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1. Welkom

• GOAB-ondersteuningstraject: gemeenten en ve-
aanbieders

• Ondersteuningsvormen:

Website, kenniskringen, nieuwsberichten, 
themabijeenkomsten, webinars, 
startersondersteuning, podcasts, fieldlabs.

• Inhoudelijke programmering i.s.m. klankbordgroep
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Agenda

1.Welkom

2.Actualiteiten en landelijke ontwikkelingen GOAB 
en NPO

3.Blik op coalitieakkoord

4.Voorbereidingen nieuw beleid

5.In de etalage

Lunchpauze

6. Oekraïense vluchtelingen in opvang en onderwijs

7. Special: pbm’er en kwaliteit vve

8. Afronding
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2. Actualiteiten en landelijke 
ontwikkelingen

• Laatste GOAB jaar periode 2019 – 2022

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

– Lukt het 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

• Nieuwe GOAB periode 2023 – 2026

– Geen wijziging voorzien

– Evaluatie instrument SPUK in 2024; indicatoren ws in 2025

https://goab.eu/C16-N334-Terugkijken-Webinar-evaluatie-GOAB-2019-2022.html
https://goab.eu/kennisbank/format-beleidsplan-onderwijsachterstandenbeleid/
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2. Actualiteiten en landelijke 
ontwikkelingen

• Kinderopvang (Kamerbrief april 2022): 

– Toelichting 95% vaste vergoeding

– Asscher-middelen: 30 miljoen blijft beschikbaar voor aanbod 
alle peuters 

– IKK evaluatie en effectevaluatie toezicht: eind 2022 naar 
Kamer

• Onderwijskennis.nl: podcasts, themapagina’s Jonge Kind en 
Onderwijskansen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/15/verzamelbrief-kinderopvang-april-2022:~:text=Minister%20Van%20Gennip%20(SZW)%20informeert,in%20het%20Coalitieakkoord%202021%2D2025.
https://www.onderwijskennis.nl/themas/onderwijskansen
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2. Actualiteiten en landelijke 
ontwikkelingen

• Inspectie: nieuwsbrief vve, kinderopvang en LEA voor 
gemeenten

• Lopend onderzoek: 

– Themaonderzoek taakuitvoering LEA en vve

– Effectonderzoek toezicht en handhaving kinderopvang
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2. Actualiteiten en landelijke 
ontwikkelingen

• Ondersteuning OWRS

– Voor gemeenten met Woonwagenbewoners, Roma of Sinti

– Netwerkbijeenkomsten

– Vraagbaak

– Website www.owrs.nl

http://www.owrs.nl/
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2. Actualiteiten en landelijke 
ontwikkelingen

• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er

– Meting 2 (over financiën) en 3 (over pbm’er in de ve) zijn 
verschenen

• NPO Kamerbrief april 2022 

– Bestedingstermijn NPO middelen verlengd tot 31 juli 2025

• Geen aanpassing in middelen voor gemeenten. 

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

– Voortgangsrapportage funderend onderwijs over implementatie 
en resultaten; in juni over mbo en ho

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23465&did=2021D49855
https://goab.eu/kennisbank/monitor-goab-invoering-pedagogisch-beleidsmedewerker-in-de-ve/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/bijsturing-np-onderwijs-tweede-voortgangsrapportage-funderend-onderwijs
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11188&did=2022D22990
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3.Blik op coalitieakkoord 

Coalitieakkoord in relatie tot OAB: 

• Goede start op de kinderopvang door: 95% vergoeding tot 
landelijk uurtarief 

• Voorkomen leerachterstanden bij de start door: 
– Stimuleren deelname VVE

– Versterken van de kwaliteit

– Relatie opvang en onderwijs versterken

• Rijke schooldag in kwetsbare wijken met veel armoedegezinnen 
(op maat)

• Structurele versterking van scholen met veel leerachterstanden -
> gelijke kansen via ongelijke aanpak

• Stimuleren doorstroom po-vo 
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3.Blik op coalitieakkoord 

Waar is nog winst te halen? 

• Voorkomen leerachterstanden bij de start door: 

– Stimuleren deelname VVE

– Versterken van de kwaliteit

– Relatie opvang en onderwijs versterken
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4. Voorbereiding nieuw beleid

Er speelt veel binnen OAB op de korte en lange termijn

• Coronaeffecten: verwachte babyboom, uitval 
leerkrachten/pm’ers door corona, vertragingen in 
ontwikkeling (bijv executieve functies) van nieuwe instroom 
op school/ve

• Personeelstekort 

• Mogelijke groei in deelname ve 

• Invulling bijv verrijkte schooldag in relatie tot huidig aanbod
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4. Voorbereiding nieuw beleid

Uitwisseling in groepjes:

• Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jullie gemeentelijk 
OAB?

• Vraagt dit wijzigingen in het OAB? 

• Zo ja, wat voor wijzigingen? Zo nee, waarom niet?
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5. In de etalage 

Welke tip of ervaring heb je voor 
andere gemeenten? 
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Lunch

• Wil er iemand lunchdaten?

• Start middagprogramma om 12.45
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6. Oekraïne

• Derde versie handreiking gemeenten (mei 2022)

– Uitgebreidere informatie voor/over onderwijs

– Specifieke informatie over kinderopvang volgt

– Nieuw besluit: KOT wel met partner buiten EU

• Bronnen van informatie:

– LOWAN

– onderwijsvooroekraine.nl

– Sites brancheverenigingen kinderopvang 
(maatschappelijkekinderopvang.nl, kinderopvang.nl)

– VNG forum en aparte rubriek

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
http://www.lowan.nl/
http://www.onderwijsvooroekraine.nl/
http://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/
http://www.kinderopvang.nl/
https://forum.vng.nl/do/login/
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/oorlog-oekraine-informatie-voor-gemeenten
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7. De pbm’er in de ve 
en kwaliteit ve

Special met 

• Presentatie IJsbrand Jepma (Sardes) nav onderzoeken 
naar pbm’er in de ve

• Toelichting gemeenten Deventer, Almere en Haarlem

• Uitwisseling in groepjes
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7. De pbm’er in de ve 
en kwaliteit ve

Uitwisseling in groepjes:

• Hoe krijg je als gemeente zicht en grip op de kwaliteit van 
ve?

• Stuur je op de inzet van de pbm’er?

• Plenair korte terugkoppeling
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Evaluatie

We horen graag jullie mening over de bijeenkomst van 
vandaag. 


