
Betreft: Kenniskring Zuid OCW voor gemeentes en VE-aanbieders 

Datum: dinsdag 24 maart 2022 

Tijd: van 13.30 uur tot 15.00 uur 

Via: TEAMS 

Ingelogd: 61 

Aanwezig:  

Namens OCW: Bregje van der Heide 

Namens Sociaal Werk: Ernst Radius ( was niet aanwezig) 

 

Agenda: 
 

1. Welkom – Bregje van der Heide (en Ernst Radius) 

2. Nieuws GOAB en NPO 

3. Samenwerken aan de kwaliteit van ve 

4. Vragen uit de kenniskring 

5. Evaluatie en afronding 
 
 
1. Welkom 

• Regio Zuid-Oost: deze kenniskring Zuid GOAB loopt van ten oosten van Tilburg 
tot Zuid-Limburg. De grote gemeentes g=hebben nog een eigen kring: de 
G44, maar de grotere gemeentes in dit gebied sluiten vaak hierbij aan omdat 

er op regio gebied veel wordt samengewerkt. 
• Bregje stelt zich voor: valt bij OCW onder de directie PO en werkt o.a. aan het 

VE -dossier. 
• Dit is de eerste keer dat gemeentes en de VE-aanbieders samen deelnemen 

aan de kenniskring, helaas is dit niet voor het onderwijs opengesteld. 
Binnen dit traject vinden er meer activiteiten plaats, zoals webinars, podcasts, 
er worden handreikingen gemaakt. In de loop van mei/juni zal er nog een 
podcast over de rijke schooldag met OCW / Jorien Kuipers gemaakt worden. 

 

 
2. Nieuws GOAB en NPO 

❖ GOAB 
-GOAB-periode 2019-2022: dit is het laatste jaar van deze periode en gemeentes 
mogen maximaal 50% van het budget van het laatste jaar = 2022 meenemen naar 

de volgende periode.  
-In september 2022 wordt bekend wat het definitieve bedrag over 2022 is en het 
voorlopige bedrag over 2023. 
-Er komt dus een nieuwe GOAB periode. Het is niet duidelijk of de opzet en de 

budgetten gelijk blijven. Er zal tzt als de bekostiging van de kinderopvang wordt 
veranderd ook wel wat voor de gemeentes gaan veranderen. 
-Hoe zit het met de Asschermiddelen, worden deze ook verlengd? Dit gaat niet via 
OCW, maar via SZW, daar is nog geen nieuws over bekend. 
-Op de vraag  of het gebruikelijk was om de kinderopvang  door te betalen in 

coronatijd ook al konden kinderen er niet gebruik van maken, werd bevestigend 
geantwoord, bij de meeste gemeentes was dit het geval. Immers de lasten van de 
kinderopvang liepen voor het grootste deel door (personeel en husvesting) en er werd 
ook noodopvang geregeld. 



-In de huidige budgetten zit ook al het deel voor de inzet van de pmb-ers voor 10 per 

jaar per doelgroepkind in de VE-groepen. De daadwerkelijke inzet bepaalt de VE-
aanbieder zelf, het totaal aantal beschikbare uren wordt planmatig en doelmatig 
ingezet bij de doelgroepkinderen. 
-De inzet van de pmb-er vanuit de IKK is voor rekening van de kinderopvang, niet 

voor de gemeente. 
 

❖ NPO 
-In veel gemeentes is men deels al aan het besteden en deels nog aan het plannen 
maken. Nu de periode ook voor de gemeentes verlengd is, is er meer tijd om ipv 

impulsen ook in te gaan zetten op duurzaam en geïntegreerd beleid. Het is wel fijn 
dat er vanuit de NPO gelden nu budget is voor pilots, een extra stimulans. 
-Veel gemeentes houden een soort restpot / onvoorzien aan voor wat nog gaat 
komen. De wereld is er de afgelopen weken anders gaan uitzien door de oorlog in de 
Oekraïne en de komst van de vluchtelingen. 

-In een aantal gemeentes zijn taskforces met onderwijs en KO georganiseerd. Is heel 
prettig om de lijnen kort te houden en samen op te trekken. 
-Er komt binnenkort een bijeenkomst met een aantal gemeentes die voorlopen over 
het verloop van NPO, hier wordt een verslag van gemaakt voor de GOAB-website 

 
❖ Oekraïne 

-Er is een link gedeeld over de handreiking gemeentelijke opvang Oekraïners in de 
presentatie – over onderwijs en VE staat er het volgende: 
 
PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS: ROL & VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTE 
Naar verwachting zullen ook veel kinderen naar Nederland komen. Zij hebben 
(ongeacht verblijfsstatus) recht op onderwijs. Het is van belang dit onderwijs zo snel 
mogelijk beschikbaar te stellen om zo te borgen dat deze kinderen worden gesteund 
in hun sociaalemotionele welbevinden en kunnen doorgaan met hun ontwikkeling. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele en langdurige 
opvangsituatie. Het is niet wenselijk dat kinderen telkens van onderwijslocatie moeten 
veranderen. Waar mogelijk kan bij de keuze voor locaties voor de GOO rekening 
gehouden worden met de nabijheid of bereikbaarheid van scholen. Gemeenten 

hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er onderwijs beschikbaar is, 
ook voor deze kinderen. Het is de bedoeling dat iedere gemeente zich maximaal 
inspant om het onderwijs zo snel mogelijk te realiseren. Dit zal in samenspraak met 
het ministerie van OCW verder worden uitgewerkt. 
 

