Op weg naar nieuw GOAB
Gemeenten staan voor nieuwe uitdagingen bij het vormgeven van onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Om te beginnen een nieuwe verdeling van de middelen voor
onderwijskansenbeleid. Er zijn ook nieuwe inhoudelijke kaders, zoals meer uren
Voorschoolse Educatie en de inzet van hbo-ers. Bij de uitwerking van nieuw beleid dient
u verder rekening te houden met de aangescherpte kwaliteitseisen voor VVE.
Bovendien is het verstandig rekening te houden met recente wetenschappelijke
inzichten over wat werkt en wat niet werkt in onderwijsachterstandenbeleid.
Oberon is expert in het verbinden van beleid, kennis en praktijk. We hanteren een
systematische aanpak voor het ontwikkelen van het beleid vanaf 2019. Daarbij werken we
niet met een blauwdruk, maar we leveren maatwerk. We luisteren goed naar wat u en uw
GOAB-partners wensen en spiegelen dit met onze kennis en de ervaringen die elders zijn
opgedaan. We laten ons daarbij leiden door drie kernvragen.

1. Waar komen we vandaan?

Als je vooruit wilt, is het verstandig om van tijd tot tijd terug te kijken. De afgelopen jaren
is ook in uw gemeente gewerkt aan het terugdringen van onderwijsachterstanden. Dat is
de basis om de komende jaren op voort te bouwen. Welke maatregelen zijn genomen,
wat leverde dit op, welke problemen deden zich voor? Nog informatiever wordt de
startfoto als deze ook een analyse bevat van de ontwikkeling van de peuters en leerlingen.

2. Waar staan we nu?

De volgende vraag is: hoe beoordelen we de startfoto, met de kennis van nu? Wat zijn
onze ambities, doelen en streefcijfers, de nieuwe kaders van het GOAB-beleid en de
recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Als u (met uw OAB-partners) naar
deze criteria kijkt, stemmen de bereikte resultaten dan tot tevredenheid, ook in relatie
tot de kosten van het beleid? Het oordeel over de startfoto maakt zichtbaar welke
elementen behouden dienen te blijven en welke aangepast kunnen worden.

3. Waar gaan we naartoe?

Op basis van de verzamelde kennis van hetgeen bereikt is en wat behouden dient te
blijven, kunt u doelen en ambities formuleren en beleidskeuzes maken. Daarbij betrekt u
natuurlijk de GOAB-partners. Oberon helpt u graag bij dit proces door kennis, praktijk en
beleid met elkaar in verband te brengen.

Ondersteuning door Oberon
Op weg naar nieuw GOAB kan Oberon u ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren
van een document- of literatuurstudie, het voeren van gesprekken met betrokkenen of het
schrijven van (uitgangspunten voor) de beleidsnotitie. Daarnaast kunnen wij u adviseren en
ondersteunen bij het realiseren van een goede bestuurlijke afstemming, die bijdraagt aan
verdere borging van het nieuwe beleid.
Nieuwsgierig geworden?
Bel (030-2306090) of mail (info@oberon.eu) ons gerust.
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