
Betreft: Kenniskring Zuid OCW 

Datum: dinsdag 30 november 2021 

Tijd: van 13.30 uur tot 15.00 uur 

Via: TEAMS 

Ingelogd: 40 

Aanwezig: OCW: Annelies Blommers 

 

Agenda: 

Deel 1: NP Onderwijs 

1. Laatste NP Onderwijs nieuws en ondersteuning 

2. Voortgang bij gemeenten/kernvragen gemeenten 

Deel 2: GOAB 

1. Nieuws GOAB en ondersteuning 

2. Landelijke bronnen GOAB voor lokaal niveau 

3. GOAB evaluatie en borging vanaf 2022 

 

Enkele nieuwe beleidsmedewerkers van gemeenten sluiten aan bij de Kenniskring en 

stellen zich voor. 

 

Deel 1: NP Onderwijs zie PPT 

Laatste NP Onderwijs nieuws en ondersteuning 

Voortgang bij gemeenten/kernvragen gemeenten 

 

• Annelies geeft aan dat bij de voortgangsrapportage mn aandacht is besteed 

aan het onderwijs, de tussenstand wb de genomen maatregelen om de 

onderwijsvertragingen tegen te gaan, De volgende tussenrapportage komt in 

het voorjaar.   

 

• Er komt een podcast op de website GOAB.eu met de gemeenten Woerden en 

Assen, zij zijn ieder op geheel eigen wijze al ruim een half jaar bezig met het 

NP Onderwijs,  

 

• Hoe kan ik me inschrijven voor ondersteuning kleine gemeenten? 

Dat wordt nog uitgewerkt en al in de loop van december zijn. Het gaat om 

gemeentes tot zo’n 40.000 inwoners met relatief veel doelgroepkinderen. 

 

• Hoeveel % kan je meenemen naar 2023 van het NP Onderwijs budget? 

Alles kan worden meegenomen tot 31 juli 2023, dan moet het echt besteed 

zijn!  

 

• Uitbreiding ambtelijke capaciteit en extra huisvesting moet apart verantwoord 

worden, de overige posten via de SISA verantwoorden.  

 

• Wat kun je met het budget: versterken/ versnellen van het huidige beleid, 

wens om duurzaam in te zetten, maar door dit budget kunnen ook pilots/ 

experimenten plaatsvinden! 

 

Inventarisatie NPO besteding gemeenten: 

➢ Ketenpartners inzet; combinatie functionaris bibliotheek(voorleesexpres) 

➢ Ideeën halen uit de jeugdraad/ kinderraad/ leerling raden 



➢ Onderlegger/behoeften gemaakt, top 3 uit de LEA 

➢ Aandacht voor basiskracht; pedagogisch medewerkers (speerpuntgedrag) 

➢ Jongerenwerk: groepsdynamiek in coronatijd 

➢ Ouderparticipatie/ samenwerken met ouders 

➢ Vliegende brigade SWV 

➢ Plusgroep ½ 

➢ Extra smw 

➢ Schakelklassen uitbreiding 

➢ Beweegfunctionaris 

➢ VO/SO eenzaamheid coaching 

➢ (buitenspel) materialen: zet het in context bv bewegend leren 

➢ Geen leerling vervoer, dat is passend onderwijs 

➢ Alle 2-jarigen naar de opvang 

➢ Sport en cultuur 

➢ Kickboksen 

➢ Lokale psycholoog in het VO 

➢ Landgraaf: inzetten op sociaal emotionele leerlijn, was al een pilot in VO ihkv 

eenzaamheid en vanuit de gezondheidsmonitor kun je signalen halen – om 

bestaand aanbod te versterken maar ook voor aanbod voor specifieke 

kwetsbare groepen 

➢ 52 weken BSO voor kinderen zonder KOT  

➢ Mix BSO regulier en Speciaal 

➢ BSO activiteiten ihkv bewegen en soc. Redzaamheid/ soc. Em. Ontwikkeling 

➢ Alvast werkbudget voor materialen 

➢ Inzet psycholoog, gedragswetenschapper 

➢ Extra vve voor doelgroeppeuters 

➢ Maatschappelijk werk, welzijnswerk en GGD formuleren samen aanbod – wel 

budget en uitgangspunten afgebakend – zelfde opdracht voor beweegbureau, 

bibliotheek en kunstpodium 

➢ Jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening naar school halen, inloopuurtje 

voor ouders 

➢ Taalklas, preventieve logopedie, inzet boekstartcoach via bibliotheek, SOVA 

trainingen via jongerenwerk op school en inzetten smw 

➢ Extra uren beleidsmedewerker gemeente hiervoor mogen ook uit dit budget 

 

