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1e versie kamerbrief Actieplan LLO en voorbereiding BWO

Aanleiding
In de hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid is aangekondigd dat het beleid voor 
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van SZW, OCW en EZK wordt uitgewerkt in een 
gezamenlijk Actieplan LLO. Vorige week d.d. 16 mei zijn met u de contouren voor 
dit Actieplan LLO besproken en nu ligt een eerste versie van deze kamerbrief voor 
(zie bijlage). Op 30 mei as. is een half uur gereserveerd in het 
arbeidsmarktoverleg om deze versie te bespreken en in te gaan op hangpunten 
die nog open staan. Graag ontvangen we op deze versie van de brief uw 
feedback, zodat er voldoende tijd is uw reactie te verwerken, gezien het zeer 
krappe tijdpad in de aanloop naar de CWIZO/MR. 
Deze eerste versie van het Actieplan LLO is binnen SZW afgestemd met PDV, FEZ, 
ASEA, WR en Communicatie. Daarnaast zal deze tekst naar sociale partners en 
onderwijskoepels worden gestuurd.

Geadviseerd besluit
1. Kunt u instemmen met de inhoud en toon van de 1e versie van de 

kamerbrief Actieplan LLO?
2. Kunt u instemmen met het voorstel om een programma leercultuur te 

starten en om de SER daarbinnen ook voor deze kabinetsperiode te 
vragen mede in de context van het programma leercultuur een rol te 
spelen als aanjager van LLO?

3. Ter informatie is de planning bijgevoegd om de kamerbrief Actieplan LLO 
in de MR van 15 juli te krijgen.

Toelichting per beslispunt

1. Kunt u instemmen met de inhoud en toon van de 1e versie van de 
kamerbrief Actieplan LLO? 

Aandachtspunten bij de inzet van de CA afspraak 4 x 125 miljoen: 
� Dit is de eerste versie van het Actieplan LLO dat ambtelijk samen met OCW 

en EZK is voorbereid. 
� U heeft vorige week ingestemd met de wijze van invulling van leerrechten uit 

het CA, namelijk door hiervoor STAP te benutten en de extra middelen in te 
zetten voor scholing voor mensen met maximaal een mbo-4 opleiding. Deze 
inzet zou er voor 2023 zo uitzien en voor de jaren daarna nog kunnen 
worden aangepast bij de doorontwikkeling van STAP.  
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de vele initiatieven op LLO terrein, het stimuleren van kennisdeling en het 
verspreiden van goede voorbeelden. Deze inzet van de SER zou ook grote 
toegevoegde waarde hebben in het programma leercultuur van het Actieplan 
LLO, omdat inzet in dat programma is zoveel mogelijk allianties aan te gaan 
met relevante andere initiatieven om zo meer schaal en beter gecoördineerde 
inzet te realiseren en aldus de impact kunt vergroten. 

3. Proces

Aandachtspunt:
Ter informatie staat hieronder de planning om de kamerbrief Actieplan LLO voor 
de zomer naar de Kamer te sturen, met korte termijnen voor afstemming: 

Planning 
Dinsdag 24 mei 1e versie conceptbrief in tas MPVO OCW
Woensdag 25 mei 1e versie conceptbrief met nota in tas 

MSZW en MEZK
SZW/ EZK

1e versie conceptbrief naar sociale 
partners en naar onderwijskoepels

SZW, OCW

Maandag 30 mei Gesprek MSZW 
Gesprek met sociale partners 
(werkgroep onderwijs plus)

31 mei/ 1 juni BWO over conceptbrief en hangpunten SZW, OCW, EZK
2 juni Aanpassen brief nav BWO, 

terugkoppeling stakeholders
3 juni 2e versie conceptbrief in de lijn SZW, OCW, EZK
8-9 juni Brief aanpassen naar definitieve versie
10 juni Brief verzenden naar CWIZO
20 juni CWIZO
12 juli RWIZO
15 juli MR

Bijlagen

Volgnummer Naam Actie Informatie

1 1e versie concept 
kamerbrief Actieplan 
LLO

Ter informatie (niet 
verzenden)

 

2 Schema 
kamerbrieven over 
arbeidsmarktdossiers

Ter informatie (niet 
verzenden)

 



Notes

Annotat ons created us ng Annotate on the Pad. A  • www.a dev.com

En waarom kan LLO niet wachten op infra? Of gaat het dan gewoon te lang duren?2-2




