
Vroegsignaleren met knappe kleuters

www.knappekleuters.nl

Knappe Kleuters is een praktisch signaleringsinstrument 
waarmee je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
snel in beeld krijgt én houdt.

Door deze kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren  
bied jij, als leerkracht, wat ze nodig hebben: ze kunnen  
hun eigen ontwikkelingstempo volgen en zitten daardoor  
lekker in hun vel. Hiermee voorkom je onderpresteren  
en andere problemen die een gezonde ontwikkeling in  
de weg staan.

hoe werkt het?

Knappe Kleuters bestaat uit drie delen:
theorie, praktijk en verdieping. In het  
theoriegedeelte wordt kort en bondig  
uitgelegd wat een ontwikkelingsvoorsprong  
is en welke kenmerken daarbij horen. Dit  
wordt uitgebreid geïllustreerd met  
praktijkvoorbeelden.

Het praktijkgedeelte legt uit hoe het instrument werkt.  
Je leert hoe je een slimme kleuter kunt signaleren  
bij instroming in het basisonderwijs.

Het verdiepingsdeel tot slot, geeft achtergrond-  
informatie en handvatten. Dit draagt bij aan de  
kennis en vaardigheden van de leerkracht om  
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te  
signaleren en op de juiste manier te benaderen.

meer weten over knappe kleuters?
Neem dan contact op met een van onze experts of mail naar:  
info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

 

Ook digitale formulieren 
verkrijgbaar



trainingen bij knappe kleuters

www.knappekleuters.nl

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong biedt naast het signaleringsinstrument  
Knappe Kleuters (zie andere zijde) diverse trainingen aan. Hiermee leer je een 
kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig te signaleren en leer je om  
vanaf dag één aan te sluiten bij zijn of haar onderwijsbehoefte.

Bij deze training duik je in de theorie die nodig  
is om jonge kinderen met een ontwikkelings- 
voorsprong te signaleren. We behandelen de  
cognitieve kenmerken én de zijnskenmerken.  
Tal van praktijkvoorbeelden komen aan de orde 
en helpen om de theorie tastbaar te maken.  
Vervolgens leer je hoe je het signalerings-  
instrument inzet voor een optimale signalering  
in de onderbouw.  
 

Deze training is gevalideerd door Registerleraar.

Signaleren met Knappe KleuterS

Deze praktijktraining biedt handvatten om  
slimme kleuters tot leren te laten komen. Je  
leert welke vaardigheden begaafde kleuters  
nodig hebben en hoe je verrijking kunt  
aanbieden. Kortom, je leert aan te sluiten  
bij de leer- en ondersteuningsbehoefte  
van deze kinderen.
 

Ook deze training is gevalideerd door Registerleraar.

aan het werK met Knappe KleuterS

Alle trainingen worden gegeven door experts 
op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij vormen 
samen de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong. 
Onze trainers staan bekend om hun praktische  
insteek, toegankelijkheid en deskundigheid. Er 
worden trainingen gegeven in verschillende delen 
van het land. 
 
Neem voor informatie contact op met:  
info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Onze trainerS


