DE MASTERCLASS TOP VVE
Aanmelden: www.vinci-toponderwijs.nl
Datum: maandag 15 april 2019, 10-13.00 uur, aansluitend lunch
Locatie: UCK, Domplein 4, centrum Utrecht
Kosten: gratis
Doel: VVE-betrokkenen informeren over de Top VVE-aanpak en inspireren tot verdere
kwaliteitsversterking van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).
Doelgroep: Gemeentelijk beleidsambtenaren OAB/VVE, bestuurders van OAB-scholen,
vertegenwoordigers van aanbieders van Voorschoolse Educatie, landelijke gremia en overige VVEexperts.
Programma:
Vanaf 09:30 uur
Registratie en koffie
Vanaf 10:00 uur
- Inleiding door Walter de Wit (Vinci en Oberon) en Jeroen Nusteling (SDK kinderopvang)
Over VVE met ambitie: op weg naar hoog effectieve voorzieningen
- Kees Broekhof (Vinci en Sardes)
Over de kern van Top VVE: samen doordenken met kinderen
- Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht) en Arjen Scholten (Vinci)
Over ouders en thuisondersteuning: goede bedoelingen zijn niet genoeg. Wat kan de
gedragswetenschap bijdragen aan de effectiviteit van ouderprogramma’s?
- Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)
Over Educatieve kwaliteit als graadmeter van succes: de eerste opbrengsten van Top VVE
- Ditte Lockhorst (Oberon, voorheen Universiteit Utrecht)
Over werkzame professionalisering binnen VVE
- Walter de Wit (Vinci en Oberon)
De betekenis voor lokaal VVE-beleid
13.00 uur
Broodjes en napraten

z.o.z.

Achtergrond Top VVE:
De afgelopen drie jaar werkte stichting Vinci aan een vervolg op de Brede School Academie. Met dat
concept werden opmerkelijke resultaten geboekt met doelgroepleerlingen uit de midden- en
bovenbouw van het basisonderwijs. De BSA toonde ondubbelzinnig aan dat het kan: goed doordachte
en kennisonderbouwde aanpakken kunnen leiden tot veel grotere effecten van onderwijs aan
doelgroepleerlingen.
Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci een nieuw,
vergelijkbaar concept, nu gericht op de effectverhoging van VVE (de voor- en de vroegschoolse
educatie). Aanleiding? De uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-COOL naar de effecten van VVE.
Dat liet zien dat de educatieve kwaliteit op veel VVE-groepen relatief laag is. Met het concept Top VVE
wordt daarom ingezet op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit – om daadwerkelijk
achterstanden te bestrijden moet die van het allerhoogste niveau zijn. Top niveau.
In Dordrecht en Nijmegen is Top VVE op een aantal voorbeeldlocaties ingevoerd. De UU, de VU en
Oberon onderzoeken de voortgang, en de eerste opbrengsten zijn beschikbaar. Tijdens de masterclass
vertelt de UU daarover. Minstens zo belangrijk is de presentatie van het complete concept, met een
vernieuwende blik op het VVE-curriculum (‘taal en denken’), ambitie, professionalisering,
ouderbenadering en imago en uitstraling. Steeds gericht op effect, maar tegelijkertijd inspirerend.

