
 

VERSLAG GOAB-KRING REGIO NOORD 
Dit is het verslag van de kenniskring regio Noord over GOAB, die online plaatsvond op 22 november 2022 van 

9.00 – 11.00. Er waren 39 gemeenten aanwezig en één beleidsadviseur van het ministerie van OCW.  
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NIEUWS GOAB  

 

Algemeen 

- Er is een brief over wijziging kinderopvangstelsel gestuurd: de bijdrage wordt 4% ipv 5% om ook 

laagste inkomens mee te nemen. Streefdatum 1-1-2025. De precieze uitwerking en ingangsdatum 

volgen. Bij de stelselwijziging worden gemeentelijke regelingen in relatie tot kinderopvang 

nadrukkelijk meegenomen, waaronder ve.  1 

                Vraag gemeente: Wat betekent dit voor het OAB-budget? De gevolgen hiervoor zijn nog niet bekend. 

- Er is een brief over personeelstekort in de kinderopvang gestuurd met daarin een aankondiging van 

een onderzoek naar waar tekort is, er komt een specifieke uitvraag over tekorten in de ve . Ook 

worden mogelijke oplossingen genoemd voor het tekort.  

- In het kader van het Masterplan basisvaardigheden zijn gesprekken gevoerd met veld, waaronder 

kinderopvang. Er wordt gekeken naar mogelijke ondersteuning voor kinderopvang bij ontluikende 

reken- en taalvaardigheden. Daar zijn nog geen besluiten over. Ook over de mogelijke extra middelen 

voor de bibliotheken voor Boekstart zijn nog geen besluiten genomen  

- Er is een handreiking gepubliceerd over het organiseren/financieren van gezamenlijke huisvesting 

kinderopvang en onderwijs. Met nuttige bijlage met de wet- en regelgeving voor gemeenten m.b.t. 

investeringen in huisvesting kinderopvang etc. 

- De Onderwijsraad heeft een advies over taal en rekenen uitgebracht (begin november). In het advies 

stellen zij dat er een aparte eindtoets rekenen en taal moet komen op de opleidingen, meer aandacht 

voor taal en rekenen bij andere vakken en meer focus moet zijn op het formuleren van goede 

einddoelen. In 2023 volgt een advies over de voorzieningen voor het jonge kind. Het gaat om de 

adviesvraag: Hoe kan een doorgaande lijn in voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs worden 

gerealiseerd, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen? (Zie werkprogramma 2023).  

 

Financiën OAB 

− Begin oktober zijn de beschikkingen GOAB uitgestuurd. Het definitieve bedrag voor 2022 is hierin 

opgenomen; de helft van dit bedrag mag meegenomen worden naar 2023. Mocht er meer budget 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z18971&did=2022D40573
https://open.overheid.nl/repository/ronl-0a1e77cfbb8115b216db3b6e40f6c11dc71a2d53/1/pdf/kamerbrief-aanpak-personeelstekort-in-de-kinderopvang.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/09/01/masterplan-basisvaardigheden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/10/05/handreiking-organiseren-en-financieren-van-gezamenlijke-huisvesting-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2022/11/3/taal-en-rekenen-in-het-vizier
https://open.overheid.nl/repository/ronl-add1856bc0de6e01d3769181e9b2e1c97cb4f2b3/1/pdf/werkprogramma-onderwijsraad-2023.pdf
https://goab.eu/nieuws/bekendmaking-van-de-oab-beschikkingen-2022-en-2023/
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over zijn, dan wordt dit verrekend. De manier waarop dit verrekend wordt, wordt later bekend 

gemaakt.  

− In oktober is de regeling NPO aangepast met de verlengde bestedingstermijn tot en met 31 juli 2025. 

− Binnenkort worden de gemeentelijke middelen voor ve voor Oekraïense peuters bekend gemaakt. 

Naar verwachting zal dit voor eind november zijn.  

 

Onderwijsinspectie 

- Er is een brief gestuurd naar alle gemeenten over de resultaten van de ingevulde VVE-vragenlijsten 

(met de opmerking dat er meer aandacht mag komen voor de afspraken rondom segregatie en 

integratie). Ook schrijft de inspectie in die brief over het nieuwe interbestuurlijk toezichtskader. Dit is 

blijft nog wat onduidelijk in de brief; wij komen er in een volgende kenniskring op terug.  

- De inspectie is het Themaonderzoek uitvoering 'LEA-afspraken' aan het afronden. Dat moet eind 2022 

afgerond zijn. Wij komen hier in de kenniskring van maart op terug.  

