STUDIEGIDS
SPECIALISATIEMODULE
SLIMME KLEUTERS
Slimme kleuters in de groep, een grote uitdaging!

‘Duidelijk door zijn eenvoud en helderheid: uitgebreid qua inhoud, goed in de
praktijk toe te passen en veel inkijkmateriaal.’
‘Grote afwisseling tussen luisteren en zelf aan de slag gaan.’
‘De trainer vertelde veel vanuit eigen praktijk en ervaring. Dat sprak mij heel erg
aan, want jouw feedback kwam regelrecht uit de praktijk en dat werkt!’
‘Wat heerlijk om zo veel ideeën te krijgen die goed toe te passen zijn in de groep.’
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De specialisatiemodule Kleuters is geaccrediteerd door:
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Slimme kleuters! In deze gids zetten we de details van
de module overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Cora Hansen uitgenodigd om
kenniscolleges te geven over kleuters. Daarnaast begeleidt Cora met ons scholen die een
begeleidingstraject met Novilo aangaan en traint Cora de onderbouw. De reacties hierop zijn zo positief
dat we hier een vervolg aan te kunnen geven in de vorm van deze driedaagse specialisatiemodule.
Tijdens deze module geeft Cora op een praktijkgerichte wijze inzicht in de vele facetten van begeleiding
van kleuters en hun ontwikkeling.
De module staat al sinds 2014-2015 op ons programma. Deelnemers zijn ontzettend enthousiast, zo
scoorde de module eerder een 8,8 (2015-2016, groep 4) en een 9 (2016-2017, groep 2) gemiddeld!
Enkele quotes uit de evaluaties:
‘Veel ideeën gekregen voor taal- en rekenonderwijs, leuk dat we ook weer zelf creatief (denkend) aan de
slag gingen, maar er ook ruimte was om erover na te denken hoe je het goed kunt inzetten.’ - ‘Voor mij
persoonlijk was het wakker schudden in creatief denken en er zelf weer mee aan de slag gaan zinvol. Ik
ben zelf weer aangezet en meegenomen in een overall-blik bij kleutergroepen: wat wil ik en kan nog
anders (beter/’bruisender’)?’ - ‘Interactief, de trainer sluit aan bij onze vragen!’
Veel leerkrachten en begeleiders van Slimme Kleuters hebben de volgende vragen:
- Hoe herken ik een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?
- Hoe bepaal ik een passend aanbod voor de meer- of hoogbegaafde kleuter?
- Hoe zorg ik voor een goede balans tussen cognitieve uitdaging en spel?
- Hoe organiseer ik dit aanbod praktisch gezien in mijn volle kleutergroep?
- Wat bied je kleuters aan die al kunnen lezen en/of schrijven?
- Wanneer is versnellen wenselijk?
- Hoe houd ik het de kleuter gemotiveerd?
- Hoe voorkom je onderpresteren?
Tijdens deze specialisatiemodule in Utrecht komen onder andere de volgende aspecten aan bod:
signaleren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, werken met hogere denkniveaus, ontwerpen van
uitdagende activiteiten, voorkomen van faalangst en onderpresteren en een gepast aanbod op gebied
van rekenen en lezen.
We gaan daarbij uit van een visie op het jonge kind waarin welbevinden en betrokkenheid voorwaarden
zijn om te komen tot ontwikkeling. Het leren in vrije speel-leersituaties past bij de
ontwikkelingsbehoeften van kleuters. Het scheppen van een rijke leeromgeving is daarbij van groot
belang. Immers: “Het 'spel' van het kleine kind bevredigt een diepe, aangeboren nieuwsgierigheid die
hem voortdurend beweegt tot nieuwe opdrachten die hij zichzelf geeft, waarin hij zijn kennis van zichzelf
en zijn omgeving uitbreidt.”( Emmi Pikler)
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Voor wie is de opleiding bedoeld?
Als deelnemer heb je een HBO-denkniveau, een duidelijke affiniteit met begeleiding van jonge kinderen
en onderwijs, en je kent de 7 uitdagingen. In de praktijk zien we veel interesse bij
onderbouwleerkrachten die extra verdieping zoeken, Intern Begeleiders en onderbouwcoördinatoren.
Ook is de training interessant voor ouders van hoogbegaafden die jonge kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong willen begeleiden of anderen hierover willen adviseren. Realiseer je dan wel
dat de training sterk onderwijsgericht is.