 

Ventilatie VO: nee – daar is nog aparte suvis regeling voor 

 

Verder tips:  

Maak een constructie in een groeimodel; niet dichttimmeren, ruimte voor initiatieven 

laten voor de komende tijd. 

Verschil in met welke laag je spreekt: bestuurders en uitvoerders. Uitvoerders missen 

m.n. menskracht en willen kwaliteit versterken.  

Dus wie neemt welke besluiten t.a.v. de interventies? En let op dat iedereen wordt 

meegenomen, alle lagen. 

Zoek gemeenschappelijk belang. 

Bijvoorbeeld de doorgaande lijnen, elkaar weer vastpakken, scholen geven aan 

voldoende middelen te hebben en voorschool wil juist middelen. 

Leg het bestedingsvoorstel voor aan de raad/college. Wethouder erin meenemen. 



Hoe regel je het: inkoop bij externe partners, subsidieregeling NPO, RIB. 

 

Verantwoording: www.nponderwijs.nl/gemeenten/betaling-en-verantwoording 

Je hoeft in de verantwoording geen cijfers te laten zien dat de achterstanden zijn 

ingelopen 

Opmerking: jammer dat het in korte tijd besteed moet worden. Het duurde een aantal 

maanden voordat er gegevens vanuit het onderwijs kwamen over de mate en aard 

van vertragingen en voordat de betrokken partijen aan tafel zaten. Veel gemeentes 

zitten nog in de voorbereiding of gedeeltelijk in de  uitvoering.  

 

 

Deel 2: GOAB 

Nieuws GOAB en ondersteuning – zie de PPT 

 

Bespreekpunten n.a.v de PPT: 

 

1. Ondersteuning 

 

❖ Doorschuiven OAB budget  

Wat mag je meenemen van deze GOAB periode naar de volgende periode vanaf 

2023: 50% van het budget 2022 mag je meenemen. Zie Invulwijzer SiSA 

verantwoordingsdocument 2012 (goab.eu) 

Let op: de besteding van de uitkering mag worden doorgeschoven naar een volgend 

jaar. Aan het eind van 2022 behoort het totaalbedrag echter te zijn besteed aan het 

doel waarvoor het is verstrekt, met dien verstande dat een bedrag ten hoogte van de 

helft van de uitkering die is ontvangen in het vierde jaar binnen de wettelijke 

doelstellingen kan worden besteed in de volgende vierjarige periode. Een eventueel 

overschot wordt teruggevorderd. Voorfinanciering mag niet: meer inzetten in een 

kalenderjaar dan het totaal van dat jaar plus de reserves uit voorgaande jaren komt 

altijd voor eigen rekening en mag dus niet worden gedekt uit GOAB-middelen die nog 

niet ontvangen zijn van het Rijk” te laten opnemen in de Invulwijzer 2019 van BZK 

 

❖ Inzet pmb’er: in alle gemeentes geregeld, financiën of via de uurprijs/prijs per 

ve plaats of via aparte subsidie. 

 

❖ Themaonderzoek VVE taken door de Inspectie van het Onderwijs in 2022: let 

op extra onderzoek LEA, o.a. in Goirle. 

 

❖ Taaleis 3F mondelinge taal voor de reguliere kinderopvang is uitgesteld van 

2023 naar 2025. Zijn gemeentes hier al mee bezig? 

 

 

❖ Subsidie: Tel mee met taal kan vanaf januari 2022 aangevraagd worden. 