 

Onderzoeken 

- De laatste meting voor de Implementatiemonitor 960 uur en pbm'er en besteding GOAB is uitgestuurd 

op november 2022. Deze vragenlijst is uitgebreid omdat alle onderwerpen aan bod komen. We hopen 

van harte dat iedereen de lijst invult.  

- Het eindrapport Pre-COOL is verschenen. In het onderzoek zijn peuters die in 2010 2 werden gevolgd 

tot groep 8 nu. Toen was er nog 10 uur ve en voor de harmonisatie. De voorzichtige conclusie: Er is 

impact van VVE maar de kloof einde basisschool blijft groot. Vooral lage SES profiteert nog 

onvoldoende. De versterking van educatieve kwaliteit en van doorgaande educatieve lijn kan impact 

vergroten.  

De publieksversie van het rapport is hier te vinden en bevat de belangrijkste bevindingen. 

 

Wat werkt 

Eerder al gedeeld maar nog even in de herhaling omdat er veel wordt vernieuwd. Op www.onderwijskennis.nl 

zijn onder andere een Toolkit Jonge Kind en Themapagina Leertijduitbreiding verschenen.  

 

VE AAN OEKRAIENSE PEUTERS 

 

Er komen middelen via SPUK naar gemeenten voor ve aan Oekraïense peuters.  

• Gemeenten ontvangen een tegemoetkoming per Oekraïense ve-peuter, ze hoeven geen aanvraag in te 

dienen. Het bedrag (€ 6.000 per peuter) is gelijk voor werkende ouders en niet werkende ouders.  

• Het gaat om het aantal Oekraïense peuters (2,5-4 jaar) dat in de gemeente geregistreerd is in de 

basisadministratie (GBA). Voor de tegemoetkoming is een ondergrens van 5 peuters die op 1-1-2022 zijn 

ingeschreven. 

• Middelen in te zetten voor ve aan Oekraïense peuters in schooljaar 2022/2023 

• De middelen worden volgend kalenderjaar gestort; dan volgt ook de uitwerking van de SPUK. Later in 

november verschijnt een bericht over de uitgangspunten en een overzicht van middelen per gemeente.  

• Nb. Het is een aparte SPUK dus ook aparte verantwoording via SiSa.  

• Er komen geen voorschriften over hoe gemeenten de middelen mogen doorzetten aan de ve-aanbieders, 

dat is lokaal maatwerk. Er mag dus ook worden afgeweken aan wat men nu aan ve-aanbieders biedt.  

Vraag gemeente: Als deze kinderen door krapte 2 dagdelen meedoen, geldt dit dan ook? 

Antwoord: Ja, mits er wel een aanbod aan ouders gedaan is van 960 uur in 1,5 jaar. De ouders zijn niet verplicht 

dit af te nemen.  

Vraag gemeente: Als je hier pas in januari gebruik van maakt, geldt het dan ook? 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-27531.html
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/themaonderzoeken-vve
https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2022/10/1080-Het-pre-COOL-cohort-tot-en-met-groep-8.pdf
https://kohnstamminstituut.nl/wp-content/uploads/2022/10/1082-Voor-en-vroegschoolse-educatie-helpt.pdf
http://www.onderwijskennis.nl/
https://www.onderwijskennis.nl/toolkit-jonge-kind
https://www.onderwijskennis.nl/themas/leertijduitbreiding
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Antwoord: Ja, misschien benut je dan niet het hele budget, omdat de afnameduur korter is. 

Vraag gemeente: We hebben de peuters al in de opvang en al bekostigd, hoe gaat het dan met de gelden? We 

betalen dit nu uit de OAB middelen. 

Antwoord: Dit kun je intern bekijken, bijvoorbeeld door het om te boeken naar  de aparte financiën voor VE 

Oekraïense peuters. 

Een gemeente vraagt welke leeftijd voor Oekraïense peuters gehanteerd wordt: het antwoord is 2,5 – 4 jaar. 

Tip: Bekijk goed je doelgroepbeschrijving vve, mogelijk moet je daar wat aanpassen, zodat deze Oekrainse 

kinderen eronder gaan vallen.  

 

De vijfde versie van handreiking voor gemeenten verscheen in augustus 2022. Geen wijzigingen op gebied van 

opvang en onderwijs. 

