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Afsluiting

Landelijk beleid

Wat kost dat?
- Algemeen

- OAB-budget NL 

Keuzes in lokaal beleid en schoolbeleid

Focus en ambitie

Vinci vervolg



Landelijk beleid VVE
Voorschoolse educatie:
- Van 10 naar 16 uur;
- Meer Hbo-ers betrekken;
- Andere financiële berekening, extra geld, maar is sober.

Vroegschoolse educatie/basisonderwijs:
- Nieuwe gewichtenberekening;
- Geen herstel budget;
- Impuls aan onderzoek en kennisdeling:

*  Academische Werkplaatsen oab (samenwerking scholen 
met univ/hogescholen);

*  Plan voor Kennisdeling en –benutting. Landelijk regisseur 
R&D OAB;

*  Diverse landelijke onderzoeken VVE en landelijk 
coördinator.



Kosten en baten VVE





Huidige conclusies Heckman c.s.:

De grootste economische en maatschappelijke winst (1 geïnvesteerde 
levert 3 a 4 euro op) door:

- Zo vroeg mogelijk beginnen. Goedkope maatregelen later, niet uitsluiten,  
kunnen ook effectief zijn.

- Investeren én onderhouden;
- Hoge ambities;
- Aandacht voor de ouders;
- Niet enkel taal en kerncompetenties, ook executieve functies en kennis van 

de wereld.



Beleidskeuzes in NL:

Sober OAB-budget voor 15% kinderen (laagste SES)
Forse achterstanden, kansen nemen eerder af, dan toe.

Hoe met beperkt budget een hoge educatieve kwaliteit 
krijgen en daadwerkelijk fors bijdragen aan 
achterstandsvermindering?

Hartstikke lastig!!



Noodzakelijke randvoorwaarden Top-VVE

Voorschool:
- 16 uur groepsgebonden uren en 6,5/7,5 niet-groepsgebonden uren;
- 4 uren per groep per week voor coaching.

Vroegschool:
Minimumeisen aan vroegschool (commissie Meijnen, 1995):
- min. 4 dagdelen per week 2e kracht;
- groepsgrootte max. 25;
optioneel: overgangsmodel groepsgrootte: 4-jarigen max. 20;

- min. 6 uur professionalisering per  maand.



Niet beginnen met uitsmeren en 
verdunnen

Voorschoolse educatie:
- Ook lichtere achterstandsgroepen;
- Alle zorgpeuters (ook hoogopgeleide gezinnen);
- Alle andere thuistaal (ook hoogopgeleide gezinnen).

Vroegschoolse educatie/basisonderwijs:
Bewust voor oab inzetten, niet voor
- zorgproblematiek;
- alleen de zwakst scorende leerlingen;
- (hippe) onderwijsvernieuwingen;
- overige tekorten, problemen.



Wel  Focus / Ambitie

Bewust inzetten op de (landelijke definitie) OAB-doelgroep

Benadering 1. Top-VVE
In alle zware achterstandssituaties voorzieningen van een goede 
educatieve kwaliteit;

Benadering 2.  Top-VVE
Innovatiecentra VVE met spin-off functie;

Schoolbesturen
Bewust op oab inzetten: 
sterke vroegschool; later extra Taal en Kennis van de wereld; zorgvuldige 
povo en voorbereiding op vo.



Heel veel te winnen;

Wees ambitieus;

Benut de kennis die we hebben.



Vinci en Top-VVE

- Nijmegen en Dordrecht: laatste implementatie,  borging 
en spin-off;

- Op enkele onderdelen doorontwikkelen van concept;

- Kennis delen (o.a. www.Top-VVE.nl );

- We willen twee andere gemeenten;

- We zijn bezig met concept-ontwikkeling Top-OAB-
scholen: kennis en experts verzamelen.

http://www.top-vve.nl/


Wat betreft het uitsmeren van OAB-geld:

Kinderen die macrobiotisch werden opgevoed, 
hebben later taalachterstand!

Drs. H. Finkers

Woorden als: 
gehaktdag
kuiltje jus en
half-om-half kennen zij niet.



Hartelijk dank aan alle medewerkers en bezoekers !

Heel veel plezier en opbrengst toegewenst
met uw VVE  !!!


