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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

www.goab.eu

1. Laatste NP Onderwijs
nieuws
-

Informatie OCW aan gemeenten
- Regeling Specifieke Uitkering NP Onderwijs middelen openbaar 11 okt
- Eerste voortgangsrapportage 28-okt met §3.4 over gemeenten, ook
over verantwoording

-

Ondersteuning aan gemeenten:
- Q en A en helpdesk beschikbaar
- Ondersteuning 35 kleine gemeenten (volgende sheet)

www.nponderwijs.nl/gemeenten
Vragen? Duidelijk nu wat wel en niet mag qua inzet middelen?
www.goab.eu

1. Ondersteuning kleine
gemeenten

Wat:
Ondersteuning van kleine gemeenten bij de uitvoering van de het NP Onderwijs bij:
• Maken, verder uitwerken en/of uitvoeren van concrete plannen
• Met nadruk op de samenwerking tussen gemeente, kinderopvang, onderwijs en andere
maatschappelijke partners
• Denk aan maximaal 20 dagen ondersteuning (afhankelijk van problematiek)
Voor wie:
Kleinere gemeenten tot zo’n 40.000 inwoners met bovengemiddeld veel
doelgroepleerlingen/bovengemiddelde problematiek
Wanneer:
• Werving vanaf december (Let op: selectie op volgorde van aanmelding)
• Ondersteuning zolang als nodig, maximaal de looptijd van het NP Onderwijs

Door wie:
Consortium van Sardes, Oberon, CED-Groep, DSP-Groep en CAOP
Al vragen? Neem contact op met Joke Kruiter: j.kruiter@sardes.nl

www.goab.eu

2. Voortgang NP Onderwijs
- Hoe ver ben je?
- Waar heb je nog vragen over?
In breakoutrooms kernvragen en tips rondom NP
Onderwijs delen.
Per room 1 terugkoppeling van een kernvraag en
een tip.
www.goab.eu

GOAB
• Volgende NP Onderwijs kring wordt rond mei/juni 2022
• Vanaf nu verder met GOAB kenniskring
• NP Onderwijs ambtenaren kunnen de digitale zaal verlaten

www.goab.eu

1. Nieuws
Nieuws
• Voorlopige beschikkingen GOAB 2022 openbaar per eind september
– Max 50% van dit budget volgend jaar meenemen als GOAB reserve

• 2022 laatste OAB jaar voor deze OAB-periode
• Invoering pbm-er in VE-groepen per 1-1-2022 wettelijk verplicht: klaar?
• Verzamelbrief 2 november met kort nieuws Innovatiecentra VVE en
voortgang EVENING-onderzoek
• CBS cijfers en kaartjes 2020 beschikbaar
• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er bijna openbaar
(decemberbrief OCW)
– Binnenkort korte vervolgmeting
• Inspectie start met themaonderzoek uitvoering VVE taken door gemeente

www.goab.eu

1. Ondersteuning
Ondersteuning GOAB
- Handreiking GOA beleidsplan verschenen
- 2 december 9.00-10.30 themabijeenkomst voor aanbieders en
gemeenten: rol pbm'er
- Januari themabijeenkomst aanbieders ve: Meer dan Taal
- 20 januari 14.00-15.30 webinar over GOAB evaluatie 2019-2022
- 27 januari besloten bijeenkomst: gemeenten met AZC
- Maart webinar Nieuwkomersonderwijs

-

Andere data volgen snel
GOAB.eu website wordt rond jaarwisseling helemaal vernieuwd
- O.a. ook toegankelijker voor VE-aanbieders

www.goab.eu

2. Landelijke bronnen GOAB
Overzicht openbare informatie voor o.a. (nieuw) GOA-beleidplan
Aantal kinderen risico en spreiding & VE-aanbod
- CBS Dashboard onderwijskansen
- LRK: VVE-locaties per gemeente: soort op ‘Kinderdagverblijf’ zetten en daarna
gemeentenaam selecteren
- CBS achtergrondkenmerken OAB (met o.a. opleidingsniveau, schuldsanering,
migratie en verblijfduur)
Gelijke kansen
- Dashboard Gelijke kansen: besloten, inlog eerst opvragen
- Achtergrondinformatie:
– Gelijke kansen van makers documentaire Klassen
– Gelijke kansen Alliantie
– Onderwijskennis
www.goab.eu

2. Landelijke bronnen GOAB
Financiën
- OAB middelen per gemeente
- OAB middelen per school, bovenste excel, kolom N
- NP Onderwijs middelen gemeenten
- NP Onderwijs middelen PO en VO
Kwaliteit
- GGD rapporten per VE-locatie via LRK. VVE-locaties per gemeente: soort op
‘Kinderdagverblijf’ zetten en daarna gemeentenaam selecteren. VE-is ja, locatie
selecteren en dan rechts verschijnen recente inspectierapporten van GGD
- Recente onderwijsinspectierapporten VVE van gemeente, VE-locatie en/of
basisschool
- NJi lijst goedgekeurde VVE-programma’s
- Goedgekeurde kindvolgsystemen via observaties voor het onderwijs (doorklikken
naar ’Kwaliteitsoordelen van LVS-instrumenten’)
www.goab.eu

2. Landelijke bronnen GOAB
Aantal en kwaliteit scholen
- Basisscholen per plaats/gemeente
- Opbrengsten zijn via dezelfde link te vinden: doorklikken op
schoolnaam: eind groep 8 1F & 2F taalniveau, eindscore groep 8 in
vergelijking met soortgelijke scholen en advisering naar VO.
Aanpalende GOAB terreinen
• Armoede, ga naar ‘download bronbestand’
• KansenKaart, inzicht in kansen naar wijk
• Schuldhulpverlening
• Opleidingsniveau voor gemeenten in Randstad op wijkniveau of voor alle
gemeenten op gemeenteniveau
• Cijfers over o.a. diversiteit en integratie, ook in VVE en het onderwijs
www.goab.eu

2. Landelijke bronnen GOAB
• Welke nog niet genoemde landelijke/regionale bronnen
gebruiken jullie zelf?
– Om in verslag compleet te kunnen geven
– NB: graag dus met data per gemeente

www.goab.eu

3. GOAB-plan evaluatie en borging
- 2022 is einde van de huidige financiële GOABperiode.
- Wat betekent dit voor het gemeentelijk
beleid?

www.goab.eu

3. GOAB-plan evaluatie en borging
- In breakoutrooms met elkaar uitwisselen over
evaluatie van GOAB
- Welke tips voor evaluatie heb je?

- Na afloop via menti een tip delen met de rest
van de deelnemers
www.goab.eu

Nieuw/herzien GOAB-plan
• Format OAB-beleidsplan in starterskit
• Per hoofdstuk beschreven wat je kunt
opnemen
• Leidraad i.p.v. ‘invuloefening’
• Opstellen in overleg met betrokken partners

www.goab.eu

Nieuw/herzien OAB-plan
1. Voorwoord door
wethouder
2. Inleiding en leeswijzer
3. OAB op dit moment
4. Voorschoolse educatie
(wettelijke verplichting)

5. OAB in het bao (geen
wettelijke verplichting)

www.goab.eu

6. Overkoepelende
thema’s (ouders,
doorgaande lijn,
resultaatafspraken, monitoring)

7. Afstemming overig
beleid
8. Samenwerking
9. Begroting
10. Werkagenda

Tot slot
Vragen op opmerkingen? Suggesties volgende keer?
Evaluatie bijeenkomst
Vervolg kenniskringen
• GOAB: Q1 2022 (met VE-aanbieders)

www.goab.eu

