Utrecht, januari 2014
Betreft: Uitnodiging KAN regionale bijeenkomsten voorjaar 2014,
Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u weer van harte uitnodigen voor de regionale bijeenkomsten van het
Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland (KAN). Deze LECSO activiteit is mede voorbereid in overleg met
de LECSO taakgroep VSO Arbeidstoeleiding. Het KAN, onderdeel van LECSO, heeft als doelstelling alles op het
(brede) terrein van de arbeidstoeleiding in beeld te brengen. Het KAN informeert en verspreidt kennis,
goede voorbeelden, e.d. kortom: het KAN is van en voor u.
Wat is het doel van deze bijeenkomsten?
Het voorbereiden en toeleiden naar arbeid van leerlingen met een beperking is een belangrijke opdracht van
het speciaal onderwijs zeker na invoering van de kwaliteitswet. Tegelijkertijd vinden er veel decentralisaties
plaats, die een enorme invloed hebben op uw school, uw leerlingen en hun ouders. We noemen alleen al de
invoering van Passend Onderwijs en de invoering van de participatiewet.
We zullen daarom uitgebreid aandacht besteden aan de consequenties van al deze ontwikkelingen, het
versterken van de regionale samenwerking VSO – PRO – MBO, trajecten zoals BORIS en de stageplanner, de
relatie naar de gemeente en de arbeidsmarktregio, ook in het kader van ESF 2014 – 2020.
Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ervaringen. De bijeenkomsten hebben dus een ‘halen en brengen’
karakter.
Voor wat betreft de voorlichting over de consequenties van de participatiewet zijn we nog in gesprek met
het ministerie van SZW, maar we zullen er zeker al aandacht aan besteden. De wijzigingen in de WAJONG
zullen echt ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor de plaatsing van leerlingen in uitstroomprofiel
dagbesteding dan wel arbeid! Alle VSO scholen in de regio worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd
alsmede de contacten vanuit cluster 1 en 2 en PrO.
Wanneer vinden de KAN bijeenkomsten plaats?
datum
26 maart
9 april
16 april
24 april
14 mei

tijdstip
14.00 uur tot 16.30 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
14.00 uur tot 16.30 uur

Locatie
De Kameleon
De Zwengel
VSO De Linde
Leo Kanner
Mr. Duisterhoutschool

adres
Zuiderdreef 320, 4616 AJ Bergen op Zoom
Carillonlaan 3,5261 LT Vught

Rubensstraat 6,7412 GZ Deventer
Hazenboslaan 101, 2343 SZ Oegstgeest
Domela Nieuwenhuisweg 5, 8448 GK Heerenveen

Kortom: de KAN bijeenkomsten zullen alleszins de moeite waard zijn. Wij bevelen deelname dan ook van
harte aan.
Opgave voor de bijeenkomsten
U kunt zich aanmelden voor de regiobijeenkomsten door een e-mail te sturen naar:
info@lecso.nl. Wilt u vermelden welke bijeenkomst u wilt bezoeken, uw naam, e-mailadres en de naam van
uw school/organisatie. Dank voor uw medewerking.
Uiteraard vindt u deze aankondiging, regio bijeenkomsten en agenda ook op de website www.lecso.nl en
www.hetkan.info
Met vriendelijke groeten,
Marc Cantrijn, Corine van Helvoirt (LECSO) en Jelle Bosch ( Edunova)

