
Opdracht 2020 gemeente WOUDENBERG

Opdracht conform werkplan: € 2.040 24 uur

Betreft Aantal Uur Tarief Bedrag

Voorlichtingen (PO/VO) 5 15 85€    € 1.275

Advies & cijfers/afstemmingsoverleg 9 85€    € 765

Realisatie conform werkplan: € 1.360 16 uur

Betreft Aantal Uur Tarief Bedrag

Voorlichtingen (PO/VO) 3 9 85€    € 765

Advies & cijfers/afstemmingsoverleg 7 85€    € 595

Conclusie (inclusief impact Corona)

De afgesproken opdracht was 24 uur. Halt heeft in 2020 voor 16 uur gerealiseerd.

We hebben de impact Corona in de verantwoording 2020 opgenomen om de gevolgen voor de gemeente

 inzichtelijk te maken.  Er staan nog 8 uur open. Met de gemeente is er afgesproken dat hier coulant 

mee wordt omgegaan en dat de openstaande uren voor voorlichtingen in 2021 ingezet worden. 

Algemene uitleg impact Corona: Wegens de coronamaatregelen is er een te kort ontstaan op de totale preventie uitvoering. 

Scholen gingen dicht waardoor voorlichtingen meerdere keren verplaatst en/of geheel uitgesteld moesten 

worden. Halt heeft in het voorjaar 2020 een speciale online voorlichting ontwikkeld. Hiermee kwam Halt de 

scholen tegemoet en was deze vorm een alternatief voor de fysieke voorlichtingen. Daarnaast bleven netwerkuren en advies 

onverhoopt open staan, mede doordat afstemmingspartners of (gemeentelijke) overleggen online geen 

doorgang kregen vanuit de andere partij. Halt heeft hierdoor uren advies opnieuw herpland of uitgesteld. 

Direct vanaf maart 2020 had Halt de mogelijkheid om digitaal via MS Teams door te werken. Dit was o.a. ook noodzakelijk 

aangezien Halt was opgenomen in de noodverordening Covid. In opdracht van het Ministerie J&V heeft Halt de interventie 

lokaal uitgevoerd. Zo hebben wij bijgedragen aan een zo snel mogelijke interventie t.b.v. Covid-overtredingen. 



Overzicht voorlichtingen PO/VO

Realisatie:

Naam school Datum Lesthema Eenheden

Jan Ligthart / De Prangelaar 10 mrt 2020 Invloed van de groep 1

Jan Ligthart / De Prangelaar 10 mrt 2020 Voorlichting naar keuze 1

Kon. Julianaschool 12 okt 2020 Invloed van de groep 1

Totaal 3



Overzicht Advies, informatie & afstemming

Datum Omschrijving activiteiten Uren

09 dec 2019

Betreft extra gegeven les aan De Wartburg, overlast 

rond de Jaarwisseling. Valt niet onder regulier 

preventielessen maar onder info - en advies.

3

28 jan 2020

Info en advies aan leerplichtambtenaar en Boa 

Woudenberg. Inclusief voorbereiding, reistijd en 

verslaglegging.

4

Totaal 7,0