 

Er volgt een korte uitwisseling over de ve-opvang van Oekraïense peuters. De gemeenten geven aan dat de 

opvang veelal geregeld is, wel veel spreiding, ook in particuliere opvang. Sommige gemeenten doen wel een 

aanbod voor een VE-plaats, maar dan komen ze niet. Ze houden dan een VE-plek bezet. Daarom is nu gestart 

met een kind-ouderplek. Als ze daar regelmatig komen, kan dit omgezet worden naar een VE-plek. Een aantal 

ouders is kritisch over de opvang van deze peuters. Ze zijn meer op zoek naar dagopvang, zodat ze kunnen 

werken. Deze ouders hebben ook het doel weer terug te keren. Een andere gemeente heeft de peuters 

geplaatst in groepen met meerdere etnische achtergronden. Dit is lastig vanwege het taalaanbod, dat zien ze 

als een groter wordend probleem. 

 

VERANTWOORDING IN SISA  

In de herhaling en voor de volledigheid: dit jaar is het laatste jaar van de huidige GOAB periode (2019-2022). 

Dat betekent dat er een eindafrekening en verantwoording plaatsvindt. Over de beleidsperiode 2019-2022 

verantwoord je in 2024 (jaarrekening 2023).  

GOAB is een specifieke uitkering (SPUK) en dat betekent aparte verantwoording via Single Information Single 

Audit (SiSa). Invulling gebeurt vaak door en/of in overleg met een gemeentelijk financieel adviseur. 

Goedkeuring van de besteding van de middelen door de gemeentelijk accountant is nodig. Deze bekijkt of de 

middelen besteed zijn conform de beleidsdoelen van OCW of de wettelijke kaders. Bijv WPO 159 (ve) of NPO 

regeling.  

Voor het juist invullen van de SiSa verschijnt jaarlijks een invulwijzer. Hierin zijn onderdeel D8 (OAB) en D14 

(NPO) relevant.  

NB. De WPO is aangepast waardoor de wetsartikelnummers zijn veranderd. Mocht je in je eigen regelingen een 

verwijzing naar deze artikelen hebben opgenomen, let dan even op! 

Het advies is om op de vraag: definitief afrekenen OAB? Nee in te vullen, zodat je het de definitieve 

subsidiebedragen 2022 nog kunt wijzigen. Bij de jaarrekening van 2023 moet dan wel definitief worden 

afgerekend. Een gemeente vraagt: De vorige keer is het verrekend met de OAB- middelen. Hoe nu? Marco 

geeft aan op deze vraag terug te komen in de loop van 2023, want pas in 2024 wordt dit geeffectueerd. 

Een andere gemeente begrijpt de tip maar heeft een andere zienswijze, namelijk wel definitief afrekenen in de 

jaarrekening van 2022. Ze bekostigen veel en wat is het effect als je later definitief afrekent? Zijn advies is om 

het goed af te stemmen met financiën en te bekijken wat voor jouw specifieke gemeente het voordeligst is. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
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OMGAAN MET KOSTENSTIJGING 

 

Net als elders is er sprake van een forse kostenstijging in de kinderopvangsector. Waar begin dit jaar er uit 

werd gegaan van stijgingen tussen de 3 en 7%, is er nu sprake van een gemiddelde prijsstijging van 8,5%. Dit is 

hoger dan de stijging van het fiscaal maximum dat van € 8,50 naar € 8,97. Dat is een stijging van 5,6%. 

Graag wijzen we op een handige tool van mijn kostprijs, waar benchmarkgegevens te vinden zijn. 

 

We bespreken met de gemeenten of zij deze stijgingen in kosten en prijzen ook dempen (voor ouders/voor 

aanbieders). Een gemeente geeft aan dat ze de maximale uurprijs voor 2023 bekend gemaakt hebben op basis 

van het WKO-tarief + het bedrag van VVE-plaatsen. KOV heeft geen signalen gegeven dat dit problemen geeft. 

Het is daarom niet nodig om extra te compenseren. De bezetting is hoog, ze krijgen de begroting wel rond. 

Een andere gemeente geeft aan dat het effect kan zijn dat elke gemeente een eigen tarief gaat hanteren en de 

hele lijn hierdoor vervalt. Het zou handig zijn als er een richtlijn (bv WKO + subsidie kwaliteit) aangehouden 

wordt. 

Een gemeente heeft contact gehad met het ministerie. Die geeft aan dat in 2024 de werkelijke kostenstijging 

meegenomen wordt, dus met t-1 financiering. 

Een gemeente vraagt waar de compensatie naartoe gaat, geldt dit voor de KOT-ouders? Daar wordt 

bevestigend antwoord op gegeven.  

Marco geeft aan dat als de kosten per uur verhoogd worden dit niet direct doorwerkt naar de peuters die geen 

vve-indicatie hebben en de ouders ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Er zijn verschillende knoppen waar 

je aan kunt draaien, het is geen passende puzzel. Hoe je hiermee omgaat bepaal je als gemeente. 

