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Agenda

1.Welkom

2.Nieuws GOAB (en NPO)

3.Oekraïne: voorschools en onderwijs

4.Bevraging Gemeentes door de 
Onderwijsinspectie (vragenlijst) 

5.Toeleiding en bereik VE

6.IKC en de rol van gemeentes

7.Evaluatie en afronding
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1. Welkom
• Deze keer nog online

• In november live!

• Nieuwe gezichten, vertrouwde gezichten

• Welkom Anneke de Wolff en Bert Fransen

• Ondersteuningstraject GOAB voor gemeenten en 
VE-aanbieders: 

– In ieder geval tot medio mei 2023, zeer 
waarschijnlijk ook tot en met medio mei 2024
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2. Nieuws GOAB
• Laatste GOAB jaar periode 2019-2022 en start nieuwe periode

– Max 50% van 2022 budget meenemen naar 2023 en verder

– Rijk: geen grote wijzigingen in nieuwe GOAB periode 2023-2026

– Evaluatie instrument SPUK in 2024; indicatoren waarschijnlijk  in 2025

• Onderwijsinspectie

– Digitale vragenlijst invullen voor 1 juli: uitgebreider dan voorheen

– Interbestuurlijk toezicht

– Lopende onderzoek: Themaonderzoek taakuitvoering LEA en vve

– Nieuwsbrief Inspectie voor gemeenten

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-voor-en-vroegschoolse-educatie/2022/mei
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2. Nieuws GOAB
• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er

– Meting 3 (over pbm’er in de ve) openbaar

• Informatie over Peuterplein en Kleuterplein en Kaleidoscoop  

• Kabinet en GOAB

– Masterplan Taal en Rekenen

– Ambtelijke voorbereidingen uitwerking Regeerakkoord

– Nieuw KOT-maximum tarief voorgesteld:  8,97 (is 5,5% hoger dan  8,50 nu)

– KOT verruimt voor WLZ en detentie

– Rijke schooldag-koplopers

– Middelen voor niet VVE-niet KOT (30M ‘Asscher-middelen’) continueren

– Effectonderzoek toezicht en handhaving kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/29/monitor-implementatie-en-besteding-gemeentelijk-onderwijsachterstandenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/12/kamerbrief-masterplan-basisvaardigheden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/bijlage-1-besluit-kinderopvangtoeslag-2023
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z07660&did=2022D15488
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/rijkeschooldag
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z07660&did=2022D15488
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2. Nieuws GOAB 
• Ondersteuning OWRS

– Voor gemeenten met Woonwagenbewoners, 
Roma of Sinti

– Netwerkbijeenkomsten

– Vraagbaak

– Website www.owrs.nl

http://www.owrs.nl/
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2. Nieuws GOAB
• GOAB-Ondersteuning 

– Digitale kenniskringen NPO: 27 juni 11.00, 27 juni 14.00 en 28 
juni 9.30. Hier aanmelden

– Verslagen bijeenkomsten
• Webinar nieuwkomers

• Webinar GOAB evaluatie 2019-2022

• Bijeenkomst pbm’er in de voorschool

• Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

– Podcast inzet NPO middelen (Woerden en Assen)

– Eerste kennisclip over nieuwkomers

– Nieuwsbrief met relevante OAB nieuws. Hier aanmelden

– LinkedIn Groep GOAB: hier aanmelden

https://goab.eu/agenda/
https://goab.eu/kennisbank/webinar-nieuwkomersonderwijs-in-de-voorschool-en-het-primair-onderwijs/
https://goab.eu/kennisbank/webinar-evaluatie-goab-2019-2022/
https://goab.eu/kennisbank/pedagogisch-beleidsmedewerker-ve-goab-bijeenkomst/
https://goab.eu/kennisbank/verslag-expertmeeting-ouderbetrokkenheid-in-de-kinderopvang/
https://goab.eu/kennisbank/podcast-npo-gelden/
https://goab.eu/kennisbank/kennisclip-nieuwkomersonderwijs-voor-gemeenten/
https://mailchi.mp/920afdfd823d/goab-nieuwsbrief-juni-12120439
https://goab.eu/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/groups/12627923/
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2. Nieuws GOAB

• Handige links

– Onderwijskennis

– Effectieve interventies (2018)

– NPO helpdesk

https://www.onderwijskennis.nl/
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-6juni2018-Effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs.pdf
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning:~:text=Bel%20(0800)%20424%2004%2024
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2. Nieuws NPO

• NPO Kamerbrief april 2022 

– Bestedingstermijn NPO middelen verlengd tot 31 juli 2025

• Geen aanpassing in middelen voor gemeenten. 

• Verdeling voor scholen wel aangepast: meer voor vo-
leerlingen. 

– Voortgangsrapportage funderend onderwijs over 
implementatie en resultaten; in juni over mbo en ho.

– Brief als formele bevestiging dat middelen tot 2025 zouden 
kunnen worden uitgegeven: is blijven liggen. De brief zal in 
de zomer (aug/sept)verstuurd worden.