Inhoud
Waar nodig duiken we in de theorie, zodat je een goed inzicht ontwikkelt in de speciale
onderwijsbehoeften van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Belangrijk is vooral dat je dit in
praktijk kunt brengen, wij gaan daarbij uit van het onderwijs. Daarom besteden we een groot deel van de
trainingen aan de verkenning van geschikte methodes en materialen, het ontwerpen van uitdagende
speel-leeractiviteiten, het oefenen van vaardigheden en het bespreken van casussen. In de
praktijkopdrachten ga je hiermee verder aan de slag.
Dag 1
Ochtend: Ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafd?
- Model van Gagné en model van Monks
- Kenmerken van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
- Rol ouders
- Beleid rondom intake, signaleren en observeren
- Versnellen: wenselijk of niet?
Middag: De zeven uitdagingen vertaald naar Slimme Kleuters
- Overtuigingen
- Geheugen
- Motivatie
- Frustratietolerantie
- Samenwerken
- Zelfstandig leren
- Hiaten
Praktijkopdrachten
Literatuur
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Dag 2
Ochtend: Slimme Kleuters denken anders
- Terugblik op dag 1
- Taxonomie van Bloom, het toepassen van hogere denkorde vaardigheden
- Anders werken met ontwikkelingsmaterialen
- Filosoferen met kleuters
- Onderzoekend leren
- Creatief denken
- Thinker keys van Tony Ryan
Middag: Uitdagende thema’s
- Visie op spel en ontwikkeling
- Geschikte onderwerpen en uitwerking
- Top-down
- Verhalend ontwerp
- Voorbeelden
Eindopdracht
Literatuur

Dag 3
Ochtend: Lezen, schrijven en rekenen
- Methodisch of niet?
- Werken met vrije tekst
- Zin van de week
- Rekenvaardigheden
- Math journals
- Wiskunst
Middag:
Eerste deel: Gouden Tips voor de praktijk:
- Websites
- Behoefte aan afwisseling en tempo
- Leren presenteren
- Uitwisselen
Tweede deel:
- Presenteren eindopdracht
- Uitreiking certificaat
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Literatuur
- TIBtools: Aan de slag met Slimme Kleuters, Eleonoor van Gerven
- De 7 uitdagingen, Tijl Koenderink
- Hand-out met diverse artikelen
Er wordt van je verwacht dat je de 7 uitdagingen kent, de hand-outs zul je tijdens de praktijkdagen
ontvangen. Het boek dien je zelf aan te schaffen.
Eindresultaat & competenties
Na afloop kun je...
- Een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en een goed onderbouwd stappenplan opstellen om te
komen tot een helder advies.
- Onderwijs in een reguliere of exclusieve setting zo vormgeven, dat je tegemoet komt aan de
onderwijsbehoeften van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
- Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Uitdagende leeractiviteiten ontwerpen waarbij je een beroep doet op vaardigheden in de hogere
denkorde.
Trainer
Cora Hansen is een gedreven en enthousiaste trainer en leerkracht. Het
onderwijs aan jonge kinderen gaat haar aan het hart en zij heeft zich
gespecialiseerd in het onderwijs aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Haar trainingen kenmerken zich door vele praktische handvatten die in elke
onderbouw groep inzetbaar zijn. Cora was jarenlang leerkracht van een groep
‘slimme kleuters’ en werkt nu parttime in een reguliere kleutergroep. Haar
ervaringen met het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van deze
kleuters deelt ze graag in deze specialisatiemodule!
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. Met name tussen dag 2 en 3 zitten enkele weken om de opdracht
goed in te kunnen zetten. 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.
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Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers om te zorgen voor een maximale
persoonlijke inbreng en interactie.
Bedenk dat de groep een verschillende achtergrond heeft en dat de voorkennis van iedereen verschilt.
We behouden ons het recht voor om bij te weinig deelname 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
2 boeken leest, een aantal hand-outs bestudeert en enkele praktijkopdrachten maakt. Deze
werkzaamheden zullen al naar gelang jouw enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen van circa 35
uur.
Afsluiting
Na controle van aanwezigheid, uitvoering van de praktijkopdrachten en toetsing van de eindopdracht,
ontvang je na de laatste dag digitaal een certificaat.
Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op onze cursuslocatie in Utrecht, ze onze website voor adres en route
gegevens.
Investering
Deze specialisatiemodule Slimme Kleuters kost €795,- te betalen vóór aanvang van de module.
Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW.
En nu?
Schrijf je in via onze website.
Heb je nog vragen: mail naar info@novilo.nl of bel gerust: 088 208 08 00.
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