VOORSCHOOLSE EDUCATIE Voor peuters kunnen gemeenten ook voorschoolse 
educatie beschikbaar stellen. Voor voorschoolse educatie in de asielopvang is een 
handreiking ‘Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang’ beschikbaar die u 
ook voor de opvang voor Oekraïners kunt raadplegen. 
 

NB: de peuters vallen onder de doelgroep – zijn niet Nederlandssprekend. 
Vooralsnog komt er geen extra budget voor deze groep. (wordt wel nagevraagd) 
 
-vanuit het NOB nog een handige link 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=u

rn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3
D%3D 
-en vanuit de Vreedzame School: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D


https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-

nieuwkomerskinderen 
-In het ondersteuningstraject is een webinar over Nieuwkomers geweest ism o.a. 
LOWAN: Webinar: Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs | GOAB 

-Wij zullen als er tussendoor informatie is  over de ontwikkelingen m.b.t. onderwijs  
en opvang van vluchtelingenkinderen dit doorgeven. 

-Veel VE-groepen zijn al vol, zijn er tijdelijke verruimingen mogelijk wb de eisen over 
de groepsgrootte, opleiding enz. Het zou heel wenselijk zijn, dat vluchtelingen 

kinderen gewoon z.s.m. mee kunnen spelen op de opvang.  

Antwoord: Wij zijn lid van de BMK en die geven aan dat er op dit moment geen 
regelruimte is in de regelgeving om vluchtelingen bovenop het reguliere aantal te 

plaatsen. . Advies: houd je aan de criteria 

-Aansluitend de vraag vanuit de VE-aanbieders: wij lopen heel erg aan tegen de 
beperking van inzet van BBL ers op VVE groepen. Er is animo om BBL opleidingen te 
volgen, maar de inzetbaar is dus ingewikkeld. Wordt daar nog over nagedacht? 

 

3. Samenwerken aan de kwaliteit van VE 

❖ Gevolgen vanuit corona 

-Bereik: wisselende berichten. Minder bereik doordat kinderen minder de 
GJZ/GGD/CB hebben bezocht omdat ze of minder werden opgeroepen en/of de 
ouders niet gingen. Daartegenover zijn er gemeentes, zoals Eindhoven waarbij het 
bereik nog hoog is: 91% doelgroeppeuters. 

-Doelgroep: vanuit de eerste lockdown kwamen kinderen in de opvang met zeer lange 

wenperiodes. Veel extra kinderen met zorgvragen en multi problematieken. Er zijn nu 
ook kinderen met andere problematieken dan voorheen. Wat verder opvalt is dat veel 
kinderen binnenkomen die nog geen indicatie hebben , maar daar overduidelijk wel 
voor in aanmerking komen. Ook zijn er signalen dat de samenstelling van de groepen 
met geïndiceerde peuters niet meer in verhouding is, waardoor het 'Nederlands 

Taalbad' lang niet meer altijd gerealiseerd kan worden. 

-Inzet PMB-er in VE: Kwaliteitseisen beleidsmedewerker VE door inspectie streng 
beoordeeld. Dit gaat over medewerkers die al diverse opleidingen eb veel 

werkervaring hebben. Tip: je kunt een gelijkstellingsverzoek (op basis van eerder 
verworven competenties ) aanvragen bij de FCB . 
 
-Personeelstekorten: wisselend in de regio – geldt trouwens ook voor onderwijs, maar 
kinderopvang heeft landelijk gezien grotere tekorten.  

Kinderopvangorganisaties ervaren extra uitstroom van personeel naar het onderwijs. 
Helemaal nu de NPO-middelen twee jaar langer ingezet mogen worden, is de overstap 
naar onderwijs aantrekkelijk voor PM-ers. Door het tekort worden Pedagogisch 

https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-nieuwkomerskinderen
https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-nieuwkomerskinderen
https://goab.eu/kennisbank/webinar-nieuwkomersonderwijs-in-de-voorschool-en-het-primair-onderwijs/


coachen intallig gezet vanwege personeelstekorten. Komen daardoor minder toe aan 

eigen taken. 

