UITNODIGING
Voor (beleids)medewerkers van de gemeenten en regio’s die betrokken zijn bij de
volwasseneneducatie.
Wij nodigen u van harte uit voor:

Studiebijeenkomst Volwasseneneducatie ná 2014
Op 4 april j.l. is het wetsvoorstel om de verplichte besteding van de volwasseneneducatie (VE) bij de
ROC’s gefaseerd te beëindigen en uiteindelijk het VE budget in het gemeentefonds onder te brengen
bij de tweede kamer ingediend. Op 24 april a.s. vindt de inbreng van de Tweede Kamer plaats.
Daarom organiseren we op korte termijn deze studiebijeenkomst. De uitkomsten ervan kunnen (zo
mogelijk) nog worden ingebracht bij de plenaire behandeling.
In deze bijeenkomst voor en van gemeenten (het is “halen en brengen”) gaan we dieper in op het
wetsvoorstel, de vragen die u heeft en denken gezamenlijk over het oplossen van de knelpunten die
er ongetwijfeld zijn.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:
Telefoon:
Aanmelding:

Kosten:
Annuleren:

woensdag 21 mei 2014
van 10.00 – 13.00 uur, met een lunch na afloop
Vergaderzaal Stimulansz
Koningin Wilhelminalaan 5 te 3527 LA Utrecht
(030) 8291131
door de blauwe button “inschrijven” of via e-mail aan aanmeldingen@lvoonderwijs.nl, onder vermelding van studiebijeenkomst volwasseneneducatie
ná 2014 uw NAW-gegevens en het adres waar de factuur naar toe
gezonden moet worden, indien dat afwijkt van uw adres.
€ 60,= voor leden de LVO en € 125,= voor niet-leden (excl. BTW).
bij annulering ná 10 mei 2014 brengen wij u de volledige
deelnemersprijs in rekening. Op deze overeenkomst zijn onze
leveringsvoorwaarden (zie www.lvo-onderwijs.nl) van toepassing.

Studiebijeenkomst “Volwasseneneducatie na 2104”op 21 mei a.s.
Eind 2012 gaf “Educatie op een kruispunt” een aantal ontwikkelingsrichtingen voor de volwasseneneducatie. In 2013 is gekozen voor het afschaffen van de verplichte besteding bij de ROC’s en op
termijn het onderbrengen van het educatiebudget in het gemeentefonds. In de jaren 2015 -2018 wordt
voor een zorgvuldige ombouw, het budget ondergebracht bij contactgemeenten. De studiebijeenkomst
gaat in op het wetsontwerp dat daarvoor opgesteld is. In workshops verdiepen we ons over
onderwerpen als effectmeting, formele en non-formele educatie, inzet van vrijwilligers, regionaal
samenwerken, inzet van leerwerkloketten, alsmede in de kansen en knelpunten die de wet biedt.
Programma:
1) Opening door de dagvoorzitter
2) Toelichting op het wetsontwerp door mevr. Drs. Caroline Liberton van het ministerie van OCW
3) Korte introductie van de workshops, door de workshopleiders, waarna start van de workshops. Er
worden 3 workshops tegelijk gegeven en de deelnemers kunnen er aan 2 deelnemen.
a) Regionaal samenwerken door Hans Hoes, projectleider van de LVO
b) Inzet van leer-werkloketten door Marianne Zoetmulder van het UWV
c) Workshop inzet van vrijwilligers door Arjan Beune van de Stichting Lezen & schrijven

d) Workshop formele en non-formele educatie door Simon Verhallen van het college voor
examens
e) Workshop Effectmeting door Lisanne Veraart van IVIO - Didactiek

4) Afsluiting met conclusies en aanbevelingen en aansluitend een lunch.

Resultaat:
Na de bijeenkomst heeft u uw ervaringen gedeeld met uw collega’s en bent u geïnformeerd over de
mogelijkheden die het wetsvoorstel op korte en langere termijn binnen uw regio biedt. U heeft
handvatten ontvangen over de eerst te zetten stappen. De conclusies en aanbevelingen van de
bijeenkomst kunnen worden ingebracht in het debat in de tweede kamer en zullen in ieder geval input
leveren voor de door de VNG uit te brengen handreiking. Kortom een bijeenkomst die u niet mag
missen.

