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1. Doel van SterkVVE

Doel:
Een forse bijdrage leveren aan het verminderen van onderwijsachterstanden van kinderen. 
Door:
Doelgericht, gevoed door wetenschappelijke inzichten, de kwaliteitsversterking van VVE (voor- en vroegschool) te 
bevorderen. 

Wetenschappers, kennisexperts, praktijkexperts en beleidsexperts werken trekken hierin gezamenlijk op. 
We vormen een samenwerkingsverband met vertegenwoordigers uit 6 gemeenten (beleid, voorschool en vroegschool) 
en kennisexperts/wetenschappers om:
- perspectiefrijke VVE-innovaties, gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek/kennis, te bespreken en te bevorderen;
- gedegen beleid, gevoed door wetenschappelijke inzichten, te bevorderen; 
- wetenschappelijke resultaten te bespreken en vertalen naar  VVE-beleid en praktijk. 

We gaan op een systematische manier werken aan kwaliteitsversterking van het VVE, gevoed door wetenschappelijke 
inzichten. 
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2. Aanleiding
Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat VVE effectief kan zijn, maar dit niet per definitie is. In Nederland is halverwege de jaren 

negentig, mede vanwege de internationale succesbevindingen, gekozen voor: 

- enerzijds brede, landelijke invoering van VVE (middels de Landelijke Beleidskaders);

- anderzijds in een – in internationaal perspectief– relatief ‘heel magere’ variant: met een voorschools VVE van (slechts) minimaal 10 uur en 

personele eisen van (slechts) mbo-3 niveau. En ook voor het vroegschools VVE nauwelijks (al te) harde eisen t.a.v. specifieke 

deskundigheid van personeel, ‘dubbele bezetting’, o.i.d. 

In het afgelopen decennium is enige kwaliteitsversterking ingezet op het voorschoolse, o.a. via de Bestuursafspraken, en is de formatie voor 

scholen voor het vroegschoolse VVE verder afgenomen.

In Nederland wordt al jaren fel gediscussieerd in de onderzoekswereld over de uitkomsten van VVE-onderzoek en de onderzoekstechnische 

problemen. De resultaten van VVE (b)lijken (nog) niet of nauwelijks aanwezig, althans niet van het gebruiken van één van de erkende VVE-

programma’s, en tezelfdertijd wijzen veel onderzoekers op de beperkingen in het onderzoek. Vanuit het prospectieve pre-COOL onderzoek zijn 

er inmiddels aanwijzingen dat achterstandskinderen door deel te nemen aan voorschoolse educatie hun beginachterstand in taal- en cognitieve 

vaardigheden substantieel inlopen. De educatieve kwaliteit van de voorschoolse centra is hierbij een belangrijke factor, maar tegelijkertijd is de 

educatieve kwaliteit gemiddeld laag en sterk variërend tussen de centra. Het gebruik van VVE-programma’s heeft een positieve invloed op de 

educatieve kwaliteit, maar het effect is niet groot en het effect van andere factoren, zoals systematische continue professionalisering is groter. 

Kloprogge en De Wit (2015) wijzen er in hun advies ‘Toekomst OAB na 2015’ voor het ministerie van OCW op, dat het in Nederland ontbreekt 

aan een goede kennisinfrastructuur OAB. Er vindt relatief weinig kennistransfer plaats, scholen vinden vele malen hetzelfde wiel uit (OAB is een 

projectencaroussel). Er vindt in Nederlands weinig systematische vertaling van onderzoek naar de praktijk plaats, er is geen model voor de 

verdere ontwikkeling van succesvolle en perspectiefrijke OAB-innovaties, er is geen netwerkvorming tussen bv. krachtige achterstandsscholen 

en dergelijke. 

Met SterkVVE willen we deze problemen aanpakken en systematisch inzetten op VVE-innovaties, die doelgericht zijn, goed onderbouwd en 

gericht op de belangrijkste effectiviteitskenmerken. In samenwerking tussen beleidsexperts, praktijkexperts uit voorschool en vroegschool en 

kennisexperts bespreken we kansrijke innovaties en onderzoekskennis en bevorderen de implementatie ervan.  

SterkVVE kan ruim gebruik maken van de resultaten van een lopend Europees vergelijkend onderzoek (project CARE)

onder leiding van de UU, in opdracht van de Europese Commissie, waarin o.a. diepte-studies van good practices in

verschillende landen zijn uitgevoerd die kunnen bijdragen aan verrijking van het handelingsrepertoire van professionals in

VVE.  Met ook good practices op het gebied van professionalisering. 3



3.  Wat wel en niet?
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Wat wel?

Op een systematische en doelgerichte manier gaan werken aan 
kwaliteitsverbetering gevoed door wetenschappelijke inzichten.
Een aantal voorbeelden van ‘Innovaties’:
- De (educatieve) professionaliteit van leidsters en leerkrachten 

(bv. het vormgeven van teamprofessionaliseringsprocessen; 
principe van Kennisgemeenschap/de professionele leercultuur); 

