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1. Welkom
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2. Nieuws GOAB
• Laatste GOAB jaar periode 2019-2022 en start nieuwe periode

– Max 50% van 2022 budget meenemen naar 2023 ev

– Rijk: geen grote wijzigingen in nieuwe GOAB periode 2023-2026

– Evaluatie instrument SPUK in 2024; indicatoren ws in 2025

• Onderwijsinspectie

– Digitale vragenlijst invullen voor 1 juli: uitgebreider dan voorheen

– Interbestuurlijk toezicht

– Lopende onderzoek: Themaonderzoek taakuitvoering LEA en vve

– Nieuwsbrief Inspectie voor gemeenten

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsbrieven/onderwijsinspectie-voor-en-vroegschoolse-educatie/2022/mei
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2. Nieuws GOAB
• Implementatieonderzoek 960 uur en pbm’er

– Meting 3 (over pbm’er in de ve) openbaar

• Informatie over Peuterplein en Kleuterplein en Kaleidoscoop  

• Kabinet en GOAB

– Masterplan Taal en Rekenen

– Ambtelijke voorbereidingen uitwerking Regeerakkoord

– Nieuw KOT-maximum tarief voorgesteld:  8,97 (is 5,5% hoger dan  8,50 nu)

– KOT verruimt voor WLZ en detentie

– Rijke schooldag-koplopers

– Middelen voor niet VVE-niet KOT (30M ‘Asscher-middelen’) continueren

– Effectonderzoek toezicht en handhaving kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/29/monitor-implementatie-en-besteding-gemeentelijk-onderwijsachterstandenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/12/kamerbrief-masterplan-basisvaardigheden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2022/06/03/bijlage-1-besluit-kinderopvangtoeslag-2023
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z07660&did=2022D15488
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/rijkeschooldag
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z07660&did=2022D15488
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2. Nieuws GOAB en NPO
• Ondersteuning OWRS

– Voor gemeenten met Woonwagenbewoners, Roma of Sinti

– Netwerkbijeenkomsten

– Vraagbaak

– Website www.owrs.nl

• 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

http://www.owrs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/bijsturing-np-onderwijs-tweede-voortgangsrapportage-funderend-onderwijs
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/04/14/voortgangsrapportage
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11188&did=2022D22990
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2. Mededelingen GOAB
GOAB-Ondersteuning 

• Verslagen bijeenkomsten
• Webinar nieuwkomers

• Webinar GOAB evaluatie 2019-2022

• Bijeenkomst pbm’er in de voorschool

• Ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

• Podcast inzet NPO middelen (Woerden en Assen)

• Eerste kennisclip over nieuwkomers

• Nieuwsbrief met relevante OAB nieuws. Hier aanmelden

• LinkedIn Groep GOAB: hier aanmelden

https://goab.eu/kennisbank/webinar-nieuwkomersonderwijs-in-de-voorschool-en-het-primair-onderwijs/
https://goab.eu/kennisbank/webinar-evaluatie-goab-2019-2022/
https://goab.eu/kennisbank/pedagogisch-beleidsmedewerker-ve-goab-bijeenkomst/
https://goab.eu/kennisbank/verslag-expertmeeting-ouderbetrokkenheid-in-de-kinderopvang/
https://goab.eu/kennisbank/podcast-npo-gelden/
https://goab.eu/kennisbank/kennisclip-nieuwkomersonderwijs-voor-gemeenten/
https://mailchi.mp/920afdfd823d/goab-nieuwsbrief-juni-12120439
https://goab.eu/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/groups/12627923/
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2. Mededelingen GOAB

• Handige links

– Onderwijskennis

– Effectieve interventies (2018)

– NPO helpdesk

https://www.onderwijskennis.nl/
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-6juni2018-Effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs.pdf
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning:~:text=Bel%20(0800)%20424%2004%2024
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3. Oekraïne

• Derde versie handreiking gemeenten (mei 2022)

– VE vergoeding nog niet bekend

• Nieuw besluit: recht KOT met partner buiten EU (brief 15/6)

• Leerlingvervoer vergoedingen (brief 13/6)

• 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
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/15/kamerbrief-aanspraak-ontheemde-oekrainers-op-toeslagen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/13/bedragen-uitkering-leerlingenvervoer-oekraine
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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3. Oekraïne

• VE aan Oekraïense peuters
– Wie doet het al?

– Wat zijn ervaringen? 

– Welke vraagstukken zijn er aan andere gemeenten/het Rijk? 

• Onderwijs aan Oekraïense kinderen
– Wat zijn ervaringen?

– Welke vraagstukken zijn er aan andere gemeenten/Het Rijk?

– Is er ook al koppeling gemaakt met GOAB? 
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4. Toeleiding en Bereik VE

Wat speelt:

• Nieuw kabinet wil bereik VE verhogen (herkenbaar?)

• Corona heeft druk gelegd op indiceren en toeleiden: al weer 
helemaal bij?

• Bereik monitor blijkt soms best ingewikkeld, zeker door AVG

• Rijk wenst regie bereik en toeleiden door gemeente, maar 
gemeente staan op enige afstand
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4. Toeleiding en Bereik VE

Uitwisselen:

• Heb je als gemeente goed zicht op bereik VE? 

• Zijn Corona-effecten op dit vlak al rechtgetrokken in jouw 
gemeente? 

• Hoe stuur je als gemeente op toeleiden en bereik VE? 
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5. In de etalage 

Welke tip of ervaring heb je voor 
andere gemeenten? 
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6. Evaluatie en afronding

Evaluatie bijeenkomst

- Tips en tops. Fysiek bevallen? Locatie bevallen?

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

- Evaluatieformulier invullen

Ter afronding:

Volgende kenniskringen voor gemeenten over GOAB: Q4 2022 
(oktober/november)

We maken jaarkalender GOAB kringen en activiteiten


