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Inrichting en Uitstraling



Eerst wat over Vinci
Het ontwikkelen en implementeren van effectieve OAB-voorzieningen

en -aanpakken. 
We beginnen met de beoogde opbrengst.

We werken dit uit op basis van wetenschappelijke kennis 
en samen met praktijk-, beleids- en wetenschappelijke experts.

We ontwikkelden:
- de BSA (Brede School Academie), 
- een effectieve zomerschool/zomerbeleid en 
- Top-VVE. 
En zijn bezig met effectief Ouderbeleid en met een Top-OAB-school.



Netwerkorganisatie Vinci
Er denken en werken heel veel mensen aan mee. Dus de kennis en 

aanpak delen hoort er bij.

Vandaag: Top-VVE.
In Nijmegen en Dordrecht is Vinci hier mee begonnen.

Lelystad is geïnspireerd door Top-VVE hiermee aan de slag.
Website: www.top-VVE.nl



Vraag aan u:

In het internationale Pisa-onderzoek wordt gerapporteerd over de 
onderwijspositie van 15-jarigen,

onderverdeeld in kinderen uit laag, midden of hoog opgeleide 
gezinnen. 

Hoe groot zou de ongelijkheid/achterstand zijn tussen kinderen uit laag 
en hoog opgeleide gezinnen op 15-jarige leeftijd ?

In termen van maanden (of jaren).







Beleidskeuzes



Pre COOL-onderzoek
Mulder et al. (2014)
Mulder et al. (2017)







VVE - Onderzoek:

De kwaliteit van het voorschoolse en vroegschoolse aanbod maakt het 
verschil!

Positieve effecten van VVE zijn in sterke mate afhankelijk van de 
educatieve kwaliteit.



Hoe is de kwaliteit van VVE-voorzieningen in NL?
Bron: onderzoek met CLASS-instrument (o.a. Pre-COOL, LKK)



Educatieve Ondersteuning  in NL  
(CLASS-definitie)      =

- Stimuleren van Taalontwikkeling

- Kwaliteit van Feedback geven

- Faciliteren van leren en ontwikkeling





Ambitie Top VVE

In zware achterstandsituaties horen voorzieningen van een goede 
educatieve kwaliteit.  Een heel rijke taal- en cognitie-stimulerende
omgeving.

Concreet in CLASS-terminologie: een 5+ (op de schaal van 1 tot 7).

Op de 3 Top-VVE-voorscholen in Dordrecht zien we dit nu.



Effectiviteit VVE in Nederland    
(beoordeling Walter)

Zeer Laag Medium Zeer Hoog
----------------------------------------------------------------------------------------------

Voorschool NL à
ß Vroegschool NL
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Tot slot

We hopen u vanochtend 

te inspireren en ideeën mee te geven 

om ons VVE nog mooier en effectiever te krijgen.