•

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/bijsturing-np-onderwijs-tweede-voortgangsrapportage-funderend-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/04/14/voortgangsrapportage
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11188&did=2022D22990
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3. Oekraïne

• Derde versie handreiking gemeenten (mei 2022)

– VVE vergoeding nog niet bekend

– Nieuw besluit: KOT wel met partner buiten EU (en huurtoeslag)

• Bronnen van informatie:

– LOWAN

– onderwijsvooroekraine.nl

– Sites brancheverenigingen kinderopvang 
(maatschappelijkekinderopvang.nl, kinderopvang.nl)

– VNG forum en aparte rubriek

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
http://www.lowan.nl/
http://www.onderwijsvooroekraine.nl/
http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.kinderopvang.nl/
https://forum.vng.nl/do/login/
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/oorlog-oekraine-informatie-voor-gemeenten


www.goab.eu

3. Oekraïne

• VE aan Oekraïense peuters

– Wie doet het al?

– Wat zijn ervaringen? 

– Welke vraagstukken zijn er aan andere gemeenten/het 
Rijk? 

• Onderwijs aan Oekraïense kinderen

– Wat zijn ervaringen?

– Welke vraagstukken zijn er aan andere gemeenten/Het 
Rijk?

– Is er ook al koppeling gemaakt met GOAB? 
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4. Bevraging gemeentes 2021 : VVE en 
de LEA

Jaarlijks overleg – LEA/REA/OOGO/…:
• A. Het voorkomen van segregatie;

• B. Het bevorderen van integratie;

• C. De afstemming over toelatings- en 
inschrijvingsprocedures;

• D. Het bestrijden van onderwijsachterstanden, 
inclusief vve.

Na 2019 gemaakt /2020/in 2021 nog liepen

SMART doelen – meetbaar – resultaat - evaluatie
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Onder A. segregatie

Oorzaken: 
• Woonsegregatie
• Nederlands onderwijssysteem met veel 

keuzemogelijkheden
• Hun soort mensen/osm
• Vroege selectie in het vo
Leiden tot kansenongelijkheid, concentratie van 
problemen, lerarentekort bij bepaalde scholen, 
problemen bij burgerschapsvorming ( beperkte 
blik): klas als oefenplek
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A. Perspectieven

• Visievorming LEA-partijen
– Is er segregatie?

– Willen we er iets aan doen?

• Maatregelen en voorbeelden: www.gelijke-
kansen.nl/actueel/segregatie

• Ouderinitiatief

• Brede scholengemeenschap en heterogene brugklassen

• Spreiden van kinderen met een vve-indicatie

• Centraal aanmeldbeleid

• Vriendschapsscholen

• Informatievoorziening rondom toelating

http://www.gelijke-kansen.nl/actueel/segregatie
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B. Integratie

• Socialisatieproces waarbij sprake is van opname in 
een (groter) geheel zonder de eigen identiteit op te 
geven: de opname van individuen of 
bevolkingsgroepen in de Nederlandse maatschappij 

• Beide groepen erkennen het recht dat elke groep 
leeft volgens zijn eigen cultuur. 

• De niet-dominante groep moet daartoe de 
basiswaarden van de dominante groep accepteren
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B. Vraagstukken

• Mislukte integratie vs toenemende segregatie

• Gemengde scholen / ouderinitiatieven

• OSM / NIMBY

• Gemengde VVE groepen

• Doelgroepdefinitie ‘etiket”

• Documentaire Klassen: Kansengelijkheid



www.goab.eu

C. Toelating

Wettelijk kader

• Schoolbestuur is verantwoordelijk

• Aanmelden – eenzijdige actie ouder

• Zorgplicht passend onderwijs

– Voldoende plaatsingsruimte

– Bijzonder onderwijs: grondslag onderschrijven

• Na aanmelding volgt toelating of weigering

– Na toelating volgt de inschrijving

• Vooraanmelding
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C. Zorgpunten

• Lage SES-ouders

• Bekendheid (bv niet op schrift)

• Schriftelijke weigering (bezwaar)

• Wegadviseren

• Vrijwillige ouderbijdrage
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C. Handelingsperspectieven

• Bespreken in LEA (aanmeldperiodes, 
voorrangsregels, ouderbijdrage, spreiding van 
leerlingen)

• Toelatingsbeleid op schrift (transparant en 
consequent), zie hiernaast

• Aanmeldformulier vindbaar?
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Onder D.  OAB

• Doelgroepdefinitie

• Toeleiding

• Doorgaande lijn

• Resultaten vroegschoolse educatie

• Bereik ( 9999=onbekend)
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4. Vragen?
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5. Toeleiding en Bereik VE

Wat speelt:

• Nieuw kabinet wil bereik VE verhogen (herkenbaar?)

• Corona heeft druk gelegd op indiceren en toeleiden: 
al weer helemaal bij?

• Bereik monitor blijkt soms best ingewikkeld, zeker 
door AVG

• Rijk wenst regie bereik en toeleiden door gemeente, 
maar gemeente staan op enige afstand
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5. Toeleiding en Bereik VE

Uitwisselen:

• Heb je als gemeente goed zicht op bereik VE? 

• Zijn Corona-effecten op dit vlak al rechtgetrokken in 
jouw gemeente? 

• Hoe stuur je als gemeente op toeleiden en bereik 
VE? 
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6. IKC en de rol van gemeentes
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7. Evaluatie en afronding

Evaluatie bijeenkomst

- Tips en tops

- Vragen op opmerkingen? Suggesties volgende keer bij 
een gezamenlijke kenniskring? 

- Evaluatieformulier invullen

Ter afronding:

Volgende kenniskringen voor gemeenten over GOAB: Q4 
2022 (november) 

We maken jaarkalender GOAB kringen en activiteiten


