De inloopschool

4L-Loket

Een plek met een breed leer- en
doe-aanbod. Waar guru’s (docenten) een periode
lesgeven. Na die periode gaan zij de praktijk weer in,
om zelf te leren en geïnspireerd te worden. De
inloopschool heeft verschillende locaties (lokalen,
ontmoetingsruimten, bij iemand thuis, inloopbus en
online). Via shared economy principe: Betalen met
geld, maar ook ‘tijd voor tijd’.

Een 4L-Loket bundelt en coördineert
allerlei instanties die een volwassene
op zijn pad krijgt bij het leven lang ontwikkelen.
Waar levens- en werkervaring omgezet wordt in
een landelijk erkend 4L- certificaat. Met
instrumenten om competenties te testen en
kwaliteiten te ontdekken. Een 4L loket is in iedere
grote gemeente aanwezig, en in de wijken.

One stop loopbaanshop

Onderwijs á la carte

Loopbaanwinkel op een fysieke plek dichtbij huis en
online op een herkenbare plaats. Hier kan elke
volwassene (vanaf 22 jaar) met een persoonlijke
creditcard (de ‘LO-pas’: de looppas) terecht met
loopbaanvragen. Bij binnenkomst veel persoonlijke
aandacht door een loopbaanconsulent.

Flexibele school of schoolomgeving, waar het niet
gaat om diploma’s alleen, maar ook om de
erkenning van competenties. Een
opleidingstraject op maat met flexibele
openingstijden en onderwijstijden. En geen
onderdeel is van het reguliere onderwijs.

Regionale inspiratie
bijeenkomsten

Website levenlangleren

Bijeenbrengen van lotgenoten met een afstand tot
leren en/of de arbeidsmarkt. Onder professionele en
inspirerende begeleiding werken en netwerken aan
persoonlijke en groepsgewijze loopbaanontwikkeling.

Een makkelijk toegankelijke website met een
compleet overzicht van alles op het gebied van
leven lang leren. Achter de website zit een nauwe
samenwerking tussen het Ministerie van OCW, de
Belastingdienst en DUO.

Goed voorbereid de arbeidsmarkt op en fit
blijven voor die arbeidsmarkt. Dat is belangrijk.
De arbeidsmarkt is volop in beweging, De
baanzekerheid voor het leven bestaat al bijna
niet meer. Een leven lang ontwikkelen is
noodzakelijk.
Hoewel Nederland het best goed doet op het
gebied van leven lang leren en ontwikkelen,
blijven vooral volwassenen met een praktische
opleiding hierbij achter.
Voor het ministerie van OCW heeft het prioriteit
om een leven lang ontwikkelen ook voor deze
groep aantrekkelijk te maken.

De overstapbaan
Werkverkenning als overbruggingsperiode voor
betere aansluiting tussen twee banen. Opdoen van
werkverkenning is van groot belang om te kunnen
ervaren of het type werk past en wat nog geleerd
moet worden. Met inzet van werkgevers, diverse
oriëntatietrajecten, voorlichting, coaching en
begeleiding.

Maar welke ideeën hebben volwassenen hier zelf
over? Onder leiding van CINOP zijn ruim honderd
volwassenen in negen regionale Leven Lang Leren
Labs aan de slag gegaan.
De labs bestonden uit drie bijeenkomsten. Elke groep
ging op onderzoek uit: waar lopen zij zélf tegenaan?
Wat hebben ze nodig? Wat kan en moet er volgens
hen beter? Wat is er nodig om scholing en onderwijs
te volgen tijdens hun loopbaan?
Onder begeleiding van een coach maakten zij
voorstellen hoe een leven lang ontwikkelen voor
volwassenen leuker en aantrekkelijker kan worden
gemaakt.

Stop & Go school
Een totaalschool, dat zich specialiseert in
gepersonaliseerd leren en ingericht is voor de
doelgroep van ‘25 jaar en ouder’. Opleidingen via
‘opknippen’ in kleinere of kortere modules en het
behalen van (deel)certificaten. Dit
vergemakkelijkt het in- en (tijdelijk) uitstromen in
een opleiding.

Persoonlijk loopbaanpakket

Levensloopbudget

Ondersteuning bij opleiden en eigen
ontwikkeling: een financieel pakket (arrangementen
voor financiële ondersteuning, hulp bij de financiële
administratie), een persoonlijke wegwijzerpakket
(hulp bij de juiste weg bij instellingen en
in regelgeving) en een pakket met een persoonlijke
leercoach (begeleiding op maat bij het vinden van
scholingsaanbod of vacatures).

Persoonsgebonden financieel budget.
Voor verschillende levensfasen.
Het budget biedt volwassenen vertrouwen om te
blijven leren en ontwikkelen. Dit betekent bij
de aanvraag een gelijkwaardige respectvolle
bejegening. Financiële verantwoording loopt via
de belastingaangifte.

