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Pittige peuters

Wat hebben zij nodig in de begeleiding?
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding 
Pittige peuters! In deze gids zetten we de  
details van de opleiding overzichtelijk voor je op 
een rijtje. 

Tijdens de opleiding komen aan bod: 
 • het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong  
op jonge leeftijd,

 • het ondersteunen van de sociale en emotionele 
ontwikkeling van de snelle peuter,

 • het begrijpen van de verschillen tussen de peuter 
met de voorsprong en de peuter met een ‘normale’ 
ontwikkeling,

 • dit plaatsen in het gedrag van de peuter en het  
aanpassen van het aanbod van zowel je  
activiteiten als je materialen om voldoende  
uitdaging te houden.

We gaan diep in op het ontwikkelen van het zelfbeeld 
van het jonge kind en de invloed van de pedagogisch 
medewerker daarop. Van daaruit bekijken we de 
mogelijkheden en de beperkingen om een peuter te 
ondersteunen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?  
Je bent Pedagogische Medewereker en loopt al  
langere tijd aan tegen vragen over deze snelle  
peuters. Je hebt een MBO 4 denk- en werkniveau. 
Naast de begeleiding van peuters ben je ook in staat 
je team aan te sturen op dit gebied en ambieer je dit. 

Je leert in de training ins en outs rondom de  
begeleiding van snelle peuters, het voeren van 
gesprekken met de ouders en het interpreteren  
van het gedrag van de peuter.

Pedagogisch medewerkers komen ze regelmatig tegen: pittige peuters. Dan hebben 
we het niet alleen over de bekende peuterdriftbuien, maar over peuters die nèt even 
anders reageren dan je zou verwachten, die nèt even een grotere woordenschat 
hebben en jou steeds nèt even voor lijken te zijn. Tijdens deze driedaagse module 
leer jij de peuters met een ontwikkelingsvoorsprong herkennen en begeleiden. 

https://www.novilo.nl
mailto:info%40novilo.nl?subject=


 www.novilo.nl    |    info@novilo.nl    |    088-208 0800 3

Inhoud  
Om deze peuters goed in beeld te krijgen gaan we in 
op een stuk theorie dat jou kan ondersteunen bij
het herkennen en begeleiden van de snelle peuters. 

We leggen een hele heldere en bruikbare link met
de praktijk en oefenen stevig op het signaleren. 
Daarnaast gaan we uitgebreid in op de begeleiding 
in de dagelijkse routine en helpen we jou je werk te 
vertalen naar de ontwikkelbehoefte van deze peuters.

Dag 1

Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid:  
wat heeft het met elkaar te maken?
 
Ochtend:
 • Inventarisatie: wat weten we?
 • Doel pittige peuters-programma
 • Signaleren: hoe doen we dat?
 • Signaleren: waarom is het nodig?

Middag:
 • Herkennen: wat zie je?
 • Model van Mönks en het model van Kieboom
 • Kenmerken van een peuter met een voorsprong
 • Gedrag: hoe interpreteer je?	

Praktijkopdracht 
 

Dag 2   

Ochtend:
 • Terugblik op dag 1 & opdracht
 • Zijnsluik: wat zie je?
 • Mindset

Middag:
 • Pedagogische houding
 • Ouders
 • Terugkoppeling ouders
 • Beleid rondom intake, signaleren en observeren

Eindopdracht  

Dag 3   

Ochtend:
 • Middelen: box en onderwerpen
 • Websites
 • Werken met een thema
 • Uitwisselen

Middag:
 • Gouden Tips voor de praktijk
 • Presenteren eindopdracht (max 10 minuten  
per deelnemer)

Literatuur & andere benodigdheden  

 • ‘Bijdehante baby’s en pittige peuters’  
van Lilian van der Poel

 • Hand-out 

We raden je aan het boek gelezen te hebben  
voorafgaand  aan de opleiding.  
 
De hand-outs zijn ondersteunend bij het herkennen 
van pittige peuters en ontvang je via het deelnemers- 
portaal.  

Eindresultaat & competenties
Aan het einde van de module kun je:

 • Peuters herkennen en hen begeleiden op
 f emotioneel vlak
 f sociaal vlak
 f in hun cognitieve ontwikkeling

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussen-
pozen van een aantal weken om de gelegenheid tot 
het maken van opdrachten te krijgen.  
 
We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. 
Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor 
een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en  
thee wordt gezorgd.

https://www.novilo.nl
mailto:info%40novilo.nl?subject=


 www.novilo.nl    |    info@novilo.nl    |    088-208 0800 4

Investering
Deze specialisatiemodule kost € 850,- te betalen vóór 
start van de opleiding. 

Indien je je vroeg inschrijft krijg je een vroegboek- 
korting en betaal je € 750,-. Wil je weten of je hiervoor 
in aanmerking komt? Zie de uiterste aanmelddatum 
op de website.

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld  
van BTW.

En nu? 
Schrijf je in via de module op onze website:

www.novilo.nl/product/specialisatiemodule- 
pittige-peuters  }

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact met ons  
opnemen via info@novilo.nl of bel 088-208 0800. 

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal  
16 deelnemers om te zorgen voor een maximale  
persoonlijke inbreng en interactie.

We behouden ons het recht voor om bij te weinig 
deelnemers de module tot 2 weken voor startdatum  
te kunnen annuleren.

Studiebelasting 
Buiten de drie dagen waarbij van je verwacht wordt 
dat je aanwezig bent, wordt er van je verlangd dat je
de huiswerkopdrachten maakt. 

Deze opdrachten zullen al naar gelang jouw  
enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen 
van circa 1 uur per opdracht.

Afsluiting
Na controle van aanwezigheid op de drie dagen, 
actieve deelname en het inleveren van de 
opdrachten, zal het certificaat worden klaargezet  
in het deelnemersportaal. 

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op onze cursus- 
locatie te Utrecht: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

Deze locatie is makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer. Het kantoor ligt op loopafstand
van NS station Utrecht Lunetten waar ook diverse
buslijnen stoppen. In de buurt en bij het station kun je 
gratis parkeren. 

Zie onze website voor de route gegevens. 
www.novilo.nl/contact  }
 

Op onze site staat een overzicht van onze  
26 specialisatiemodules. Vind eenvoudig de  
module die bij jou past. Hieronder een kleine 
greep uit het aanbod:

 • Executieve functies
 • Coachingsvaardigheden
 • Creatief fysiek Coachen  Nieuw!
 • Leren 2.0
 • Levenshouding
 • Creatieve begaafdheid  Nieuw!
 • Coachen bij Faalangst & Perfectionisme
 • Slimme kleuters

Kijk voor een volledig overzicht op 
www.novilo.nl/specialisatie-modules  }

Ruime keuze in 3-daagse opleidingen  
op het gebied van talentontwikkeling  
en hoogbegaafdheid.  

Intensieve training van één dag(deel)
Kijk eens bij onze kenniscolleges. We hebben 
meer dan 60 onderwerpen in ons aanbod. 

www.novilo.nl/kenniscolleges  }
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Opleidingslocaties:
Maassluisstraat 2, Amsterdam
Zwarte Woud 2, Utrecht

Novilo is onderdeel van  
Levanimo Onderwijsadvies BV
Amsterdam
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Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief  
getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten.
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Postadres:
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam
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