UITNODIGING
LVO bijeenkomst Bindend studieadvies en startkwalificatie in Amersfoort
op donderdag 1 maart in Amersfoort.
Voor beleidsmedewerkers van de gemeentelijke sociale diensten, RMC coördinatoren, de AKA
afdelingen en service centra van ROC’s, mentoren en decanen van VO scholen en andere
betrokkenen.
Wij nodigen u van harte uit voor de LVO werkconferentie:

Bindend studieadvies en startkwalificatie
(tussen de wal en het schip voor de 18+ deelnemers met een negatief bindend studieadvies) op
donderdag 1 maart in Amersfoort.
Datum: donderdag 01 maart 2012
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Vergaderzaal BMC
Adres: Smallepad 34, 3811 MG Amersfoort
Telefoon: 033 496 52 00
Aanmelding: via e-mail aan projectbureau@lvo-onderwijs.nl
Kosten: € 50,00 voor leden LVO; niet-leden betalen € 100,00
Annuleren: bij annulering ná 23 februari 2012 brengen wij u de volledige deelnemersprijs in
rekening

Bindend studieadvies en startkwalificatie?
In het mbo actieplan ” Focus op vakmanschap” is aangekondigd dat de mbo 1 en AKA opleidingen
samengevoegd worden tot entree opleidingen. Deze opleidingen kennen een bindend studieadvies. Voor
deelnemers vanaf 18 jaar kan dat advies er toe leiden dat ze geen opleiding bij het MBO kunnen volgen
en dus zonder startkwalificatie de school verlaten. Dat is zuur voor de betrokken studenten, maar past
ook niet bij het rijksbeleid om het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) tegen 2015 terug te brengen van
35.000 naar 25.000 nieuwe studenten per jaar. Ook de nieuwe Wet Werken naar Vermogen is niet
bedoeld om deze studenten op te vangen. De RMC regio’s hebben de taak te bevorderen dat deze
ste
jongeren (tot hun 23 ) proberen hun startkwalificatie* te behalen. Het wetsvoorstel over de entree
opleidingen ligt thans voor advies bij de Raad van State. Eind januari wordt het advies op het
departement verwacht. Hoe zorgen de professional ervoor dat de studenten van 18 jaar en ouder niet
tussen de wal en het schip vallen ?

Programma:
12.45 -13.15

Ontvangst en inschrijving

13.15 – 13.20 Opening door de dagvoorzitter/gastheer (Jos Wortelboer van BMC/LVO)

13.20 – 13.40 Entree opleidingen met bindend studie advies (Frank Koster OCW)
13.40 – 13.50 VSV convenant (in hoofdlijnen) 2012 – 2015 en andere maatregelen (zoals verzwaring
diploma eisen VMBO + extra taal en rekenen MBO) door Hans Hoes van LVO.
13.50 – 14.10 Wet Werken naar Vermogen door Geert Schipaanboord van de VNG
14.10 -14.20

Rol van de RMC en Leerplicht door Carry Roozemond van Ingrado

14. 20 – 14.40 Pauze met koffie, thee of fris, indeling in workshops
14.40 –16.00

WorkshopS

16.00 -16.30 Plenaire afsluiting, conclusies, hoe zetten we conclusies om in (regionale ?) daden ?
Workshops
Wat is het profiel van de student die een negatief bindend studie advies krijgt en welke mogelijkheden zijn
er voor hem/haar ? In de workshops zullen we aan de hand van een aantal voorbeelden (casussen) met
elkaar (de verschillende professionals) bespreken welke mogelijkheden er zijn voor deze jongeren. Op
welke wijze kunnen overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken om ook deze jongeren via
betaald werk te laten participeren in de samenleving ?

Aanmelding:
LVO organiseert, in samenwerking met BMC, Ingrado en het ministerie van OCW en deze
studieconferentie waar het wetsontwerp en de gevolgen van diverse kanten belicht wordt. Aan de hand
van een aantal workshops en praktijk voorbeelden worden de deelnemers aan de werkconferentie
uitgenodigd oplossingen aan te dragen die voorkomen dat deze jongeren buiten boord vallen. Indien u
zich verantwoordelijk weet of voelt voor een (zo effectief mogelijke) opleiding en toetreding tot de
arbeidsmarkt van jongeren, dan mag u deze werkconferentie niet missen. U kunt zich aanmelden voor
deze conferentie door een e-mail te sturen aan: projectbureau@lvo-onderwijs.nl

* de startkwalificatie is een minimaal een diploma MBO op niveau 2, of HAVO of VWO.

