Aan de leden en genodigden
Uitnodiging voor de jaarbijeenkomst LVO, sectie FMH
Thema’s:  gedragsbeïnvloeding en onderwijshuisvesting
Graag nodigen wij u uit voor de jaarbijeenkomst van de sectie Financiën, Materiële zaken en
Huisvesting (FMH) van de LVO.
De meest in het oog springende activiteit van de sectie FMH zijn de kwartaalbijeenkomsten in De Bilt.
In plaats van een reguliere bijeenkomst van de sectie dit keer gekozen voor een andere opzet, vorm en
plaats. Daarvoor is een belangrijke reden, afgezien van het feit dat jaarbijeenkomsten momenteel hip zijn. 
De sectie presenteert graag het huisvestingsvoorstel van de LVO en wil dit in een breder gezelschap van
collega’s  en  specialisten  onderwijshuisvesting  bespreken.
Dit voorstel willen we daarna actief delen met en promoten bij VNG, PO- en VO-raad, het ministerie van
OCW en alle gemeenten in Nederland.
Graag nodigen wij u daartoe uit op vrijdag 5  april,  ’s  middags van 12.30 tot 17.00 in
Amersfoort. Nadere informatie over programma, locatie en wijze van aanmelden treft u
bijgaand aan.
Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de LVO,
Roger Brull, voorzitter FMH

Het Programma in hoofdlijnen
12:30 uur,
Ontvangst met lunchbuffet (zaal de Doelen)
Registratiebalie en garderobe zijn aanwezig.
13:15 -14.30 uur,
Gedragsbeïnvloeding (zaal de Schutter)
Hans van der Hek neemt ons mee in de werking van ons brein. Hoe wordt ons gedrag gestuurd en wat beïnvloedt ons
gedrag? Welke acties kun je ondernemen om gedrag van gesprekspartners te beïnvloeden? Handig voor onze
gesprekken met de besturen die soms een  ander  belang  vertegenwoordigen…
14:30 -15.00 uur

Pauze met koffie/thee/fris (zaal de Doelen)

15:00 16:30 uur
Huisvestingsvoorstel LVO (zaal de Schutter)
Dit voorstel moet een aanvulling en (ten dele) alternatief vormen voor de voorstellen van de VNG, PO- en VO-Raad.
Niet door tegen te zijn, want de IHP verplichting en versoepeling van het investeringsverbod steunen we. Als sectie FMH
en LVO delen we niet de wijze waarop uitwerking is gegeven aan renovatie en de mogelijke bekostiging daarvan.
In de voorstellen van VNG, PO- en VO-Raad is te weinig  focus  aangebracht  op  ‘vervangende  nieuwbouw’  waardoor  de  
uitwerking faalt. Daarnaast is er veel vrijblijvendheid waar het de verantwoordelijkheden van schoolbesturen betreft.
Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen ruim voor 5 april onze voorstellen.
16.30

netwerkborrel (zaal de Doelen)

De locatie is  goed  bereikbaar…
Door de ligging aan de rand van het centrum van Amersfoort in combinatie met een perfecte bereikbaarheid
per openbaar vervoer (10 minuten lopen van station Amersfoort) én per auto (grote parkeergarage op 50
meter), is De Observant de ideale locatie voor uw vergadering, congres, evenement, (trouw)feest,
bedrijfsfeest of -jubileum.
De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
t: 033-4451654
e: info@observant.nl
w: www.observant.nl
Een routekaart is te downloaden via de site van de observant.
Aanmelden per e-mail naar het volgende adres:
projectbureau@lvo-onderwijs.nl.
Bij aanmelding graag aangeven uw voor- en achternaam, functie en organisatie waar je werkzaam bent.
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos voor zowel leden als voor niet leden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
1. Hans Hoes via mail hanshoes@lvo-onderwijs.nl of
2. Roger Brull via mail roger.brull@lvo-onderwijs.nl

