
 

Voortdurende professionalisering bij TOP VVE 

  

Misschien wel de belangrijkste opdracht van TOP VVE is de vergroting van de educatieve kwaliteit. In 
termen van het instrument CLASS: op het domein van de educatie kwaliteit streven we naar een 5+ 
score. Onderzoekers  van de UU (Lotte Henrichs) noemen dat ‘een zeer ambitieus doel’, slechts te 
bewerkstelligen onder een groot aantal voorwaarden. De belangrijkste: 
 
een intensief en samenhangend professionaliseringsaanbod.  
 
In een review van bestaande literatuur over professionalisering van docenten in voorschoolse 
settings  concluderen Henrichs en Leseman (UU) dat effect van professionalisering altijd afhangt van 
permanentie, gezamenlijkheid en reflectie.  Dat alles speelt mee, het een is niet belangrijker dan het 
ander. 
 
In dit stuk beschrijven we de verschillende onderdelen van het professionaliseringsprogramma van 
TOP VVE en hun onderlinge samenhang. 
 
We  onderscheiden vier lijnen: 
 

1. (intensieve) training (maandelijks) 
2. (intensieve) coaching (door Vinci & interne coaches, wekelijks) 
3. De kennisgemeenschap (wekelijks) 
4. Onderzoek  

 
Er wordt gewerkt in cyclussen van vier weken. In schema: 
 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Training Kennisgemeenschap Vrij Kennisgemeenschap 

Coaching Coaching 

 
 
Samenhang 
Uit de praktijk blijkt dat de veronderstelling dat KG en coaching ‘zo maar’ aansluiten op de trainingen 
niet klopt. De verbinding tussen de verschillende lijnen komt dan onvoldoende tot stand. Kennelijk is 
er meer nodig om sturing te geven aan dat proces. Dat kan door trainingen af te sluiten met een 
korte sessie onder leiding van de Vinci-trainer. In die sessie wordt voorgesorteerd op het vervolg van 
de training in de KG en coaching. De bedoeling is het denkproces daarover op gang te brengen. 
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1.Training 

Omschrijving:  

De trainingen zijn bedoeld om Top VVE-uitvoerders te informeren en inspireren over TOP VVE 

thema’s. De trainingen hebben een sterk interactief karakter en worden inhoudelijk gekenmerkt 

door een combinatie van theorie, discussie en praktische oefeningen. Door de trainingen te 

spreiden kan voldoende aandacht gegeven worden aan ieder (nieuw) onderwerp en krijgen de 

deelnemers de kans om ervaring op te doen met de nieuwe kennis en vaardigheden bij een 

onderwerp voordat zij met een nieuw onderwerp aan de slag gaan. 

Doel: informatie en inspiratie  

Frequentie: 10 x per schooljaar 

Samenhang met KG en coaching: 

1. Voorafgaand aan de training is er contact tussen trainer en trekkers KG 

2. Iedere training opent met een korte terugblik op de afgelopen KG en coaching 

3. Iedere training sluit af met een denksessie die voor sorteert op de komende KG (fase: 

exploratie)  Aan de orde komen vragen als: 

- Wat heeft geïnspireerd? 

- Welke vragen leven nog bij deelnemers? 

- Wat willen ze er meer van weten? 

- Wat zouden ze willen doen, of uitproberen, met de kennis van de training? 

- Welke extra informatie hebben ze nog nodig? 

4. Bovenstaande vragen worden ook gebruikt om leerdoelen voor de coaching te 

formuleren. 

Communicatie en afstemming:  

De inhoud van de trainingen wordt bepaald door Vinci in overleg met de lokale partners. 

Voorafgaand aan elke training worden medewerkers geïnformeerd over de inhoud van de 

komende training. Ook wordt eventueel toelichting gegeven op gewenste voorbereiding. Na 

afloop van de training ontvangen de medewerkers de getoonde powerpoint presentatie en 

eventuele artikelen of andere literatuur.  

