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Agenda

1.Welkom – Ernst Radius

2.Nieuws GOAB en NPO

3.Samenwerken aan de kwaliteit van ve

4.Vragen uit de kenniskring

5.Evaluatie en afronding
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Uitdaging: samen vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid



www.goab.eu

1. Welkom

• Ondersteuningstraject GOAB voor gemeenten en 
VE-aanbieders ( geen onderwijs helaas)

– Bijeenkomsten (kenniskringen, 
inspiratiesessies) gezamenlijk georganiseerd 
en apart

• 1 keer per jaar gezamenlijke kenniskring

– Vraagbaak (brancheorganisaties en CED-
Groep, Sardes, Oberon)

– (vernieuwde) website www.goab.eu

http://www.goab.eu/
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Want
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2. Nieuws GOAB en NPO
• Laatste GOAB jaar periode 2019-2022

– Max 50% van 2022 budget meenemen naar volgend jaar als GOAB 
reserve

– Lukt het in corona-periode om circa 85%-90% budget 2019-2022 op te 
maken?

– Evaluatie GOAB periode 2019-2022, zie o.a. webinar

– Eventueel nieuw GOAB-plan vanaf 2023, zie format

• Bestedingstermijn NPO middelen verlengd tot 31 juli 2025

– Geen aanpassing in middelen voor gemeenten. 

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

https://goab.eu/C16-N334-Terugkijken-Webinar-evaluatie-GOAB-2019-2022.html
https://goab.eu/kennisbank/format-beleidsplan-onderwijsachterstandenbeleid/
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2. Nieuws GOAB en NPO
• NPO 2de voortgangsrapportage in april (o.a. over welbevinden)

• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er

– Meting 2 (over financiën) is openbaar. 

– Meting 3 (over pbm’er in de ve) is verschenen. 

• Urennorm pbm’er in de ve gebaseerd op aantal kinderen teldatum 
1-1-2022 (10 uur per ve-kind)

• Licentie Peuterplein en Kleuterplein is vervallen; Kaleidoscoop 
bouwt af, licentie komt dus ook te vervallen 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23465&did=2021D49855
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2. Nieuws GOAB en NPO

Implementatie- en bestedingsonderzoek GOAB:

-overal 960 uur

-meestal 40 x 16 uur

-50% gemeentes en 75% VE aanbieders ziet ontwikkeling 
doelgroeppeuters versterkt

-2/3 Ve aanbieders heeft meerkosten, iets minder dan 50% 
ouders heeft hogere kosten – leidde niet tot minder deelname!

-door corona heeft 2/3 van de doelgroeppeuters het 960 uur 
aanbod niet ontvangen
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2. Nieuws GOAB en NPO

• Helft van de gemeenten heeft een budget van 5.000-10.000 
euro per doelgroeppeuter, ruim 5 procent heeft een budget 
van meer dan 15.000 euro per doelgroeppeuter.  Grootste 
budgetten bij de grote gemeentes

• Naast GOAB-middelen worden ook de zogenaamde 
Asschermiddelen (67% van de gemeenten) en algemene 
gemeentelijke middelen (39%) ingezet voor bekostiging van 
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). 

• Gemiddeld besteden gemeenten 66 procent van het 
beschikbare bedrag voor GOAB aan voorschoolse educatie, 
het resterende deel wordt grotendeels besteed voor OAB-
activiteiten voor leerlingen in de basisschoolleeftijd  - meeste 
bij de grote steden.
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2. Nieuws GOAB en NPO

• De meeste (70%) respondenten hebben 
onvoldoende zicht op de opbouw van de kostprijs 
van ve. 

• De helft van de ve-aanbieders zet eigen middelen 
in om het ve-aanbod mogelijk te maken 

DE UITDAGING: FINANCIEN
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2. Nieuws GOAB en NPO

• Nieuw kabinet en GOAB

– Inzet op hoger bereik VE

– Inzet op Rijke schooldag – komt beleidsstuk 
overheid en podcast 

– Op termijn afschaffen inkomensafhankelijke 
kinderopvangtoeslag
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2. Nieuws GOAB en NPO

• Oekraïne

– Veel onduidelijk nog. Komt in volgende kring 
terug

– LOWAN: informatie voor scholen

– VNG forum: informatie/uitwisseling voor 
gemeenten

– Voorbeeld Taalklas Nieuw-Lekkerland 

– https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publ
icaties/2022/03/13/handreiking-
gemeentelijke-opvang-oekrainers

