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1. Welkom
• Gezamenlijk werken aan ambitie rondom 

onderwijskansen, vanuit eigen 
verantwoordelijkheid

• Ondersteuningstraject GOAB voor gemeenten en 
VE-aanbieders

– Bijeenkomsten (kenniskringen, inspiratiesessies) 
gezamenlijk georganiseerd en apart

• 1 keer per jaar gezamenlijke kenniskring

– Vraagbaak (brancheorganisaties en CED-groep, Sardes, 
Oberon)

– (vernieuwde) website www.goab.eu

http://www.goab.eu/
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2. Nieuws GOAB en NPO
• Laatste GOAB jaar periode 2019-2022

– Max 50% van 2022 budget meenemen naar volgend jaar als GOAB 
reserve

– Lukt het in corona-periode om circa 85%-90% budget 2019-2022 op te 
maken?

– Evaluatie GOAB periode 2019-2022, zie o.a. webinar

– Eventueel nieuw GOAB-plan vanaf 2023, zie format

• Bestedingstermijn NPO middelen verlengd tot 31 juli 2025

– Geen aanpassing in middelen voor gemeenten. 

– Verdeling voor scholen wel aangepast: meer voor vo-leerlingen. 

https://goab.eu/C16-N334-Terugkijken-Webinar-evaluatie-GOAB-2019-2022.html
https://goab.eu/kennisbank/format-beleidsplan-onderwijsachterstandenbeleid/
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2. Nieuws GOAB en NPO
• NPO 2de voortgangsrapportage in april (o.a. over welbevinden)

• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er

– Meting 2 (over financiën) is openbaar. 

– Meting 3 (over pbm’er in de ve) verschijnt dit voorjaar. 

• Urennorm pbm’er in de ve gebaseerd op aantal kinderen teldatum 
1-1-2022 (10uur per ve-kind)

• Licentie Peuterplein en Kleuterplein is vervallen; Kaleidoscoop 
bouwt af, licentie komt dus ook te vervallen 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23465&did=2021D49855
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2. Nieuws GOAB en NPO
• Nieuw kabinet en GOAB

– Inzet op hoger bereik VE

– Inzet op Rijke schooldag

– Op termijn afschaffen inkomensafh. kinderopvangtoeslag

• Oekraïne
– Veel onduidelijk nog. Komt in volgende kring terug

– LOWAN: informatie voor scholen

– VNG forum: informatie/uitwisseling voor gemeenten

– Voorbeeld Taalklas Nieuw-Lekkerland 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2420643-op-deze-school-zitten-nu-ook-kinderen-uit-oekraine.html
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve
Wat speelt er op de korte en lange termijn

- Coronaeffecten: verwachte babyboom, uitval pm’ers door corona, 
vertragingen in ontwikkeling van nieuwe instroom

- Personeelstekort 

- Mogelijke groei in deelname door aanpassingen kinderopvangtoeslag

- Mogelijke wijzigingen in toezicht (samenwerking Inspectie en GGD)

We starten met uitvragen of dit bij jullie speelt. Daarna spreken we door 
welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit. 

-> hierna vragen in menti/poll/…..
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve

- Ik ben hier namens een gemeente/aanbieder ve

- In onze gemeente is er sprake van:

- Wachtlijsten voor ve locaties

- Latere startleeftijd van peuters (mede door corona)

- Terugloop in deelname ve (mede door corona)

- Personeelstekort/groot verloop beroepskrachten ve

- Personeelstekort/groot verloop pbm’er in de ve

- Beperkte focus op evalueren/versterken VE

- Inzet pbm’er voor zaken die niet direct aan kwaliteit te linken zijn

- Lage ouderbetrokkenheid

- Andere contextfactoren rond VE
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3. Samenwerken aan kwaliteit ve

Op welke wijze kunnen gemeente en aanbieders met deze 
contextfactoren in het achterhoofd blijvend samenwerken aan een 
kwalitatief hoogwaardig ve-aanbod?

Welke tips, suggesties, ideeën hebben jullie en kunnen jullie met 
elkaar delen?

-> uitwisseling in groepjes
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4. Eigen onderwerp

Te denken valt aan:

• Scholen: samenwerken of concurrenten

• VE-aanbieders: samenwerken of concurrenten

• Corona en ongekwalificeerd personeel/groepen sluiten en coulance regelingen, 
geen compensatie gemeente voor incidentele sluitingen? 

• Startleeftijd VE bij 2 of 2,5 jaar

• VVE grensverkeer/VVE volgen in andere gemeente. 

• Tarieven VE
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5. Evaluatie en afronding

Evaluatie bijeenkomst

- Tips en tops

- Vragen op opmerkingen? Suggesties volgende keer bij een 
gezamenlijke kenniskring? 

Ter afronding:

Volgende kenniskringen voor gemeenten over GOAB en NPO: Q2 
2022