 

2.Kennisgemeenschappen 

Omschrijving:  
Iedere TOP-VVE uitvoerder neemt deel aan de kennisgemeenschap. De kennisgemeenschap is de 

plaats waar PM’ers en leerkrachten  gezamenlijk activiteiten voorbereiden, vakkennis verdiepen 

en intervisiegesprekken voeren. De kennisgemeenschap is een belangrijk instrument binnen het 

proces naar zelfprofessionalisering. De KG is de aanjager van de voortdurende professionalisering 

van PM’ers en leerkrachten. De nadruk ligt op de verbetering van de educatieve uitvoering, met 

name van interactievaardigheden van PM’ers en leerkrachten.  

 

Een kennisgemeenschap bestaat uit een hechte groep mensen (6-12 deelnemers) die samen 

kennis delen en maken, structureel samenwerken en een gezamenlijk doel nastreven, dingen 

uitproberen en feedback organiseren. Er is een trekker die de kennisgemeenschappen begeleid.  

Kennis en producten voor de dagelijkse praktijk worden ontwikkeld. Het doel is om een sterke 
professionele leercultuur te creëren. Deelnemers bepalen samen de onderwerpen en hoe er 
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wordt samengewerkt, er wordt regelmatig gekeken hoe het loopt. Naast de bijeenkomsten gaat 
het om uitproberen van dingen in de groep en kijken bij elkaar. De bijeenkomsten hebben een 
vaste structuur:  

• Startbijeenkomst (bepalen doelstellingen en agenda) 
• Stand up (delen ervaringen) 
• Exploreren (verkenning onderwerp bijeenkomst vanuit eigen kennis en ervaring) 
• Condenseren (vastleggen van belangrijkste resultaten/conclusie) 
• Maken (product dat wordt uitgeprobeerd of gedeeld) 
• Terugkijken op bijeenkomst (reflectie op bijeenkomst en samenwerking) 

 

Doel: 

Kennisuitwisseling, kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling. 
Conceptontwikkeling. 

Frequentie: om de week 

Communicatie en afstemming:  
De kennisgemeenschap wordt voorbereid door de trekker(s). De inhoud sluit aan bij de trainingen. 
Het laatste deel van de training wordt gebruikt om te exploreren welke vragen er over het thema 
(nog) zijn. De vragen vormen het startpunt van de kennisgemeenschap.  
Leidinggevenden van de locaties worden door de trekkers (globaal) op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de kennisgemeenschappen. Mocht leidinggevenden de wens hebben om eens aan 
te sluiten bij de kennisgemeenschap dan leggen de trekkers dit verzoek voor aan de deelnemers. 
Die bepalen of zij het goed vinden dat de leidinggevende aansluit.  

 
 

3.Coaching 

Omschrijving:   

Per cyclus van 4 weken wordt iedere PM’er of docent ten minste 1 x bezocht door een coach. Drie 

keer per jaar is dat de Vinci coach, op de andere momenten de interne coach. De Vinci coach 

begeleidt de interne coach. Die laatste sluit aan bij de klassenbezoeken van de Vinci coach en is 

aanwezig bij de nabespreking. Tijdens de coaching staat de zogenaamde ‘leervraag’ centraal. De 

PM’er/leerkracht formuleert die naar aanleiding van het thema van de training.  Dat gebeurt zo 

concreet mogelijk: 

- Wat betekent de trainingsinhoud voor mij? 

- Wat ga ik er mee doen? 

- Hoe ga ik dat doen? 

- Wanneer?  

- Wat is daar voor nodig? 

 

De coaches richten zich bij hun observaties op de leervraag. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt 

van kijkwijzers. Er wordt gewerkt vanuit een gedeeld inhoudelijk kader – de TOP VVE trainingen. 

Op een observatie volgt altijd een nagesprek. 
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TOP VVE coaches maken veelvuldig gebruik van filmbeelden, soms vervaardigd door PM’ers en 

leerkrachten, soms door henzelf.  De beelden kunnen individueel en gezamenlijk (bijvoorbeeld 

tijdens trainingen) gebruikt worden. 

