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In november 2005 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de acties op het terrein van een Leven 
Lang Leren (TK 2005-2006, 30012, nr. 5). Wij hebben destijds besloten om de realisatie van de 
doelstellingen uit het plan van aanpak Leren en werken versterken (TK 2004-2005, 30012, nr. 3) voort te 
zetten. 
Hierbij sturen wij u het Jaaroverzicht. In deze publicatie wordt teruggeblikt op alle resultaten die wij het 
afgelopen jaar hebben geboekt. U kunt deze publicatie beschouwen als een aanvullende 
voortgangrapportage, naast de brief die wij u november hebben toegestuurd.  
 
De resultaten die in het jaaroverzicht staan omschreven zijn tot stand gekomen door het onderling 
samenwerken van gemeenten, bedrijven, onderwijsaanbieders, brancheorganisaties en de projectdirectie. 
Wij zijn verheugd dat zoveel verschillende instanties gezamenlijk concrete afspraken hebben gemaakt. 
Afspraken, die niet alleen de aansluiting tussen de wereld van het leren en de wereld van het werken 
beogen, maar ook leiden tot effectieve en structurele samenwerking tussen betrokken partijen op regionaal 
en landelijk niveau. Tijdens onze werkbezoeken ondervonden wij veel enthousiasme om de gemaakte 
afspraken te realiseren.
 
Naast de tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomsten, hebben wij nog een groot aantal andere zaken 
gerealiseerd. Hiervan willen wij er graag een aantal expliciet bij u onder de aandacht brengen. De Ginjaar-
Maas Prijs is ingesteld. De pilots voor opleidingen die leiden tot Associate degree zijn met de Tweede 
Kamer besproken en gaan in het najaar van 2006 van start. Tenslotte willen wij de Tijdelijke 
stimuleringsregeling leren en werken die sinds 1 januari 2006 van kracht is nog apart noemen. 
 
In aanvulling op de beschreven resultaten in het jaaroverzicht en vooruitlopend op wat wij het komende jaar 
gaan realiseren, willen wij refereren aan de afspraken die tijdens de werktop met de sociale partners zijn 
gemaakt. De afspraken op het gebied van leren en werken betreffen stageplaatsen en een extra bedrag van 
40 miljoen euro ten behoeve van fiscale maatregelen om Leven Lang Leren te stimuleren.  
Samen met de sociale partners hechten wij veel belang aan het instrument van Erkenning van Verworven 
Competenties (EVC). Tijdens de werktop zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: 

• Creëren leerwerkloketten t.b.v. EVC 
• Via leerwerkloketten toegankelijker maken van loopbaanbegeleiding (koppelen loopbaanadvies, 

scholingsadvies en EVC) 
• Bevorderen dat kenniscentrum EVC een kwaliteitskader voor de EVC-procedure ontwikkelt 
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• Bevorderen dat kenniscentrum EVC zich de komende twee jaar blijft richten op het realiseren van 
sectorbrede erkende EVC-procedures 

 
Deze afspraken op het terrein van EVC liggen in het verlengde van de doelstellingen die in het plan van 
aanpak van de projectdirectie staan omschreven. Wij dragen er zorg voor dat de genoemde afspraken en de 
doelstellingen in het plan van aanpak in samenhang worden gerealiseerd.  
 
Wij zien ernaar uit om in nauwe samenwerking met de betrokken partijen het komende jaar te werken aan 
de verdere verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van Leven Lang Leren.  
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