UITNODIGING
Aan de beleidsadviseurs Volwasseneneducatie van de gemeenten in Nederland.
Wij nodigen u van harte uit voor een interactieve expertmeeting van het CINOP en de LVO op
DINSDAGMIDDAG 13 OKTOBER over:

Succesfactoren in de Basiseducatie
Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:
Contactpersoon:
Bereikbaarheid:
Kosten:
Aanmelding:

dinsdag 13 oktober 2015
van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur
kantoor CINOP
Stationsplein 14, 5211 AP ‘s Hertogenbosch
Hans Hoes, telefoon (06)24797158
3 minuten lopen vanaf station Den Bosch
er zijn aan deze expertmeeting geen kosten verbonden
via e-mail aan aanmeldingen@lvo-onderwijs.nl
o.v.v. bijeenkomst CINOP

Succesfactoren in de Basiseducatie:
De volwasseneneducatie die wordt bekostigd vanuit de WEB-middelen is vanaf 2013 (wettelijk)
beperkt tot het verbeteren van de taal- reken- en ICT vaardigheden van de doelgroepen. Vanaf 2015
wordt de (verplichte) uitvoering door de ROC’s geleidelijk afgebouwd. De aard en de omvang van
educatieve activiteiten en de regie op het aanbod verandert. Naast het traditionele WEB-aanbod
worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Vrijwilligersorganisaties en niet-onderwijsorganisaties spelen
een steeds grotere rol. Educatie komt daarnaast steeds vaker te staan in het teken van participatie
richting arbeidsmarkt. Gemeenten ontwikkelen thans beleid om alle doelgroepen binnen de
gemeente(n) optimaal te bedienen en geven inhoud aan hun regierol.
In het kader van de Europese agenda voor Adult Learning heeft CINOP Erasmus+ in 2015 uitvoering
gegeven aan het project ‘Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio’. In dit project zijn
de succesfactoren en good practices beschreven van de aanpak en samenwerking rond
basisvaardigheden en laaggeletterdheid in de regio’s Friesland, Twente en West-Brabant. Daarnaast
is door 3 onderzoeksbureaus en het UWV op basis van openbare data (PIAAC, CBS, e.d.) een
datamodel ontwikkeld dat gemeenten inzicht geeft in de samenstelling van hun bestand van
laaggeletterden, hoe zich dat verhoudt tot de regio en landelijke cijfers en dat handvatten aanreikt hoe
een gemeente, rekening houdend met de context van de regionale arbeidsmarkt, beleidskeuzen met
betrekking tot basisvaardigheden en laaggeletterdheid kunnen onderbouwen. Er worden 2 uitgewerkte
factsheets van het datamodel gepresenteerd van de gemeenten Enschede en Smallingerland
Graag presenteert CINOP de conceptrapportage van het project en deelt de voorlopige conclusies en
aanbevelingen met een bredere groep gemeentelijke beleidsadviseurs, mede om de opgedane
inzichten te verrijken of te nuanceren. Daarnaast horen de onderzoekers graag wat de gemeenten
vinden van het concept datamodel. Sluit dit aan op de behoefte, wat zou anders kunnen, hoe kan het
model verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld binnen Tel mee met Taal?
Daarom nodigen wij u allen uit aan deze expertmeeting deel te nemen. Indien u het
beleidsprogramma Educatie 2016 en volgende jaren nog niet af heeft, bijstelling of bevestiging zoekt,
kunt u deze bijeenkomst niet missen.

Programma:
1) Opening door de dagvoorzitter
2) Toelichting van CINOP op het (concept) rapport + factsheet, door Matthieu Mes en Ina
den Hollander
3) Vorming van 3 werkgroepen, waar feed back op het rapport + aanvullingen vanuit de
eigen ervaring gegeven wordt en reacties op de factsheets worden opgehaald
4) Terugkoppeling van de resultaten van de werkgroepen
5) Afsluiting.