 

Collegiale consultatie maakt geen deel uit van het TOP VVE coaching programma. In de praktijk 

blijkt dat lastig te realiseren en de inhoudelijke opbrengst beperkt is.  

 

Doel: individuele ontwikkeling TOP VVE uitvoerders 

Frequentie: 10 x per jaar (3x Vinci coach, 7x interne coach) 

Communicatie en afstemming: 

- De leervragen krijgen vorm tijdens de afsluitende sessie van elke training (zie aldaar). 

PM’ers en leerkrachten mailen die na iedere training naar de interne coach. Iedere 

training vangt aan met een korte terugblik op de afgelopen coaching periode. 

- De interne coach beschikt over de leervragen. Die worden besproken voorafgaand aan 

ieder bezoek van de Vinci coach 

- De coaches maken geen verslagen. PM’ers en leerkrachten maken hun eigen 

aantekeningen.  

- Interne coach is aanwezig bij bezoek Vinci coach. Vooraf en achteraf bespreken ze na. 

 

4.Onderzoek 

Omschrijving:   

Onderzoek naar effectieve inhouden en werkwijzen vormt de basis van TOP-VVE. Daarnaast wordt 
het programma ook zelf wetenschappelijk getoetst op effectiviteit: aanpak en opbrengsten 
worden gemonitord en geëvalueerd. TOP-VVE-locaties fungeren ook als broedplaats voor 
vernieuwing, waar veelbelovende innovaties getest kunnen worden onder begeleiding van 
onderzoekers. 
 

a. Educatieve  kwaliteit 
 
De belangrijkste maat voor het succes van TOP VVE is de educatieve kwaliteit (van PM’ers en 
leerkrachten). Die wordt zichtbaar door het gebruik van het instrument CLASS (Classroom 
Assessment Scoring System). Class is een observatie-instrument, ontwikkeld door onderzoekers 
van de Universiteit van Virginia, waarmee de kwaliteit van interactie tussen leerkracht en leerling 
geobserveerd en gescoord wordt. CLASS deelt proceskwaliteit op in 3 domeinen: Emotionele 
Ondersteuning, Groepsorganisatie en Educatieve Ondersteuning.  Het scholingsprogramma van 
TOP VVE richt zich in de eerste plaats op dat laatste domein.  Er wordt gestreefd naar een 
bovengemiddelde educatieve kwaliteit. Dat wil zeggen: een CLASS score van tenminste 5. 
 

b. Taalvaardigheid  
 
In samenwerking met de UU wordt de taalvaardigheid van deelnemende kinderen onderzocht. 
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de in Pre COOL gebruikte CELF – test , naast 
toets- en observatie instrumenten waar de locaties zelf over beschikken.  De beperkte omvang 
maakt dat er niet gesproken kan worden van een effectmeting. 
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Doel: meten van de educatieve kwaliteit en vaststellen reële taalvaardigheid kinderen  

Frequentie: 1 x per jaar  

Communicatie en afstemming: 

- De CLASS meting wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Na afloop van de 

observatie in de groep is er een kort nagesprek tussen onderzoeker en medewerker(s). 

Ook maakt onderzoeker twee verslagen:  

1) een rapportage van de geobserveerde groepen met: gemiddelde scores van de 

geobserveerde, CLASS scores per activiteit, vergelijking CLASS scores geobserveerde 

groepen en Utrechts en landelijk beeld).  

2) een verslag per groep, met tips en tops  

- De CLASS resultaten kunnen gebruikt worden bij het formuleren van (persoonlijke en 

team) leerdoelen en worden besproken in de kennisgemeenschappen.  

 

- De projectgroepen worden geïnformeerd over de taalmeting, daarbij wordt vermeld wat 

er van hen en van de medewerkers verwacht wordt. 

- Ouders dienen toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. 

- De taalmeting wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Vinci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


