwerp. Meer 

informatie over de week is te vinden op 

www.passendonderwijs.nl/week-van-passend-onderwijs 

 

Ruimte-OK lanceert nieuw Kwaliteitskader 

Huisvesting basisonderwijs 

Ruimte-OK heeft in samenwerking met de VNG, De PO- en 

VO-raad een nieuw Kwaliteitskader Huisvesting 

Basisonderwijs opgesteld. Het kwaliteitskader is een reeks 

samenhangende, eenduidig toepasbare prestatiecriteria 

voor een gebouw dat positief bijdraagt aan de 

leeromgeving van kinderen. Voor het kader klik hier. 

 

Meedoen kan !  

Maar liefst 1 op de negen kinderen in Nederland groeit op 

in armoede. Er zijn vele regelingen speciaal voor mensen 

met een kleine beurs. De meeste van die mogelijkheden 

zijn bijeen gezet op de website www.kansvoormijnkind.nl 

Daarnaast geeft de website handige tips en trucs om slim 

met geld om te gaan. Erg bruikbaar voor uw contacten met 

ouders en kinderen die het niet breed hebben. 

 

Kennis over volwasseneneducatie 

bijeengebracht. 

Vorige week is met een debatmiddag te Utrecht de 

Volwasseneneducatie toegevoegd aan de websites 

www.canonberoepsonderwijs.nl en www.bvekennis.nl. 

Daarmee is er nu een toegankelijke kennisbasis 

ve/laaggeletterdheid voor professionals, beleidsmakers, 

onderzoekers en belangstellenden. 

 

is van extra belang in dit jaar, 

omdat de VE grote 

veranderingen te wachten 

staan. 

 

 

stuur naar een vriend  
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