
Betreft: Kenniskring Zuid OCW voor gemeentes en VE-aanbieders 

Datum: dinsdag 21 juni 2022 

Tijd: van 9.00-11.00 uur 

Via: TEAMS 

 

Let volgende bijeenkomst live in Eindhoven: in november 2022 

 

Agenda: 

1. Welkom – Anneke de Wolff (OCW) en Bert Fransen (Sygma) 

2. Nieuws GOAB en Oekraïne 

3. Vragen uit de kenniskring 

4. Presentatie Bert Franssen 

 

1. Welkom 

Er zijn weer enkele nieuwe beleidsmedewerkers, o.a. vanuit de gemeenten 

Valkenburg, Geldrop, Goirle. 

Op vraag: deze kenniskring Zuid GOAB loopt van ten oosten van Tilburg tot Zuid-

Limburg, dus oost-Brabant en Limburg.  

 

2. Nieuws  

❖ CPS dashboard Onderwijsachterstanden wordt per 1 jan 2023 geactualiseerd, 

met behulp van nieuwe data en- modellen. 

❖ Onderwijsinspectie Gemeenten: de focus ligt nu en de komende tijd op de 

interbestuurlijke taken zoals een LEA. Daar was de recente vragenlijst ook op 

gebaseerd. Het rapport hier over wordt eind 2022 verwacht. 

❖ Vraag: moet er een overhevelingsformulier worden ingevuld voor 2022 naar de 

volgende periode? Weert: overheveling GOAB loopt via jaarrekening 2022 

gemeente, die wordt door accountant SISA meegenomen en ingediend bij 

ministerie. 

❖ Dan krijg je definitieve vaststelling incl akkoord overheveling via beschikking 

rijk 

❖ Het voorlopige OAB budget 2023 en het definitieve budget over 2022. worden 

in september bekend gemaakt. 

❖ Vanaf 2023 start een nieuwe GOAB periode. Het is niet duidelijk of de opzet en 

de budgetten gelijk blijven. Als rond 2025 de bekostiging van de kinderopvang 

wordt veranderd, zal dit ook gevolgen hebben voor de gemeentes. 

❖ Deelname op VVE moet worden verhoogd landelijk maar hoe? De GGD wordt 

aangestuurd door de gemeente. In verschillende gemeentes zijn tijdens corona 

oproepmomenten van de kinderen afgezegd door personeelstekorten bij de 

GGD/JGZ of andere inzet van het personeel. Hierdoor is bij een aantal 

gemeentes de indicering van VVE kinderen ook achter gebleven en dus het 

bereik in de gemeentes ook. Er zitten grote verschillen tussen de gemeentes, 

Eindhoven heeft bv een bereik van 91%, Brunssum heeft ook een hoog bereik 

en ziet een stijging van de doelgroepkinderen, in Asten is een verschuiving van 

de peuteropvang naar de kinderopvang te zien. Ook zitten er gaten tussen de 

indicering en de uiteindelijke plaatsing. Zo ook tussen de indicering en de 

signalering/indicering vanuit de kinderopvang. 

Weert: We hebben verder monitor Happer waarin JGZ op ons verzoek alle 

kinderen gecodeerd in zet. Als JGZ op cb een VVE indicatie afgeeft, vragen ze 

ouders of ze gegevens mogen delen met gemeente en kinderopvang. 



Daarna kan actief worden toegeleid en volgen we elk kind. Opvang mag zelf 

ook indiceren, dat is een goed instrument.  

Actie gemeenten: 

- Breng je bereik in kaart met bv een monitor/peutermonitor, zorg dat er een 

gesloten systeem is: indicering – plaatsing en zorg dat er opvolging is, komt 

het kind inderdaad aan op een vveplaats. En vanuit de kinderopvang: zorg dat 

de signalering wordt teruggekoppeld aan de GGD/JGZ en dat daar het kind 

wordt geïndiceerd. 

- Ga het gesprek aan met de betrokkenen zoals in de VVE werkgroep/LEA 

❖ Oekraïne 

Vraag aan Anneke komt er een vergoeding extra voor VVE voor Oekraïne:  

Helaas een teleurstellend antwoord: of er extra geld komt, is nog niet zeker, 

laat staan wanneer.  Op dit moment wordt onderzocht of er extra geld 

mogelijk is, en veel meer is er nu niet over te zeggen. 

Nb: er is wel rijksvergoeding voor leerlingvervoer Oekraïne 

 

- Wisselend beeld: er stromen meer PO kinderen in dan 0-4 jarigen. 

