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Verslag GOAB Kenniskring Veluwe- 

Flevoland 

16 november 2021 

 

Opening door Joke Kruiter (kenniskringleider) 
Er wordt toelichting gegeven op de agenda door Joke. 
Vandaag aanwezig: Roland Mijnans, Ministerie van Onderwijs; werkzaam bij directie Voortgezet Onderwijs. 
Deze kenniskring wordt geleid door Joke Kruiter en Heleen Versteegen (Sardes) 

Nationaal Programma Onderwijs 
Laatste NP Onderwijs nieuws en ondersteuning 
Informatie OCW aan gemeenten: 

- De Regeling Specifieke Uitkering NP Onderwijs middelen is openbaar 
Samenvatting verantwoording: de middelen mogen worden uitgegeven aan: maatregelen op school, 
bovenschools of voorschoolse educatie die gericht zijn op Covid gerelateerde achterstanden. 
Gemeenten gaan hierover in overleg met het onderwijs/voorschoolse educatie, zodat activiteiten een 
toegevoegde waarde hebben op wat al wordt gedaan door scholen/voorschoolse educatie. Middelen 
mogen ook worden ingezet op: 
o sociaal/emotioneel vlak, 
o kosten voor lokale samenwerking/integrale ondersteuning,  
o kosten voor programma’s voor thuiszitters of leerlingen die dreigen te gaan thuis zitten, 
o aanvullende programma’s,  
o huur (maar niet bouw) extra huisvesting, 
o ambtelijke capaciteit/inhuur expertise op uitvoering.  

- Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs is uitgekomen. Paragraaf 3.4 gaat over gemeenten, ook 
over verantwoording  
Belangrijkste uitkomsten: scholen kiezen voor een combinatie van interventies, met name op het 
gebied van welbevinden, instructie in kleinere groepjes, extra inzet in de klas (b.v. 
onderwijsassistente/andere extra instructeurs in de klas) 

Ondersteuning m.b.t. NP Onderwijs aan gemeenten: 
- Q en A en helpdesk is beschikbaar 
- Meer informatie is ook te vinden op: www.nponderwijs.nl/gemeenten 
- Ondersteuningstraject voor maximaal 35 kleine gemeenten: 

OCW biedt extra ondersteuning aan kleinere gemeenten (rondom 40.000 inwoners met tenminste 
11% doelgroepleerlingen/bovengemiddeld problematiek) waarbij experts worden ingezet. Voor 
aanmeldingen/vragen: j.kruiter@sardes.nl. Werving start vanaf december. Vragen naar aanleiding 
hiervan:  

o Vraag: zijn hier kosten aan verbonden? Niet voor de ondersteuning, uitvoeringskosten 
kunnen uit de normale NPO middelen worden bekostigd 

o Wat doen grotere gemeenten als zij op zoek zijn naar ondersteuning? Vanuit NPO middelen 
ondersteuning inhuren, kleinere gemeenten krijgen minder en missen vaker ambtelijke 
capaciteit 

o Als er net een traject is gestart met inhuur expert kan deze terugvallen op de expertgroep? 
Dit zal overlegd worden binnen het OCW 

 
Voortgang bij gemeenten/kernvragen gemeenten 
We peilen met een mentimeter hoe ver de gemeenten zijn: 
 

https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning
http://www.nponderwijs.nl/gemeenten
mailto:j.kruiter@sardes.nl
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Reacties in de discussie: 

o We richten ons op sociaal/emotioneel en NT2; scholen hebben aangegeven wat voor hun belangrijk is 
(sociaal/emotioneel); cognitieve achterstanden pakken ze zelf op. 

o Scholen zetten in op het cognitieve vlak en vraag naar bevordering sociale cohesie. Extra inzet 
buurtsportcoach/bibliotheek (aanbod vanuit bibliotheek)/kindercoach vanuit gemeente. Voor één 
school: sociale en seksuele weerbaarheidstraining 

o Voor eventuele invulling inzet kindercoach: er zijn ‘Blij met mij’ trainingen, landelijk concept voor 
basisschoolleerlingen om sociaal weerbaarder te worden. Er is ook een meer volwassen versie “Be 
more me’ 

 
Over welke aspecten van het NP Onderwijs heb jij vragen? (aan ondersteuners of andere gemeentes) 

 
 

o Besteding NP gelden loopt officieel tot zomer 2023, in hoever is het een probleem als we contracten 
zijn aangegaan waarbij een looptijd is van bijv. twee jaar? In april 2022 besluit de kamer of de looptijd 
verlengd wordt. Met de huidige looptijd moet het geld zijn uitgegeven voor juli 2023. 

o Hebben alle anderen al een beschikking vanuit het Rijk ontvangen? Nog niet, uiterlijk wordt deze 
december 2021 aangeleverd. 

o Wanneer moet er verantwoord worden en moet dit ook tussentijds? Moet er voor 2021 al in januari 
2022 een verantwoording worden afgelegd? De eindverantwoording vindt plaats bij jaarrekening 
2023. Er is wel een jaarlijkse verantwoording. Als er nog niets gefinancierd is, valt er niets te 
verantwoorden. Dan kan de verantwoording na afsluiting 2022 
 

Korte pauze 
 

GOAB 
GOAB evaluatie en borging vanaf 2022 
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Hoever is jullie gemeente met het evalueren van GOAB? 
 