- Educatieve processen in de groep, o.a. vormgeven van taalrijke 
educatieve dialogen in ‘inhoudelijke’ setting (bijv. ronde 
wetenschap & technologie, tel- en meetopdrachten), het 
organiseren van begeleid, ontdekkend en fantasiespel in kleine 
groepen (als alternatief voor onbegeleid spel) en het benutten 
van de moedertalen van anderstalige kinderen;

- Kwaliteitsbewaking in de VVE-sector; 
- Een nieuwe Ouderbenadering (bv. de aanpak zoals in de BSA 

gehanteerd en beschreven in de notitie TOP-VVE: Knuffelen en 
Uitdagen (Vinci, augustus 2014);

- Vernieuwingen gerelateerd aan ICT gebruik: met name ook op 
het gebied van meertalige ondersteuning;

- Variatie in aantal dagdelen Voorschools VVE.
Resultaten van nationaal (bv. (pre)COOL) en internationaal 
onderzoek (CARE) gaan hier voeding aan geven. 

Wat niet?

Niet ieder het eigen wiel uitvinden, maar intergemeentelijke 
samenwerking en kennisoverdracht.

OAB en VVE zijn al decennialang een projectencarrousel, met goed 
bedoelde, maar vaak weinig doelgerichte en effectieve projecten. 
We stoppen met projecten die weinig effectief zijn.

Binnen SterkVVE gaan we sterk de nadruk leggen op educatieve kwaliteit  
van VVE en op daadwerkelijke kansverrijking van kinderen. Overige 
projecten en beleid worden niet behandeld in SterkVVE verband. 

De kracht van SterkVVE gaat zitten in de combinatie van beleid, praktijk 
en wetenschappelijke expertise.  We houden ons niet bezig met 
projecten of innovaties waar kennis en wetenschappelijke onderbouwing 
ontbreekt.



4.  De samenstelling en organisatie van SterkVVE

We onderscheiden de Kerngroep en de Gasten.

A. De Kerngroep
1. Zes gemeenten: met een vertegenwoordiger van de gemeente, van de voorschoolse sector en van de 

vroegschoolse sector.  We beginnen vooralsnog met: Ede, Dordrecht, Nijmegen, Lelystad, Rotterdam en 
Utrecht.  

2. Vaste kennisexperts:
- Paul Leseman (met evt. collega’s) (UU, Departement Educatie en Pedagogiek)
- Jo Kloprogge (VVE/OAB kennisexpert)
- Heleen Versteegen (VVE expert Sardes (en oud-manager kinderopvang), tevens betrokken bij landelijk oab-
ondersteuningstraject)
- Arjen Scholten (oud projectleider BSA, projectleider TOP-VVE, Vinci)
- Walter de Wit (OAB onderzoeker en adviseur Oberon; Innovatie expert Vinci). 

Tevens coördinator van ‘Sterk VVE’ namens Vinci. 

B. De Gasten
Gericht worden, per thema, externe kennisexperts, wetenschappers, innovators en/of gastgemeenten 
uitgenodigd.

In de volgende paragraaf beschrijven we de aanpak.
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5.  De aanpak SterkVVE
In een overleg van beleids-, praktijk- en kennis/wetenschapexperts gaan we potentieel effectieve, goed onderbouwde VVE-
innovaties en –aanpakken bespreken, beleidsmodellen verkennen en onderzoeksuitkomsten bediscussiëren. Waar mogelijk 
gaan we de implementatie van potentieel sterke innovaties en effectieve factoren bevorderen.

Activiteiten:
a. Kernbijeenkomsten (4 x per jaar)
Op 4 bijeenkomsten per jaar worden onderzoekskennis en perspectiefrijke innovaties samengebracht en bediscussieerd in 
gezelschap van beleids,- praktijk- en kennisexperts. Per bijeenkomst staat een thema centraal, zoals Educatieve kwaliteit 
personeel en professionalisering.

b. Eventuele samenstelling van Innovatiegroepen
Naar aanleiding van een kernbijeenkomst kunnen geïnteresseerden verder willen met uitwerking of implementatie van een 
specifiek thema. Dit wordt vormgegeven in een Innovatiegroep.

c. Informatie voorziening
tussentijds over onderzoeksresultaten, belangrijke innovaties, beleid. Met focus op daadwerkelijke effectiviteitsversterking van 
VVE.

d. Vraagbaakfunctie 
Leden van SterkVVE kunnen tussentijds vragen voorleggen aan het samenwerkingsverband

Jaarlijks wordt een concrete jaarplanning SterkVVE gemaakt. 

Bekostiging:
De zes deelnemende gemeenten leveren een jaarlijkse bijdrage ter bekostiging van de activiteiten (het ‘lidmaatschap’). 6



Programmatisch Creëren: De gezamenlijke gemaakte visie geeft energie en 
focus voor het programma, de verandering

6. Waarom ook alweer?

De effectiviteit en professionaliteit van VVE in Nederland verder versterken. 

Door beleidsexperts, wetenschappers en praktijkvertegenwoordigers  gezamenlijk 
te laten optrekken, gericht op goed onderbouwde en doelgerichte 
kwaliteitsversterking van het VVE.
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