
 

 

STUDIEGIDS 

SPECIALISATIEMODULE 

PITTIGE PEUTERS 

Wat hebben zij nodig in de begeleiding? 
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Pittige Peuters! In deze gids zetten we de 

details van de module overzichtelijk voor je op een rijtje. Wij zijn erg enthousiast over de module. 

Tijdens deze driedaagse opleiding geven Lilian van der Poel en Claudia Benmesahel-Kruidbos op 

praktijkgerichte wijze inzicht in het herkennen en begeleiden van de snelle peuters. 

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.  

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? 

 
Praktijkopdrachten 
Literatuur 
 
Dag 2  
Ochtend:  

● Terugblik op dag 1 & opdracht 
● Zijnsluik: wat zie je?  
● Mindset 
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Middag: 

● Pedagogische houding 
● Ouders 
● Terugkoppeling ouders 
● Beleid rondom intake, signaleren en observeren 

 
Eindopdracht Literatuur  
 
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) 
● Uitreiking certificaat  

 
Literatuur: 

● Bijdehante baby’s en pittige peuters 
● Hand-out  

 
We gaan ervan uit dat je het boek kent als je tijdens de opleiding de inhoud van het boek doorneemt en 
kent. De hand-outs zijn ondersteunend bij het herkennen van pittige peuters. 
 
Eindresultaat & competenties 
Na afloopt kun je: 
Peuters herkennen en hen begeleiden op  

● emotioneel vlak 
● sociaal vlak 
● in hun cognitieve ontwikkeling 
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Trainers 

Lilian van der Poel heeft zich in de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd op 

hoogbegaafdheid met betrekking tot de groep 0-6 jarigen. Haar grote interesse 

ligt vooral bij die groep omdat er tot voor kort nauwelijks informatie was, laat 

staan begeleiding. Ontwikkelingen in de persoonlijke sfeer leidden ertoe dat ze 

al snel zag dat begaafdheid bij deze jonge kinderen al heel grote gevolgen had. 

Dat zorgde ervoor dat ze in 2015 startte met een peutergroep voor kinderen 

met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong. Vanuit haar eigen ervaring, en de 

ervaring die ze opdeed met deze snelle peuters schreef ze in 2018 het boek 

Bijdehante baby’s en pittige peuters. Om haar specialisatie verder te verstevigen volgt Lilian op dit 

moment de ECHA waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van de allerjongsten. 

Claudia Benmesahel-Kruidbos zet 25 jaar kennis en ervaring in op het gebied 
van Ontwikkelings-Psychologie. Het niet gezien worden als peuter met een 
ontwikkelingsvoorsprong en de gevolgen hiervan op latere leeftijd ken ik als 
geen ander vanuit mijn eigen kinderen. De oudste ging met net 8 jaar naar het 
VO. Vanuit mijn toenmalige functie als Regio coördinator binnen Pharos ben ik 
al jaren betrokken bij hoogbegaafdheid en alles wat speelt in de HB wereld. 
Sinds 2016 begeleid ik peuter en kleutergroepen op het gebied van 
ontwikkelingsvoorsprong. Indien nodig neem ik een Dynamic Assessment af. Ik 
ben opgeleid door StibCo en mijn basis is het mediërend leren. 

 

Opleidingsduur 

De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussenpozen 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. 

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 deelname de module tot 2 weken voor startdatum te 

kunnen annuleren. 
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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, 

ontvang je na de laatste dag een digitaal certificaat. 

Locatie 

De bijeenkomsten vinden plaats op onze cursuslocatie in Utrecht, ze onze website voor adres en route 

gegevens.  

Inverstering 

Deze specialisatiemodule kost € 795,- te betalen vóór start van de module.  

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW. 

En nu? 

Schrijf je in onze website. 

Heb je nog vragen: mail naar info@novilo.nl of bel gerust naar ons Office Management: 088 208 0800. 
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https://www.novilo.nl/contact/
https://www.novilo.nl/pittige-peuters/#1484582917717-725f723d-b193