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2420643-op-deze-school-zitten-nu-ook-kinderen-uit-oekraine.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2022%2F03%2F13%2Fhandreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers&data=04%7C01%7Ca.derooij%40cedgroep.nl%7C4b8734c8888f43fd318908da05b3c55b%7Ca21c81dbe5a44050b93683e584cddbc5%7C0%7C0%7C637828566932483405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m%2FmDgztHMGTk271yDsCYimHa7OUuhoOiHMyjoEjfKjo%3D&reserved=0
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2. Nieuws GOAB en NPO

Voor de kinderopvang 
en groepen 1 en 2: 
Toolbox meertaligheid 
in de kinderopvang
• https://www.slo.nl/t

hema/meer/jonge-
kind/educatie-
onderwijs/meertalig
heid/

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/educatie-onderwijs/meertaligheid/
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve
Wat speelt er op de korte en lange termijn

- Coronaeffecten: verwachte babyboom, uitval pm’ers door 
corona, vertragingen in ontwikkeling van nieuwe instroom

- Personeelstekort 

- Mogelijke groei in deelname door aanpassingen 
kinderopvangtoeslag / door minder thuiswerken

- Mogelijke wijzigingen in toezicht (samenwerking Inspectie 
en GGD)

Wat speelt er bij jullie? En welke gevolgen heeft dit voor de 
kwaliteit. 
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve

- Ik ben hier namens een gemeente/aanbieder ve

- In onze gemeente is er sprake van:

- Wachtlijsten voor ve locaties

- Latere startleeftijd van peuters (mede door corona)

- Terugloop in deelname ve (mede door corona)

- Personeelstekort/groot verloop beroepskrachten ve

- Personeelstekort/groot verloop pbm’er in de ve

- Beperkte focus op evalueren/versterken VE

- Inzet pbm’er voor zaken die niet direct aan kwaliteit te linken 
zijn

- Lage ouderbetrokkenheid

- Andere contextfactoren rond VE
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve

Op welke wijze kunnen gemeente en aanbieders 
met deze contextfactoren in het achterhoofd 
blijvend samenwerken aan een kwalitatief 
hoogwaardig ve-aanbod?

Welke tips, suggesties, ideeën hebben jullie en 
kunnen jullie met elkaar delen?
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4. Vragen uit de kenniskring?
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4. Vragen uit de kenniskring

• VVE-aanbieders stoppen door regeldruk. 
Gemeente kan zo niet voldoen aan de eisen 
m.b.t.  voldoende aanbod/bereik en spreiding. 

• Hoe ziet de financiering van VVE er na 2022 
uit? Wordt de huidige methode voortgezet?
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4. Vragen uit de kenniskring

• Huisvesting: bouw IKC en de gemeente ontvangt geen geld 

om te bouwen voor kov. Niet alle aanbieders kunnen 

voorfinancieren en de gemeente heeft geen geld! 

Kinderopvang staat op straat. Ook weinig maatschappelijk 

vastgoed op de markt. 

• Commerciële gemeentelijke  huurtarieven vragen voor kov 

en weinig flexibel hv beleid. Vanuit het OAB-budget locatie 

gebonden subsidie kunnen verstrekken voor VVE-

aanbieders (zie Wpo opgaven) maar dit drukt op het OAB-

budget en gaat ten koste van de inhoud. Suggesties?
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4. Vragen uit de kenniskring

• Onze gemeente kent een bredere doelgroepdefinitie , maar 
na contact met de GGD blijkt dat als gevolg van twee jaar 
corona er veel meer indicaties zijn afgegeven. Nog los van 
de inhoudelijke zorgen hierover, brengt dit ook de 
gemeente in financiële problemen. Er is een toename van 

bijna 40 naar ruim 60 doelgroeppeuters. 

• Of juist minder indiceringen doordat GGD opnametijden 
geschrapt heeft door personeelsinzet elders tijden corona
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5. Evaluatie en afronding

Evaluatie bijeenkomst

- Tips en tops

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

Ter afronding:

Volgende kenniskringen voor gemeenten
over GOAB en NPO: Q2 2022
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Bedankt!


