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Inleiding 

In de OAB periode 2011 tot en met 2017 (2018) is een deel van de gemeentelijke 

onderwijsachterstandsmiddelen beschikbaar gesteld en ingezet voor kleuters met taalachterstanden 

(taakveld 1) en voor NT2 leerlingen die niet/nauwelijks Nederlands spreken (taakveld 2). Het doel is 

om leerlingen de Nederlandse taal te leren en/of taalachterstanden te laten inlopen/wegwerken om  

beter bij het onderwijsaanbod aan te kunnen sluiten. In de afgelopen OAB- periode zijn er 

voorzieningen getroffen voor deze kinderen binnen de gemeente Oss zoals VVE-taalgroepen, NT2 - 

taalklassen en mobiele brigade. Een efficiënte, geclusterde wijkgerichte aanpak wordt nagestreefd in 

samenwerking met de betrokken instellingen en professionals (wijk, onderwijs en kinderopvang). 

Onderwijs en gemeente staan samen voor de uitdaging om in samenhang de gewenste doelen te 

bereiken, de kwaliteit te waarborgen en te verbinden ter bevordering van een optimale ontwikkeling 

en maatschappelijke redzaamheid van deze kinderen. 

 

Taakveld 1: VVE  

Voor de VVE-leerlingen in de taalgroepen op de VVE-scholen zijn de gemeentelijke OAB-middelen 

aanvullend (extra) op de reeds gerealiseerde taalstimulering op scholen. Deze worden in de vorm van 

een arrangement per leerling verstrekt. Voor de arrangementen en de inhoudelijke ondersteuning  

vindt samenwerking plaats met het TOV (Taalexpertisecentrum Onderwijskansen en VVE). 

 

Doel van de ondersteuning 

Het inlopen en/of wegwerken van de taalachterstanden voor een goede aansluiting op het 

onderwijsaanbod in groep 3. 

 

Criteria aanvraag ondersteuningsarrangement 

Voor een leerling kan eenmalig één arrangement worden aangevraagd! Dubbele arrangementen VVE 

zijn niet toegestaan. Om voor het bij het arrangement behorende bedrag in aanmerking te komen is 

het onderstaande van belang. 

 

Doelgroep VVE-arrangement:  

Het gaat om de VVE-leerling  

 op een VVE-school groep 1/2 die voldoet aan de criteria VVE volgens de nieuwe  

VVE-doelgroepdefinitie aug. 2014 en waarbij sprake is van een taalachterstand na  

screening door een logopediste 

 met  minstens een half jaar taaldompeling en/of taalstimulering in de kleutergroep met 

onvoldoende resultaat 

 nog niet eerder deelgenomen aan een taalgroep in voorgaande jaren 

Een toelichting op de nieuwe VVE-doelgroepdefinitie is te vinden  in de bijlage van het VVE- 

indicatieformulier van de GGD/JGZ.  (evt. op te vragen bij de TOV-coördinator) 

 

Onder een VVE-school wordt verstaan: 

 heeft meerdere jaren 15% of meer gewichtenleerlingen  

 waar wordt gewerkt met een VVE-programma 

 waar leerkrachten VVE-gecertificeerd zijn 
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Een VVE-arrangement wordt 1x per jaar aan het begin van een (nieuw) schooljaar toegekend aan een 

VVE-school met het aantal kleuters dat in aanmerking komt volgens de criteria. 

Een verzoek hiertoe kan ingediend worden aan het eind van het voorgaande schooljaar (juli) of aan 

het begin van het nieuwe schooljaar (augustus/september). Het is aan te bevelen om tijdig, 

bijvoorbeeld in de periode april tot en met juli, de oudervragenlijsten te laten invullen en de taal- 

screening te laten plaats vinden door de logopediste om na te gaan of deze leerlingen in aanmerking 

komen.  

 

Aanvraagprocedure 

Het is bij de aanvraag VVE  belangrijk om aan te geven dat er specifieke, aanvullende 

taalondersteuning en stimulering gerealiseerd is/wordt voor deze leerlingen passend bij de 

onderwijsbehoeften/hulpvraag.  

We hanteren een aanvraagformulier vanwege de specifieke benodigde gegevens.  

Taakveld 1:  aanvraagformulier VVE-arrangement  

Het formulier is te downloaden op de site van het SWV 3006 onder de rubriek Partners bij VVE. 

 

Het formulier dient in zijn geheel en naar waarheid ingevuld te zijn met de benodigde 

handtekeningen. Verzenden  naar marjavangessel@tov-oss.nl. met in de cc de VVE /NT2-

bestuurcontactpersoon van uw bestuur.  

De middelen zullen worden overgemaakt naar de bankrekeningen, volgens de afspraken die gemaakt 

zijn met de besturen. Als er samengewerkt wordt met een ander bestuur en als afgesproken is 

dat daar de middelen naar toe moeten, dan dit expliciet vermelden en het bankrekeningnummer  

van het andere bestuur invullen! 

 

Monitoring 

De resultaten/opbrengsten van de inzet van de gemeentelijke OAB-middelen worden gevolgd in een 

cyclus van uitvoering, leeropbrengst, evaluatie en bijstelling (plan van aanpak t.b.v. monitoring). Uit 

de jaarlijkse evaluatie moet blijken wat de resultaten en effecten vanuit het perspectief van de 

leerling zijn. Deze rapportage zal door het TOV omstreeks mei van elk schooljaar opgevraagd worden 

bij de besturen voor  verantwoording van de inzet van de OAB-middelen aan de gemeente Oss. Een 

belangrijk doel is om aan de hand van de gegevens de ervaringen met elkaar te delen en gezamenlijk 

de behoeften voor de inzet en voortgang te bepalen.    

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.  

Voor vragen kunt u terecht bij 

 

Marja van Gessel 

TOV-coördinator  

Tel. 06-31776697  

e-mail: marjavangessel@tov-oss.nl 
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