Gemeenten gaan verschillend om met eigen bijdrage of VVE gelden voor deze 

doelgroep. 

Er is een link gedeeld over de handreiking gemeentelijke opvang Oekraïners in 

de presentatie – over onderwijs en VE staat er het volgende: 

 

PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS: ROL & VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTE 

Naar verwachting zullen ook veel kinderen naar Nederland komen. Zij hebben 

(ongeacht verblijfsstatus) recht op onderwijs. Het is van belang dit onderwijs zo snel 

mogelijk beschikbaar te stellen om zo te borgen dat deze kinderen worden gesteund 

in hun sociaalemotionele welbevinden en kunnen doorgaan met hun ontwikkeling. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele en langdurige 

opvangsituatie. Het is niet wenselijk dat kinderen telkens van onderwijslocatie moeten 

veranderen. Waar mogelijk kan bij de keuze voor locaties voor de GOO rekening 

gehouden worden met de nabijheid of bereikbaarheid van scholen. Gemeenten 

hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er onderwijs beschikbaar is, 

ook voor deze kinderen. Het is de bedoeling dat iedere gemeente zich maximaal 

inspant om het onderwijs zo snel mogelijk te realiseren. Dit zal in samenspraak met 

het ministerie van OCW verder worden uitgewerkt. 

 

VOORSCHOOLSE EDUCATIE Voor peuters kunnen gemeenten ook voorschoolse 

educatie beschikbaar stellen. Voor voorschoolse educatie in de asielopvang is een 

handreiking ‘Voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang’ beschikbaar die u 

ook voor de opvang voor Oekraïners kunt raadplegen. 

 

NB: de peuters vallen onder de doelgroep – zijn niet Nederlandssprekend. 

Vooralsnog komt er geen extra budget voor deze groep. (wordt wel nagevraagd) 

 

-vanuit het NOB nog een handige link 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=u

rn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3

D%3D 

-en vanuit de Vreedzame School: 

https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-

nieuwkomerskinderen 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6914599015539961857/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3B5gCarKkyTfCk6AB4K%2BnsbQ%3D%3D
https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-nieuwkomerskinderen
https://www.devreedzame.school/63-publiek-domein/voor-wie/966-nieuwkomerskinderen


-In het ondersteuningstraject is een webinar over Nieuwkomers geweest ism o.a. 

LOWAN: Webinar: Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs | 

GOAB 

 

3. Vragen 

❖ Vragenlijst vanuit de Onderwijsinspectie doorgelopen met elkaar, een lastige 

en lange lijst en niet alle onderdelen lijken te spelen in kleinere gemeentes 

zoals segregatie. 

❖ Groei kinderopvang vanaf 2025 met de nieuwe bekostiging: grote zorg. En hoe 

GOAB/VVE financiering zich gaat verhouden tot financiering “gratis” 

kinderopvang. Weert: blijft een gemiste kans dat kinderen van niet werkende 

ouders worden buitengesloten. Dat heeft al in 2011 opgelost (met gebruik 

Asscher gelden> geen toeslag? dan gemeenteplek). Door integreren 

peuter/kinderopvang hebben we niet de problemen van: wel VVE, maar kind in 

kinderopvang ipv VVE peuteropvang. Bij ons is VVE op locaties in de wijken 

waar het het hardst nodig is. Indien kind recht heeft op toeslag wordt ouders 

gevraagd een derde dagdeel af te nemen. Maar bij werkende ouders zitten ze 

al vaak op meer. Als ouder te weinig werkt, krijgt kind 3e dagdeel via 

gemeenteplek. Bij schulddienstverlening gratis. Signaal: net als rest van NL > 

tekort aan personeel. Omdat we geen korte peuterdagdelen hebben, zijn de 

werkuren wel al fijner. En kinderopvang onderwijs zoekt combi: VVE, 

combifunctionarissen, onderwijsassistent om goede werkdagen te kunnen 

bieden. 

 

 

4. Bert Fransen ( bijlage ppt) 

Rol en mogelijkheden van gemeenten bij IKC vorming in de huisvesting 

Iedereen bedankt voor de deelname en een fijne vakantie gewenst! 

https://goab.eu/kennisbank/webinar-nieuwkomersonderwijs-in-de-voorschool-en-het-primair-onderwijs/
https://goab.eu/kennisbank/webinar-nieuwkomersonderwijs-in-de-voorschool-en-het-primair-onderwijs/

