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Agenda

1. Welkom 

2. Mededelingen en actuele ontwikkelingen

3. Stand van zaken 960 uur 

4. Nationaal Programma Onderwijs

5. VE/OAB in kleine kernen

6. Rondvraag en evaluatie
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2. Actualiteiten (1)

1. Aflopen huidig ondersteuningstraject OAB medio mei as.:
Europese aanbesteding

2. Herzien product OAB traject:

Aanpassing van de brochure over financiën OAB 

(link volgt in nieuwsflits)

3. Handreiking Pmb-er vanuit kinderopvangbranche

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9887-werken-aan-kwaliteit-in-de-voorschoolse-educatie
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2. Actualiteiten (2)
Onderzoeken en data

• Dashboard Gelijke kansen (o.a. met informatie over 
onderadvisering VO): voor eigen regio via mail of regio-
coördinator GKA op te vragen

- TNO onderzoek bij JGZ: VVE-indicaties in Corona tijd (uitkomst 
Q2 21)

- Rapportage IvhO vervolgonderzoek over structureel toezicht 
VE: zomer 21

Harmonisatie en ve

- Kenniskring april/mei: SZW sluit aan (Harmonisatie en de 
effecten op het bereik van VVE in 21)

https://www.ocwincijfers.nl/onderwijs/dashboard-gelijke-kansen
https://www.gelijke-kansen.nl/over-gelijke-kansen/team-gelijke-kansen
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2. Actualiteiten (3)

Kwalificaties ve en handhaving

- Per 01-02-21 kwalificatiemogelijkheden pm’er uitgebreid ihkv
snellere instroom

- Beroepsgeschiktheid VE op de diploma’s: onderzoek naar 
aantoonbare eenduidige geschiktheid VE op de diploma’s, 
voorstel branches: lijst opstellen

- Handhavingsvraagstukken: 960 uur alleen voor 
doelgroeppeuters
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3. Stand van zaken 960 uur (1)
Ronde 1: vaststellen

• Zijn er ouders die geen gebruik meer maken van VVE 
(door de 960 uur)

• Zijn er signalen dat ouders gebruik willen maken van 
minder dan 16 uur?

• Zijn alle VE-aanbieders VE blijven aanbieden?

Ronde 2: inventariseren en delen

• Welke vraagstukken zijn er nog?

• En welke goede ideeën/ervaringen?
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4. Nationaal Programma Onderwijs

Steunprogramma voor herstel en perspectief

• Doel: 

achterstanden (ook brede ontwikkeling) opgelopen 
tijdens corona tegengaan

• Looptijd: 

2,5 jaar tot en met 2023

• Financiën: 

8,5 miljard, waarvan 5,8 miljard voor po en vo | 

gemeenten  346 miljoen
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4. NPO: Voorschoolse educatie

• Continuering Regeling Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s (vve-regeling)

• En: “Er zal gekeken worden naar effectieve 
interventies om vertraging bij de jongste kinderen 
aan te pakken in de kinderopvang en voorschoolse 
educatie en bij de instroom in het basisonderwijs”
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4. NPO: primair onderwijs
• Regulier onderwijs: 

intensivering en gerichte ondersteuning door 
scholen en instellingen 

• Aanvullend onderwijs: 

binnen- en buitenschools: verrijkend aanbod door 
onder meer gemeenten en met speciale (inhaal) en 
ondersteuningsprogramma’s

• Financiën: 

gemiddeld per school-180.000 euro (2 jaar)

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/none/Kamerbrief%20NPO.pdf
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4. NPO: gemeenten

• Rollen gemeente: verbinder, signaleren witte vlekken 
en aanbod (laten) regelen

• Aanvullend onderwijs: binnen- en buitenschools 
verrijkend aanbod door gemeenten

• Afstemming met scholen, kinderopvang en andere 
partijen

• Onderdeel binnen de Lokale Educatieve Agenda: 
inhalen van corona gerelateerde achterstanden 

• Aansluiten bij de GKA
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4. NPO: de stappen

Menukaart 
effectieve 

interventies

Inhaalmonitor | 
Scan per school | 

School Programma

(MR-akkoord)

Gemeente breed 
programma

‘Kenniscommunity’
Programma-

ondersteuning
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4. NPO: scholen/schoolbesturen

april

•Schoolscan – probleemanalyse op ll en schoolniveau

•Beredeneerde en passende keuze voor interventies

•Benut: stappenplan en format

mei

•Plan van aanpak gericht op leerlingen (betrekken van ouders)

•Plan op schoolniveau – interne kwaliteit

•Benut: menukaart met interventies

Juni

•Schoolprogramma – als bijlage schoolplan – inzet van interventies – financieringsverantwoording en duurzame 
borging

•Lang MR en op internet publiceren

•Samenwerking op bovenschools niveau / bestuurlijk en gemeentelijk – gemeente ontvangt de schoolprogramma’s

•Monitoring / evaluatie en kenniscommunity
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4. NPO in jouw gemeente

• Zijn jullie al bezig met plannen maken?

• Hebben jullie al contacten met de scholen?

• Welke invulling voor deze taken heb je voor ogen?

• Welke vragen leven er nu bij jullie?
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5. VE in kleine kernen

Ideeëngenerator

• Uiteen in groepjes:
– Welke vraag wil je aan je collega-gemeenten 

stellen? 

– Of welke kwestie voorleggen?

– Of welke goede oplossing delen?

• Plenair:
– Delen van goede ideeën

– Nog onbeantwoorde vragen
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6. Afronding

• Rondvraag

• Volgende kenniskring: 11 mei 2021 van 
9.30-11.30 (waarschijnlijk online)
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6. In de chat: 

• Je beoordeling van deze bijeenkomst

En : 

• Zijn er suggesties voor verbetering?

• Onderwerpen die jullie graag volgende keer 
op de agenda zou zien?

Bedankt!