 
 
Reacties in de discussie: 

o Evaluatie is bij ons in de vorm van storytelling; evaluatie van beleid waar GOAB middelen onderdeel 
van zijn.  

o Worden er wettelijke criteria aan evaluatie gesteld? Er zijn geen wettelijke criteria aan verbonden 
tenzij je resultaatafspraken als zodanig wilt benoemen. Voor monitor en evaluatie GOAB zijn er geen 
wettelijke bepalingen 

o Is het een uitzondering of een regel dat GOAB langer gaat doorlopen (verlenging) ? Er zal worden 
nagevraagd of het verlengd zal worden (antwoord na de vergadering van OCW: dat ligt nu niet in de 
lijn der verwachting). 

o Wat moeten we met deze evaluatie doen en voor wie is het? Voor eigen beleid, om inzicht te krijgen 
op wat er is gedaan, wat goed gaat en wat niet, wat ontbreekt en waarin is voorzien. Op basis daarvan 
kan beleid voor de volgende periode gemaakt worden. Maar het is dus geen verplichting. 

o Komt er eind 21/22 een eindafrekening van afgelopen periode? Ja, je moet de middelen van deze 
periode zoveel mogelijk inzetten. Van deze periode kun je 50% van het laatste jaar meenemen naar de 
volgende periode.  

o Blijft de rekensystematiek hetzelfde? Nu wordt de huidige systematiek geëvalueerd, deze loopt af in 
2024, dus voor de komende beleidsperiode vooralsnog geen wijzigingen 

Zijn er ook mensen die cijfermatig het OAB Plan willen evalueren?  
o Ja in combinatie met respons (resultaatafspraken, bereik, hoe waren ervaringen, etc.) 

Vragen colleges om evaluatie? 
o Colleges vragen er in principe niet om maar is mogelijk wel een verwachting 

Er is een Webinar op 20 januari over evaluatie GOAB-periode 
Vanuit evaluatie kun je nadenken over borging en een nieuw plan 
 
Nieuw/herzien GOAB plan 
Het GOAB-consortium heeft een Format beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid gemaakt dat is bekeken 
door OCW. Het dient ter inspiratie (niet als verplichting). Het format is in de starterskit is terug te vinden op de 
website 

o Zie dit format als een checklist. 
o Mag de bibliotheek op school bekostigen uit GOAB? Als VE middelen zijn besteed (960 

uur/pedagogisch beleidsmedewerker/resultaatafspraken) is er mogelijk nog een resterend bedrag 
over. Waar veel doelgroepleerlingen zijn daarvoor kan GOAB worden gebruikt (zie financiële 
brochure). Een bibliotheek b.v. valt onder een generieke maatregel waar alle kinderen gebruik van 
maken; bepaalde activiteiten of b.v. taalstimulering gericht op doelgroepkinderen kan wel worden 
bekostigd.  

o Verplichting van het onderwijs (het verantwoorden wat op scholen gebeurt): bij herziening erin 
opnemen 

 
 
We gaan uit elkaar in subgroepen om verder te praten over het nieuwe beleidsplan. 

https://www.goab.eu/pathtoimg.php?image=Handreikingen/beleidsnota_onderwijsachterstanden_in_format___002.pdf
https://www.goab.eu/Starterskit
http://www.goab.eu/
https://www.goab.eu/pathtoimg.php?image=Handreikingen/brochure_inzet_goab-middelen_2021_def-geconverteerd_21-4-geconverteerd_oe.pdf
https://www.goab.eu/pathtoimg.php?image=Handreikingen/brochure_inzet_goab-middelen_2021_def-geconverteerd_21-4-geconverteerd_oe.pdf
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Waar staan wij nu? Hoe gaan we om met evaluatie en opzetten nieuw plan/spiegelen huidig plan? 
 
Landelijke bronnen GOAB voor lokaal niveau  
Overzicht informatie voor o.a. (nieuw) GOAB Beleidsplan is te vinden in de PowerPointpresentatie 
 
Nieuws GOAB  

o Voorlopige beschikkingen GOAB 2022 zijn openbaar per eind september 
o Invoering pbm-er in VE -groepen per 1-1-2022 wettelijk verplicht: is het gelukt ze in januari werkzaam 

te hebben? 
o 2022 laatste OAB jaar voor deze OAB periode 
o Verzamelbrief OCW 2 november met kort nieuws Innovatiecentra VVE en voortgang EVENING 

onderzoek 
o CBS cijfers en kaartjes 2020 beschikbaar 
o Implementatieonderzoek 960 uur en PMB- er zijn bijna openbaar (decemberbrief OCW) – binnenkort 

vervolgmeting 
o Inspectie start met themaonderzoek uitvoering VVE taken door gemeente 

Ondersteuning  
o Handreiking GOAB Beleidsplan is verschenen 
o 2 december 9.00-10.30 uur: themabijeenkomst rol PBM- er (gemeente en VE aanbieders) 
o Januari: themabijeenkomst ‘Meer dan Taal’ (voor VE aanbieders) 
o 27 januari: gemeenten met asielcentrum (op uitnodiging) 
o Maart: Webinar Nieuwkomersonderwijs 
o GOAB.eu wordt rond jaarwisseling vernieuwd (o.a. ook toegankelijker voor VE aanbieders) 
o Waar is informatie bijeenkomsten terug te vinden? Op GOAB website 

 

Evaluatie en afsluiting 
o Graag aangeven in de chat:  hoe deze online bijeenkomst is ervaren, thema’s die men bespreekbaar wil 

maken, vragen/opmerkingen  
o Komende kenniskringen: aan het eind van het eerste kwartaal; data zullen z.s.m. bekend worden gemaakt  
 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z19251&did=2021D41272
https://dashboards.cbs.nl/v3/onderwijsachterstanden/

