
Kenniskring GOAB regio Midden

We beginnen om 10.01.

Microfoons mogen uit; camera mag aan.

Pak nog wat thee of koffie.

Je luistert naar de Oberon play-list. 
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Agenda

1.Welkom

2.Harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk - terugblik

3.Rol gemeente in OAB

4.Stand van zaken NP Onderwijs

5.Pbm’er in de VE

6.Nieuws en mededelingen

7.Afronding
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2. Harmonisatie - terugblik

• VE sinds Harmonisatie 2018: activiteit met publiek belang 
in marktsector, zie ook dit recent onderzoek van LKK

– Wettelijke taak voldoende en gespreid aanbod versus 
marktdenken

– Alle aanbieders gelijk behandelen

– Aantal VE-aanbieders mag worden beperkt, heldere 
uitsluitingsgronden

– Alle aanbieders gelijke kansen voor deelname? Klein versus 
groot?

• Aanvankelijk daling bereik aantal peuters: nu lichte stijging

• Financieringsstromen in peuterdomein: administratieve 
uitvoeringslast (kinderopvangtoeslag, peutermiddelen, 
ouderbijdragen, subsidie voorschoolse educatie)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/20/bijlage-3-onderzoek-toekomst-van-de-kinderopvang
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Vragen

1. Hoe kijk jij terug op de harmonisatie? Wat ging goed, 
wat zou je nu anders doen? Hoe heb jij zaken waar je 
tegenaan liep opgelost?

2. Hoe ervaar jij de samenloop tussen kinderopvang en 
voorschoolse educatie? Wat gaat goed en wat kan 
beter? Alle aanbieders gelijke kansen?

3. Welke tips zou jij aan een nieuw kabinet willen 
meegeven tav de rol van gemeenten in het domein 
van peuteropvang en voorschoolse educatie?
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3. Rol gemeente in OAB

• PO verzelfstandigd, knip in VVE; ‘volledig op eigen 
benen’

• Samenwerking OAB noodzakelijk op basis van 
gelijkwaardigheid

– Wie neemt voortouw bij aanvang?

– Wie neemt regie in planfase?

– Wie neemt regie bij uitvoeringsfase?

• Gemeente ook bemoeienis met inhoud?

• Onderwijshuisvesting als stoorzender?!
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Vragen

1. Is sprake van gelijkwaardige relatie gemeente en PO?

2a. Welke rol wil/pakt jouw gemeente in trajecten OAB 

richting het onderwijs? Verschil wethouder-ambtenaar?

2b. Welke rol ziet het onderwijs voor de gemeente in 

deze trajecten? Mag gemeente iets vinden van de 

inhoud?

3. Zijn er ‘externe’ stoorzenders zoals huisvesting bij dit 

soort trajecten? Zo ja, hoe hiermee te dealen?
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4. NP Onderwijs

• NP Onderwijs brief voor gemeenten (23-4): middelen via SPUK uiterlijk 
juli bekend (sept gestort), voorbeelden rol + tijdslijn, ondersteuning

– VE: Nieuwe ronde inhaalprogramma (zomer/kerst). Deadline 
indienen 15 mei

• Aanpak: schoolscan (met stappenplan), informeer gemeenten, 
opstellen plan van aanpak met Menukaart, informeer gemeente, 
schoolprogramma, aanvullende maatregelen gemeente

• Informatie te vinden via www.nponderwijs.nl

• Welke bestedingsruimte in SPUK? Welke ondersteuning?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/04/23/brief-aan-gemeenten-over-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/stappenplan-schoolanalyse
https://www.nponderwijs.nl/
http://www.nponderwijs.nl/
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5. Pbm’er in de VE

• Wettelijk verplicht vanaf 1-1-2022

• Norm: 10 uur per VE-kind; inzet voor coaching pm’er en/of 
beleidswerk VE

• Vraagstukken:

– Wie bepaalt inhoud functie op organisatieniveau; gemeente of 
VE-aanbieder?

– Hoe te financieren?

– Combineren met pbm’er vanuit IKK of juist niet?

– Ook voor doelgroeppeuters in niet VE-locatie?

– Verantwoording aan GGD/gemeente

– Ook taakuren pm’ers?
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6. Nieuws (1)

Staat van het Onderwijs 2021:

• Vertraging door Corona 1,5 keer zo groot bij lage SES 

• Al jaren steeds slechter op taal, rekenen en 
maatschappelijke competenties

• Nieuwe OAB-gemeenten VVE nog niet helemaal op orde

Kennisplein OAB komt op gang:
• Doel: kennisuitwisseling Effectieve interventies 

onderwijskansen PO

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/de-staat-van-het-onderwijs-2021
https://www.onderwijskennis.nl/onderwijskansen
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6. Nieuws (2)

• Nieuw GOAB ondersteuningstraject 21-23: 
voorgenomen gunning huidig consortium

• Inzicht bedragen onderwijsachterstanden scholen

• De handreiking Inzet GOAB-middelen is vernieuwd

• De handreiking Verhogen van voorschoolse 
educatieve kwaliteit 

• Handreiking informatieoverdracht Voorschools-
onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/documenten/brochures/2021/04/01/fluctuaties-achterstandscores-scholen-primair-onderwijs
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=Handreikingen/brochure_inzet_goab-middelen_2021_def.pdf
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=Handreikingen/verhogen_van_educatieve_kwaliteit_op_de_goab_agenda.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/handreiking-informatieoverdracht-tussen-kinderopvang-en-basisonderwijs/
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6. Nieuws (3)

Afgerond:

• Gemeenten aanbod VE aan vluchtelingenpeuters

• Aanbieden zomerprogramma AZC

• Verdiepend LKK-onderzoek

Lopend/aangekondigd:

• Implementatieonderzoek 960 uur/OAB

• Aanbod peuteropvang

• Structureel toezicht proceskwaliteit en kwaliteitszorg VE 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/bijlage-2-toegang-tot-voorschoolse-educatie-peuters-asielopvang
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z04765&did=2021D10563
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/20/bijlage-3-onderzoek-toekomst-van-de-kinderopvang
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6. Nieuws (4)

In de planning goab.eu: 

• Handreiking GOAB monitor

• Handreiking 0- 2,5 jarigen 

• Handreiking OAB in het onderwijs 

• Voorbeelden ouderbetrokkenheid

• Voorbeelden pbm’er

• Verslag bijeenkomst nieuwkomers 

• Verslag 0-2,5 jarigen bijeenkomst 

• Verslag bijeenkomst segregatie
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7. Afronding

- Rondvraag 

- Verbetersuggesties en cijfer

- Onderwerpen volgende keer 

- De planning voor 21-22 volgt zsm!


