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Taskforce Leven Lang Leren/AO LLL 17 maart

Op 19 november 2004 is u het Actieplan Leven Lang Leren (Kamerstuk 2004 – 2005, 27406, nr. 32,
Tweede Kamer) toegezonden. Het actieplan wordt besproken tijdens het AO Leven Lang Leren van 17
maart aanstaande. In dit actieplan wordt de oprichting van een Taskforce Leven Lang Leren
aangekondigd. Deze taskforce zou vorm moeten geven aan een breed gedragen gezamenlijke strategie
voor leven lang leren en tevens de regie voeren over de uitvoering van de in het actieplan genoemde
acties en maatregelen.
Op initiatief van de staatssecretaris van SZW hebben de vier bewindslieden van OCW en SZW op 17
december 2004 met elkaar gesproken over de mogelijkheden om op een aantal onderwerpen, die zowel
het departement van OCW als van SZW in hoge mate raken, nauwer met elkaar te gaan samenwerken.
Het gaat dan om onderwerpen rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang
leren. Het gesprek leidde tot de conclusie dat door het oprichten van een gezamenlijke projectdirectie
het meest effectief vorm kan worden gegeven aan het bereiken van onze gezamenlijke ambities. Deze
ambities zijn nauw verbonden met het bereiken van de Lissabondoelstellingen op het terrein van
onderwijs en arbeidsmarkt in 2010.
De projectdirectie krijgt als opdracht een aantal concrete acties in gang te zetten ter verbetering van
de aansluiting tussen de wereld van het leren en de wereld van het werken, en verbetering van de
regionale en landelijke samenwerking op dit terrein tussen de verschillende betrokken partijen en
personen. Centraal in de taken van de projectdirectie staan: samenwerken, actievoeren en
communiceren. Dit betekent dat de projectdirectie veel het land in trekt om partijen bij elkaar te
brengen op lokaal, regionaal en sectoraal niveau en te stimuleren en faciliteren.
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Dit alles gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het
realiseren van de geformuleerde doelen op het terrein van Leven Lang Leren en Duale Trajecten (het
kabinetsstandpunt ten aanzien van duale trajecten zal u in maart worden toegestuurd). In aanvulling
hierop wordt een aantal activiteiten op het terrein van beleidsontwikkeling ondergebracht bij de op te
richten projectdirectie, waardoor verkokering wordt tegengegaan en versnelling wordt bereikt in de
beleidsontwikkeling en het oplossen van knelpunten. Het gaat dan in elk geval om beleidsontwikkeling
op het terrein van Leven Lang Leren en Duale Trajecten, maar mogelijk ook om knelpunten op het
bredere terrein van leren en werken. Er wordt uitdrukkelijk synergie gezocht met de Taskforce
Jeugdwerkloosheid. Uitgangspunt is het behalen van concrete resultaten (aantal duale trajecten,
EVC’s, samenwerking onderwijs – bedrijfsleven, e.d.). De gewenste resultaten dienen dan ook
beschreven te worden en uitgedrukt in heldere streefcijfers.
De projectdirectie wordt ondergebracht bij het ministerie van OCW en wordt opgericht voor een
periode van twee jaar. De verantwoordelijkheid voor deze directie is belegd bij de Ministers van OCW
en SZW en de respectievelijke staatssecretarissen.
De projectdirectie start per 1 maart 2005. De projectdirectie stelt voor medio april een concreet
actieplan op. Het actieplan wordt in overleg met de belangrijkste betrokken partijen, de sociale
partners, de onderwijsinstellingen, het Innovatieplatform, de Taskforce Jeugdwerkloosheid, Operatie
Jong en het Platform Bèta/Techniek opgesteld. In samenwerking met de verschillende betrokken
departementen van EZ, LNV, Financiën en Justitie/VenI worden de activiteiten van de projectdirectie
nader uitgewerkt.
Het in het Actieplan opgenomen voornemen tot oprichting van een Taskforce Leven Lang Leren zal niet
verder worden uitgewerkt. In plaats daarvan wordt de gezamenlijke projectdirectie met een bredere
scope opgericht.
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