
 

 
 
  

AGENDA GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST LOO-SW, LOO-MWD, LOO-CMV en LOO-SPH 
‘op weg naar een Gemeenschappelijk LOO-SW-nieuwe stijl’ 
 
Datum:  vrijdag 13 oktober 2017 
Tijdstip:  10.30-13.00 uur (met aansluitend lunch)  
Plaats :  Jaarbeurs/Beatrixgebouw te Utrecht  
Ruimte: ….. (zie ook aanduiding LOO op het bord bij de receptie) 

Aan: alle leden van het LOO-SW, LOO-MWD, LOO-CMV en LOO-SPH (zie deelnemerslijst) 
Van: LOO-voorzitters SW, MWD, CMV en SPH 

Bijlagen: notulen vorige vergadering, uitgangspunten om te komen tot een GLOO, verslagen en 
nieuwsbrieven VvH  

 
 
10.30 uur 1. Opening en vaststellen agenda 
 
10.35 uur  2. Voortgang proces ‘op weg naar een gemeenschappelijk LOO-SW-nieuwe stijl met een 

gezamenlijk opleidingsdocument’ 
 

De stuurgroep presenteert haar gezamenlijke uitgangspunten om te komen tot een GLOO-
nieuwe stijl. Plenaire informatieve vragenronde over bijlage 1.  

 
11.00 uur  3. Implementatie nieuw opleidingsdocument SW na een korte intro 

We gaan in groepen uiteen om  met elkaar uit te wisselen hoe het nieuwe 
opleidingsdocument geïmplementeerd wordt of gaat worden op de hogescholen. We delen 
de gespreksgroepen in op thema: 
- Totale opleidingsontwerp en de uitstroomprofielen daarin 
- Meer inhoudelijke afstemming rond implementatie van de nieuwe opleidingskwalificaties 
- Algemene implementatie opleidingsdocument 

 
 
11.40 uur 4. Bewegingen in de brede arbeidsmarkt Sociaal Werk 

 
- Drs. H. Timmerman van het CAOP informeert ons over de huidige en te verwachten 
bewegingen in de arbeidsmarkt op het gebied van Jeugd,  Zorg, Welzijn en Samenleving. Het 
CAOP is een kennisinstituut op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. 
 
- Drs. D. Rusch van de VGN spitst dit toe op de kwalitatieve en kwantitatieve verschuiving 
van de opleidingsvraag uit betreffend werkveld. (volgende vergaderingen zijn sprekers 
beoogd voor Jeugd en Welzijn&Samenleving) 

 
12.10 uur Plenaire vragen/ gespreksronde 

 
 

12.30 uur 5. Mededelingen vanuit de stuurgroep: zijn er nog (nieuwe) verzoeken voor de jaaragenda 
en/of volgende vergadering? 

 
 
12.40 uur 6. Stukken ter kennisname en gelegenheid tot stellen van vragen  
 a. Agenda, bijlagen en verslagen SAC en Sectorraad HSS (bijlagen) 
 b. Nieuwsbrieven Vereniging van Hogescholen (bijlage) 
 c. Vaststellen verslag vorige vergadering (bijlage)  
  
 
12.50 uur 7. Rondvraag   

 
 
13.00 uur 8. Sluiting, gevolgd door een gezamenlijke lunch 