-Is GOAB ook voor de kinderen die voor lopen? Voorbeeld uit Eindhoven en 
omgeving: de meeste VVE-kinderen bij ons zijn kinderen van expats, waar thuis geen 

Nederlands wordt gesproken. Dit zijn theoretisch opgeleide mensen, en over het 
algemeen hebben wij in deze regio (Waalre/Eindhoven) vanwege de campus en ASML 
veel kinderen van theoretisch opgeleide mensen. Deze kinderen lopen juist vaak voor 
op andere kinderen en hebben extra uitdaging en materialen nodig. Net als kinderen 
met een taalachterstand. Kunnen de VVE-gelden hier ook voor gebruikt worden? OAB 

= onderwijsachterstandenbeleid – het kan dus wel ingezet worden om de Nederlandse 
taalachterstand weg te werken, maar niet voor de zogenaamde plus-peuters of 
pientere peuters. Een gemeente kan daar wel apart in investeren, bv Gorinchem doet 
dat. Nog tips: laat ouders daarvoor betalen, de bedrijven. 

-Samenwerken met ouders: ook beperkt door corona, cq heeft op een andere manier 
plaatsgevonden, er moest immers afstand gehouden worden. Wisselende geluiden: 
door het thuiswerken zag je wel ouders die je anders bijna nooit zag. De meeste VE 
aanbieders melden dat ze het nu weer gaan oppakken met fysiek overleg en 

bijeenkomsten, oa pageturner ouderprogramma – wordt door de gemeente 
gefaciliteerd. Een ander gaat aan de slag met Thuis in taal. Mooie manier om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten. Ouderparticipatie is bij ons een van de 
hoofdprioriteiten, mede in samenwerking met de bibliotheek. Via VVE thuis, het 
project VVE thuis kijken in de groep. We gaan dit nu weer oppakken, project Hard 

voor Taal en de voorleesexpres in samenwerking met de bibliotheek. Tel mee met 
taal. Apart project Brainport Eindhoven met de gemeentes Asten, Someren, Deurne. 

-Is er al bekend of er dit jaar ook extra ondersteuningsmiddelen komen vanuit het 

Rijk voor extra VE aanbod tijdens de zomervakantie (zomerscholen)? Helaas, dat gaat 
niet gebeuren. Antwoord van een VE-aanbieder: jammer, maar we gaan het dan toch 
zelf aanbieden. Gemeentes kunnen dit ook vanuit de NPO-gelden financieren! 

❖ NPO 

Veel gemeentes zijn al gedeeltelijk aan het uitgeven en nog gedeeltelijk in de 
planvorming. Genoemd op VE- gebied: 

-Verdere uitbouw kindcoaches in de voor- en vroegschool. 

-Gemeente Land van Cuijk: o.a. verder versterken ouderbetrokkenheid en 
onderzoeken VE-aanbod voor asielpeuters’ 

-Mooi voorbeeld is de inzet van IB-er kinderopvang vanuit de GGD in gemeente 
Tilburg. Zij kunnen ondersteunen bij verwijzing zorgkinderen en gesprekken met 
ouders. Dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Info: Thomas Munnichs van de 
gemeente Tilburg.  

-Maashorst: Wij gaan werken met familiecontactpersonen op onderwijs en opvang. 

-SK Roermond en omgeving: wij noemen de familiecontactpersoon kindcoach en in 
ons geval hebben we zelf binnen de kinderopvang een team samengesteld.  



-BSO voor iedereen (Weert) , extra VE voor doelgroeppeuters, extra scholing (ook in 

Eindhoven). 

 

4. Vragen vanuit de kenniskring 

-Veel scholen zijn afgeschreven en worden nu vervangen door IKC’s, waarin ook 
plaats voor o.a. de kinderopvang is. Financiering IKC – kinderopvang kan niet altijd 
voorfinancieren, de suggesties: m.b.t. huisvesting kan gemeente ook helpen met 

voorfinanciering, dat vraagt creatief denken en voldoende budget bij de gemeente. 
Gemeente bouwt en financiert bij nieuwbouw. Daarna verhuur aan kinderopvang. 
Herkenbaar probleem en lastig zonder extra middelen op te lossen. 

Er wordt voorzien dat het ook een groter probleem wordt als de kinderopvang een 
basisvoorziening wordt: dus rijk moet hier ook oplossing voor bieden. Lange 
termijnvisie. 

5.Afsluiting 

Positief: zeker fijn om informatie met elkaar te delen. Fijn om van elkaar te 
leren!  Erg prettig ook om te lezen en te horen waar collega's mee bezig zijn en 
nieuwe ideeën; bedankt! Zeer waardevolle uitwisseling en geeft nieuwe inspiratie! Nu 

nog met het onderwijs. 

Voorkeur voor fysiek / online: wisselende mening, van fysiek tot online. Mix mag ook, 
scheelt reistijd, en is efficiënt, het is een grote regio. Combi chat en inspreken gaat 
prima in deze groep! 

Vragen voor Bregje/OCW: 

- Hoe komt de bekostiging van VVE er volgend jaar uit te zien (GOAB-periode 

2019-2022 loopt af) 
- Mogen GOAB-middelen worden ingezet voor Oekraïense kinderen? 
- Wordt erover nagedacht om de BKR te verruimen, om zo ook Oekraïense 

kinderen te kunnen opvangen in de reguliere opvang? 
 
 
Bedankt allemaal voor de actieve deelname! 
 
 


