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Leven lang leren & ontwikkelen en Europa
Voortaan informeren Euroguidance Nederland, het Nationaal Europass Centrum
en de Nationaal Support Service EPALE je met deze gezamenlijke nieuwsbrief
over alle voor jou relevante nationale en Europese ontwikkelingen en
evenementen. Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren staan hierbij
centraal. Deze en andere Europese programma’s en projecten worden in
Nederland uitgevoerd door CINOP.

Interessevelden nieuwsbrief
bijwerken?
In deze nieuwsbrief zie je alleen de
items over de programma('s) waarvoor
je al een nieuwsbrief ontving
(Euroguidance, Europass en/of EPALE).
Als je wilt, kun je voor deze
gezamenlijke nieuwsbrief - onderaan
bij 'gegevens wijzigen' - opnieuw
aangeven in welke thema's je nog meer
geïnteresseerd bent.

CINOP Lentesessie:
Global trends & local impact
| 11 april 2019
Mondiale trends en impact op de
regionale arbeidsmarkt en het onderwijs
staan centraal op de CINOP Lentesessie.
Neem ook deel en ontmoet voorlopers,
ervaar hoe eigentijds onderwijs kan
werken en leer van praktijkcases waarin
regionaal wordt samengewerkt
door overheid, bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen.
Lees meer

Digitaal raamwerk LOB voor
jongeren
Het raamwerk is een handreiking voor
ondersteuning en afstemming over
loopbaanontwikkeling en -begeleiding in
het onderwijs. Het raamwerk draagt bij
aan de professionalisering van
loopbaanprofessionals en zorgt voor
betere afstemming en aansluiting van
het onderwijs op de arbeidsmarkt.
Lees meer

Werk-portal.nl
Op zoek naar werk of wil je je
verder ontwikkelen op de arbeidsmarkt?
De portal voor werkzoekenden en
werknemers helpt je daarbij. De gratis
online programma’s zijn gericht op
mensen zonder startkwalificatie. De
portal is een product van Oefenen.nl en
SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds
sociale werkgelegenheid.
Lees meer

Gratis ontwikkeladvies voor
45-plussers
Het Ontwikkeladvies is een
subsidieregeling van het ministerie van
SZW voor werkende 45-plussers. Deze
regeling geldt voor alle beroepsgroepen,
inclusief ZZP'ers zonder personeel. De
regeling is onderdeel van het actieplan
”Perspectief voor vijftigplussers”.
Lees meer

1e Europass
Maatschappelijke Diensttijd
uitgereikt
Een win-win met Maatschappelijke
Diensttijd. Jongeren zijn van betekenis
voor een ander, en tegelijk ontdekken
en ontwikkelen ze ook hun eigen
talenten. Wat zijn voor jou de
mogelijkheden?
Lees meer

Europass maakt van jouw
vaardigheden echte kansen
Europass vertaalt jouw ervaringen naar
vaardigheden. Bekijk de promotievideo
en leer meer over wat Europass voor jou
kan betekenen.
Lees meer

EPALE 'What's in it for you?
Ben je actief als trainer, begeleider,
coach, vrijwilliger, beleidsmaker,
onderzoeker of journalist? Dan is EPALE
iets voor jou. Meer weten over wat
EPALE voor jou kan betekenen?
Lees meer

EPALE-cursus:
geïntegreerde
beleidsaanpak
basisvaardigheden
Online Engelstalige cursus voor
onderwijsbeleidsmakers voor
het vereenvoudigen van de ontwikkeling
en uitvoering van een consistent,
efficiënt en duurzaam beleid. De cursus
draagt bij aan bewustwording van de
noodzaak van gecoördineerde en
flexibele plannen op alle niveaus.
Lees meer

Groter netwerk en meer
inspiratie? Maak een profiel
aan op EPALE!
Laat je inspireren en maak een profiel
aan op EPALE! Het vijf-stappenplan
helpt je daarbij. Blijf op de hoogte van
de laatste Europese ontwikkelingen en
profiteer van alle mogelijkheden. EPALE
is een must voor iedereen die werkt in
de volwasseneneducatie. Het platform
wordt ondersteund door 30 landen en is
beschikbaar in 24 Europese talen.
Lees meer

Agenda

20
MRT

Skills the finals | loopbaangesprek Expertisepunt
LOB
Tijdens Skills The Finals zijn diverse adviseurs van het Expertisepunt
LOB aanwezig voor het voeren van loopbaangesprekken. Op een
aansprekende en laagdrempelige manier laten zij jongeren in het
gesprek reflecteren op hun beelden en ervaringen met werk of werken
zodat zij nu en in de toekomst beter hun loopbaankeuzes maken.
Lees meer

12
APR

CINOP Lentesessie | Global trends & local impact
Ben je betrokken bij vraagstukken rondom internationalisering,
regionale samenwerking, LOB, onderzoek en/of inclusief onderwijs?
Neem dan deel aan de Lentesessie met sprekers en workshops die
inhaken op praktijkcases over regionale samenwerking met overheid,
bedrijfsleven en onderwijs. En waar mondiale trends worden
gekoppeld aan de regionale innovatieagenda.

Lees meer

17
JUN

9th international symposia on career
development and public policy
Symposium voor beleidsmakers, LOB-deskundigen, onderzoekers en
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.
Loopbaanontwikkeling en overheidsbeleid zijn de centrale topics.
Lees meer

CINOP beoogt een bijdrage te leveren aan betere kwaliteit van onderwijs en
opleiden, van systeemniveau tot aan de individuele leerder of burger. Dat doen we
mede door de uitvoering van programmamanagement, deels in samenwerking met
anderen, van diverse Europese programma’s en projecten.
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