Programma Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB
Donderdagochtend 31 januari 2019
NDC Den Hommel – Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
09.30 - 12.30 uur
LET OP: Graag een Laptop meenemen! Liefst met een batterij die opgeladen is (er is beperkt de
mogelijkheid om je laptop op te laden).

09.00 – 09.50 uur
-

-

Overzicht van wat waar gaande, veel is reeds in beweging gebracht vanuit het landelijke Zmolk/LVBproject. Zowel landelijk als regionaal informatie m.b.t. uitvoering – organisatie – bestuur& beleid van
de verschillende activiteiten
Presentatie van de opzet voor de site van het werkprogramma Zmolk/LVB 2019

09.50 – 10.50 uur
-

Opening + korte stand van zaken van de lopende activiteiten + opzet
werkprogramma Zmolk/LVB 2019

Thema ‘Arbeid’

Presentatie vanuit de VOBC over hun werkprogramma voor de komende periode.
Ondersteund met verhalen uit de regio waarin VSO-organisatie, een orthopedagogisch
behandelcentrum en de regionale arbeidsmarkt succesvol samenwerken. Over hoe men de zaken
heeft georganiseerd, hoe het werkt in de dagelijkse praktijk, wat betekent dit niet alleen voor de
medewerkers van beide instellingen, maar ook voor de jongeren die middels deze trajecten begeleid
worden naar een zo duurzaam mogelijke arbeidsplaats?
Daarnaast de uitwisseling van eigen regioverhalen en de vragen, wensen en ideeën die door de
betrokken partijen samen zouden moeten worden opgepakt.

10.50 – 11.05 uur

Pauze

11.05 – 12.00 uur

Thema ‘Kwaliteit van onderwijs en zorg’

-

Input vanuit de verschillende trajecten
o Denktank ZMOLK presenteert de producten die gemaakt zijn:
▪ Basisaanpak ‘partnerschap ouders’
▪ Ondersteunende aanpak in schema (relatie basisaanpak met andere onderdelen
/beleid van de school en partnerorganisatie)
▪ Indicatoren voor de in-door-en uitstroom van leerlingen die gebruik maken van
een OZA.
o Eerder werden deze producten al eens toegelicht, nu gaan we ermee aan de slag om een
beeld te krijgen hoe je deze kunt gebruiken in je eigen organisatie.
o Terugkoppeling van het traject met Xavier Moonen, waarvoor collega’s zich aanmeldden.
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o

Terugkoppeling uit het landelijke ondersteuningstraject EMB, in uitdaging, opzet en
aanpak overeenkomstig de uitkomsten van het Oplossingenlab. Uitwisseling van de
succeservaringen en de hobbels op de weg.

12.00 – 12.30 uur Opstellen werkprogramma Zmolk/LVB 2019
o Vraaggericht het inventariseren van ideeën, wensen en voorstellen van de deelnemers:
▪ Hoe inspireren we elkaar?
▪ Hoe informeren we elkaar?
▪ Hoe ontwikkelen we samen kennisproductiviteit?
▪ Hoe bepalen we kwaliteit en hoe werken we daaraan?
▪ Landelijke- en/of regionale werkbijeenkomsten: thema’s, opzet, inleiders, etc.
▪ Trendtours, excursies, on the roadtrips, …
▪ Hoe verbinden we met andere initiatieven?
▪ Wanneer zijn we tevreden?
o Gezamenlijk vaststellen wat de bouwstenen zijn voor het werkprogramma.

Tijdens het programma altijd weer enkele ‘Verrassende Verhalen’.
12.30 uur

Afsluiting programma - volgende keer
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