Een gemeente heeft een signaal uit drie kinderopvangorganisaties ontvangen dat het uurtarief niet toereikend 

is. Het college heeft voorgesteld het tarief te verhogen met € 10,00 

Een andere gemeente met zeven aanbieders geeft aan dat geen enkele aanbieder aangegeven heeft dat het 

problemen geeft. Bijzonder dat dit zo uiteen loopt. Dit kan komen door bv wisselende huurprijzen. 

EEN NIEUWE GOAB PERIODE  

 

In 2023 start een nieuwe GOAB periode. De gemeenten wisselen in groepjes uit over hun plannen. Er is geen 

plenaire terugkoppeling.  

OVERZICHT BIJEENKOMSTEN EN PRODUCTEN GOAB -ONDERSTEUNINGSTRAJECT 

 

Er worden de komende periode veel bijeenkomsten georganiseerd en producten ontwikkeld door het GOAB-

ondersteuningstraject. Via de site en de LinkedIn-groep vind je meer info over aanmelden en tijden.  

 

Bijeenkomsten 

- Thema bijeenkomst peuters met een aanvullende zorgvraag (januari 2023). Voor gemeenten en 

aanbieders ve. 

- Inspiratiecollege ontwikkelingsaanbod 0 tot 2,5 jarigen (januari/februari 2023). Voor gemeenten en 

aanbieders ve.  

- Asielpeuters. Wil je hierbij aansluiten, meld je dan aan via h.gebben@cedgroep.nl 

- Digitale NPO bijeenkomsten (23, 26 en 31 januari 2023) 

Voor ve-aanbieders: Themabijeenkomst bereik  

 

 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/onderzoek-rtl-nieuws-kinderopvang-fors-duurder-in-2023/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/inzicht-in-je-kostprijs-benchmarktool-mijn-kostprijs-weer-opengesteld/?utm_medium=email&utm_source=20221030+management+kinderopvang+nieuwsbrief-Rundatum&utm_campaign=NB_Management_Kinderopvang&tid=TIDP1663251X435E50F04EBB4131936F2B63B85C802CYI4
mailto:h.gebben@cedgroep.nl
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Producten 

- Zicht op bereik VE (Q2 2023) 

- Samenwerken met ouders (voor ve-aanbieders en gemeenten, Q4 2022) 

- Handreiking startende VE-aanbieders (Q4 2022) 

- Kennisclip rond doorgaande lijn VVE (Q1 2023) 

- Kennisclip rond vroegschoolse educatie (Q4 2022) 

 

GOUDEN TIP OF VRAAG 

 

Een gemeente geeft aan dat OAB behoorlijk in ontwikkeling is en dat dit meer tijd van de gemeente vraagt dan 

in formatie gegeven wordt. Ze vraagt wat de juiste verhouding is. Aangegeven dat dit heel verschillend is, maar 

als het knelt is het mogelijk ook vanuit de OAB geld vrij te maken voor formatie. 

Een andere gemeente geeft aan dat er vanuit VVE steeds meer zorgpeuters komen. Er wordt gekeken of zorg 

en KOV gecombineerd kunnen worden. Een andere gemeente geeft aan te kijken naar peuterplusgroepen. Een 

tip van een andere gemeente is om er wellicht een derde pm’er/coach vanuit OAB bij te zetten. 

AFRONDING 

Houd de website www.goab.eu in de gaten voor nieuwe handreikingen, verslagen en de planning van 

bijeenkomsten. Ook kun je je aanmelden voor de LinkedIn-GOAB-groep  en dan de knop ‘Join’ om op de hoogte 

te blijven.  

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2023 van 10 tot 12 in Assen. Dit is een fysieke 

bijeenkomst samen met aanbieders ve (je mag als gemeente alvast één aanbieder uitnodigen voor deze 

vergadering die samen met jou aansluit). Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen we hier meer informatie over 

verstrekken. Onderwerpen voor op de agenda zijn welkom. De kenniskring in juni is ook fysiek en wel op 27 juni 

van 10 tot 12, wederom in Assen.  

Mist een collega op onze GOAB-contactlijst of staat er een oud-collega op? Laat het weten via 

h.gebben@cedgroep.nl 

Tot slot maakt Marco bekend dat dit de laatste keer is dat hij de Kenniskring Noord leidt. Petra zal definitief 

niet terugkeren. Binnenkort wordt bekend gemaakt wie dit overneemt.  

https://www.linkedin.com/groups/12627923/
mailto:h.gebben@cedgroep.nl

