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Verslag GOAB Kenniskring Veluwe- 

Flevoland 

30 maart 2021 

 

Opening door Joke Kruiter (kenniskringleider) 
Er wordt toelichting gegeven op de agenda door Joke Kruiter  

Actualiteiten door Joke Kruiter 
 
Corona en financiën 
Gemeenten ontvangen binnenkort middelen voor de compensatie van ouderbijdragen tijdens de tweede 
lockdown (december 2020 -februari 2021) voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. De grondslag is 
dezelfde als de vorige keer en de middelen worden toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Voorschoolse 
voorzieningen. Dit is o.a. gemeld in de gemeentenieuwsbrief van het ministerie van SZW (zie onderdeel 13). De 
beschikkingen OAB voor gemeenten zijn gepubliceerd, die van 2020 zijn definitief en 2021 voorlopig 
 
GOAB-ondersteuning 

• Ons huidig ondersteuningstraject loopt medio mei a.s.af, er loopt een Europese Aanbesteding waar wij 
uiteraard op hebben ingetekend. Het ondersteuningstraject wordt sowieso voorgezet. 

• Herzien product OAB traject: we hebben de brochure over financiën OAB aangepast – zie tabje starterskit 

• De handreiking Pmb’er vanuit kinderopvangbranche is gepubliceerd 
 

Onderzoeken en data 

• Er zijn dashboards van de Gelijke Kansen Alliantie(o.a. met informatie over onderadvisering VO) op te 
vragen voor je eigen regio via mail of regio-cöordinator GKA (zie gelijke kansen alliantie) 

• Naar aanleiding van signalen over minder VVE-indicaties tijdens corona is TNO op dit moment onderzoek 
aan het uitvoeren bij de jeugdgezondheidszorg. De uitkomst van het onderzoek wordt Q2 2021 verwacht. –  

• In de zomer van 2021 wordt een rapportage van de Onderwijsinspectie verwacht over structureel toezicht. 
Dit is een vervolg op een eerder onderzoek naar verbetering van het toezicht op ve. 

 
Harmonisatie en VE 

• Bij de kenniskring april/mei sluit SZW aan omdat zij beter zicht willen hebben op hoe de harmonisatie is 
verlopen (terugblik) en de effecten op het bereik van VVE in 21 

 
Kwalificaties VE en handhaving 

• Per 01-01-21 zijn er meer kwalificatiemogelijkheden gekomen voor de pm’er zodat een snellere instroom 
mogelijk is 

• Beroepsgeschiktheid VE op de diploma’s: onderzoek naar aantoonbare eenduidige geschiktheid VE op de 
diploma’s, voorstel branches: lijst opstellen zodat er geen onduidelijkheden zijn over de kwaliteit en 
geldigheid van de certificaten 

• Er is een discussie gekomen over de verplichting van 960 uur voor niet-doelgroepkinderen. Het besluit 960 
uur stelt dit niet duidelijk volgens een van de GGD’en. Vanuit het Rijk is er nu een schriftelijke toelichting 
gekomen richting GGD Ghor dat 960 uur enkel geldt voor voorschoolse educatie en voor 
doelgroepkinderen. Mocht hier een specifieke richtlijn voor komen, dan melden wij dat. 

 

  

https://www.gelijke-kansen.nl/
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Bereik en vraaguitval – Heleen Versteegen 
 
Ronde 1 Vaststellen 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zijn alle ve-aanbieders blijven aanbieden? 
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Welke vraagstukken zijn er nog? 

• De vraaguitval heeft niet alleen met de 960 uur te maken maar ook met de effecten van covid 

• We hebben ook stil gestaan bij de vraag: Hoe erg vinden we het als de 16 uur niet wordt gehaald? Een 
gemeente voldoet wel aan de plicht om het in ieder geval aan te bieden. Maar kan ouders niet dwingen 
alle uren af te nemen. In een gemeente wordt aangegeven dat zij in ieder geval wel 12 uur als minimum 
hanteren. Soms is er sprake van maatwerk en worden dergelijke afspraken gemaakt met individuele 
ouders. Altijd de insteek behouden dat zoveel mogelijk kinderen 16 uur benutten. Het helpt als ouders en 
kinderen zien wat het allemaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind 

• Bereik van VE peuters die op een NIET VE voorziening zitten, hoe daar mee om te gaan? 

• Er zijn gemeenten die een proefperiode VVE gebruiken. In deze proefperiode wordt bijvoorbeeld 
opgebouwd naar 16 uur, kan nog worden gestopt met VVE wanneer dat toch niet (meer) nodig blijkt te 
zijn. 
 

De vraagstukken leggen we voor aan OC&W. 
 
 
Korte pauze 
  

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. 
NPO: opgesplitst in voorschoolse educatie en primair onderwijs (regulier en binnen- en buitenschools) 
Financiën primair onderwijs: gemiddeld 180.000 euro per school (2 jaar) 
 
Worden er al plannen gemaakt, is er al contact met scholen, welke invulling voor deze taken zal er worden 
gegeven, welke vragen leven er?  
 

• Moeten de scholen de plannen indienen bij de gemeente en wat doet een gemeente met het vervolg? 
Scholen dienen schoolplannen in te leveren, er is geen formele rol voor de gemeente maar er is wel beter 
zicht op wat scholen doen en hoe gemeenten daar op kunnen aansluiten 

Op basis van de brief die er nu ligt is er het beeld dat de rol van de gemeenten op verschillende thema’s 
invulling kan krijgen: 

• De middelen kunnen besteed worden in de sociale structuur: en bijvoorbeeld laaggeletterde/anderstalige 
ouders erbij betrekken 

• Ook binnen de LEA kan aandacht besteed worden aan NPO 

• Een keuze kan ook zijn om vooral te investeren op de overgangen 

• De schoolplannen geven inzicht in de leemtes en de thema’s waar de gemeente regie op kan vieren en in 
kan investeren 

 
Zorgen en vragen: 

• Zorgen om wat er opgeleverd moet worden door scholen: ze leven van dag tot dag in corona-tijd (scholen 
zijn aan het overleven) – heeft OCW voldoende zicht op de druk die er ligt bij de scholen? 

• Schoolbesturen hebben een soort terughoudendheid, hebben zelf niet inzichtelijk waar ze nu staan 

• Er wordt veel verwacht van scholen en gemeenten, de vraag is waar begin je? 

• Ook de kinderen zijn aan het overleven en zitten nog midden in de situatie 

• Er was en er is capaciteitstekort, en tijdsdruk 

• Bij de kleinere gemeenten is die druk nog hoger omdat veel bij een persoon komt te liggen 
 
Advies is om in ieder geval: 

• Bij NPO: aanhaken bij wat je al hebt en dat versterken, kan ook via bestaande samenwerkingen 

• Wordt het een specifieke uitkering? Geldt wel voor de scholen maar verdeelsleutel is nog niet bekend 
 

Kleine kernen 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering  
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Evaluatie en afsluiting 
Graag aangeven hoe deze online bijeenkomst is ervaren (gaat mee in evaluatie Kenniskringen). Thema’s die 
men bespreekbaar wil maken kunnen worden gemaild naar Joke Kruiter voor de volgende agenda 
 
GOAB verslagen en PPT’s zijn terug te vinden op de website 
  

Volgende vergadering: 11 mei 

 