Scholen, werkgevers, bibliotheken: allerlei organisaties kunnen in 2022 weer 

subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van 

laaggeletterdheid. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 

februari 2022. Subsidie is beschikbaar voor: 

http://www.nponderwijs.nl/gemeenten/betaling-en-verantwoording
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=FAQ/definitief_invulwijzer_sisa__22-01-2021.pdf
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=FAQ/definitief_invulwijzer_sisa__22-01-2021.pdf


➢ Laaggeletterde werknemers; subsidie voor werkgevers om (digitaal) 

laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. 

➢ Laaggeletterde ouders; subsidie voor activiteiten die betrekking hebben 

op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief 

partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) 

geletterdheid van ouders. 

➢ Praktijkgerichte experimenten: subsidie voor praktijkgerichte 

experimenten die gericht zijn op het beter bereiken van laaggeletterde 

personen en toeleiden naar cursussen gericht op taalvaardigheden, 

rekenvaardigheden of digitale vaardigheden. Of subsidie voor 

praktijkgerichte experimenten, gericht op het verbeteren van de 

kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. 

De subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen 

bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% bij de subsidies voor laaggeletterde 

werknemers en ouders en 80% bij de subsidies voor experimenten. Het 

maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro. 

Voor aanvragen voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders geldt dat 

bij overschrijding van het subsidieplafond, er via een loting wordt bepaald welke 

subsidieaanvragen worden toegekend. En voor experimenten wordt er kwalitatief 

beoordeeld. 

2. Landelijke bronnen GOAB voor lokaal niveau 

 

Aanvullingen:  

Gezondheidsmonitor en gezondheidsatlas 

GGD document Zuid talrijke data bronnen 

GGDZL_begroting_2019.indd (trendbreukzuidlimburg.nl) pag. 50 en verder 

https://trendbreukzuidlimburg.nl/ 

 

En de aanvulling op de PPT bij  OAB middelen per school, bovenste Excel, kolom N, 

verwijst naar de materiele instandhouding, maar je moet de personele bekostiging 

hebben https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/bekostiging/bek-pers-

bo.jsp 

 

 

3. OAB evaluatie en borging vanaf 2022 

 

• Webinar OAB  evaluatie periode 2019-2022 op 20 januari van 14-15.30 

inschrijven via de website GOAB.eu 

• Verwachting OAB middelen vanaf 2023? Er zijn tot nu toe nog geen berichten 

vanuit OCW dat er een wijziging komt. 

 

 

 

 

 

https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers
https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders
https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/experimenten
https://trendbreukzuidlimburg.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fduo.nl%2Fopen_onderwijsdata%2Fdatabestanden%2Fpo%2Fbekostiging%2Fbek-mi-bo.jsp&data=04%7C01%7Ca.derooij%40cedgroep.nl%7C90cde26a6961459d517008d9a8515782%7Ca21c81dbe5a44050b93683e584cddbc5%7C0%7C0%7C637725889592284763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=F49RLlse7dW%2FpymBUuC6T2qX156TXBkQ9rmFXkyV%2Bpk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fduo.nl%2Fopen_onderwijsdata%2Fdatabestanden%2Fpo%2Fbekostiging%2Fbek-pers-bo.jsp&data=04%7C01%7Ca.derooij%40cedgroep.nl%7C90cde26a6961459d517008d9a8515782%7Ca21c81dbe5a44050b93683e584cddbc5%7C0%7C0%7C637725889592294720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8uxYxSL1JzEC11VBG5BmFJoL%2BCqZEcGjyC6Uo5zCBEo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fduo.nl%2Fopen_onderwijsdata%2Fdatabestanden%2Fpo%2Fbekostiging%2Fbek-pers-bo.jsp&data=04%7C01%7Ca.derooij%40cedgroep.nl%7C90cde26a6961459d517008d9a8515782%7Ca21c81dbe5a44050b93683e584cddbc5%7C0%7C0%7C637725889592294720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8uxYxSL1JzEC11VBG5BmFJoL%2BCqZEcGjyC6Uo5zCBEo%3D&reserved=0

