
Pientere Peuters, vanaf de eerste oogopslag
signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong  

voor professionals in kinderopvang en voorschoolse educatie

‘Pientere Peuters, vanaf de eerste oogopslag’ is een signalerings- 
instrument om het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong  
te signaleren in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool.  
Dit nstrument bestaat uit een prettig leesbaar theoriedeel en een  
duidelijke koppeling naar de praktijk. Het praktische gedeelte bestaat  
uit een vragenlijst voor ouders, een overzicht van kenmerken met 
hun betekenis, en een schema met doelen gekoppeld aan de leeftijd 
waarop kinderen deze gemiddeld behalen. Daarnaast zijn hulpmiddelen 
toegevoegd voor de begeleiding van kinderen en voor het gesprek met  
hun ouders.

Professionals in de kinderopvang en op voorscholen kunnen met  
Pientere Peuters snel inspelen op de opvoed- en ontwikkelingsbehoefte  
en leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan het gezond opgroeien  
van kinderen tussen de nul en vier jaar.

“Nu kan ik deze kinderen op emotioneel gebied en in hun cognitieve ontwikkeling veel beter  
bieden wat zij nodig hebben. Mijn professionaliteit is hierin echt gegroeid!  

Het signaleringsinstrument Pientere Peuters geeft veel houvast in mijn observaties en in de  
overdacht naar de basisschool. Het is zo fijn om nu ook hun ouders beter te ondersteunen!” 

Sylvia Argelo, Kinderopvang Pip&Syl

Zo werkt ‘Pientere Peuters, vanaf de eerste oogopslag’:

• Je neemt kennis van de theorie in het instrument.

• Ouders leveren, als belangrijke bron, informatie over de ontwikkeling  
van hun kind. Hiervoor is een vragenlijst opgenomen.

• In gesprek met ouders wordt deze vragenlijst besproken.

• Observaties en spelobservaties geven je meer zicht op de ontwikkeling  
van het kind.

• Deze informatie gezamenlijk geeft je zicht op een vermoedelijke  
ontwikkelingsvoorsprong.

• Bij een vermoeden van een voorsprong pas je de begeleiding en het  
aanbod hierop aan.

Pientere Peuters helpt voorkomen dat kinderen 
hun talenten gaan verbergen. Dit komt hun 
ontwikkeling ten goede!



Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer:  
al 5 jaar aan het werk met Pientere Peuters

Waarom werd de Expertgroep benaderd? 

Bij het evalueren van de aansluiting van het programma op de praktijk,  
bleek dat er nog verbeteringen mogelijk waren bij het differentiëren naar 
boven toe. De medewerkers zagen al wel kinderen met een hoger  
ontwikkelingsniveau, maar voelden zich niet bekwaam om hier een  
uitspraak over te doen. De activiteiten voor deze kinderen lagen klaar en 
werden aangeboden, maar het signaleren van de ontwikkelingsvoorsprong 
bleek een hiaat. Daardoor voelden medewerksters zich in gesprekken met 
ouders en scholen niet stevig genoeg in hun schoenen staan.

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong had een antwoord.  
Hun signaleringsinstrument Pientere Peuters, bedoeld om kinderen  
met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, zou de medewerkers  
handvatten geven voor signalering en verdere begeleiding. 

Er werd gestart met een lezing over ontwikkelingsvoorsprong voor leden 
vanuit VE & Zorg coördinatie én pedagogisch medewerkers. Zo kon zowel  
het management als de werkvloer kennismaken. De kennis die bij deze 
lezing werd gedeeld, bleek precies te zijn waar de organisatie naar op zoek 
was.

“Pientere Peuters, het signaleringsinstrument én de bijbehorende trainingen hebben ons als organisatie  enorm veel gebracht: 
kennis, kunde, houvast, groei. Onze tutoren kunnen inmiddels zelfs leerkrachten helpen bij het instromen van kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong in het basisonderwijs. Door de warme overdracht is het voor de leerkrachten vanaf het 
begin duidelijk wat een kind in huis heeft én wat hij of zij nodig heeft. Op deze manier bied je ook de ouders waardevolle 
ondersteuning. Dat is winst voor het welbevinden van het kind! Samen kun je echt iets betekenen. Het snel kunnen schakelen 
en de gelijkwaardigheid in kracht van beide organisaties maakt het een prettige samenwerking.”

Manon Robben-Boelé, VE&Zorgcoördinator SKH, Trainer VE en gemandateerd professional Gemeente Haarlemmermeer

Scholing:

Pientere Peuters biedt een compleet pakket voor de vroege signalering van 
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor effectief gebruik en een 
goede implementatie in de organisatie is scholing aan te bevelen. 

Training: ‘Signaleren met Pientere Peuters’

In deze training leer je de theorie die nodig is om te signaleren én je leert 
hoe je het signaleringsinstrument gebruikt. De training stelt je in staat om 
te zien welke kinderen een voorsprong hebben en wat zij nodig hebben. 
Daarnaast leer je hoe je daarop kunt inspelen. Hoe pas je materiaal aan, 
welke houding helpt, en welke begeleiding is nodig? Allemaal vragen die 
in de training aan bod komen. Ook het gesprek en de samenwerking met 
ouders komt aan bod.

Neem gerust contact op voor het bespreken van wensen en  
mogelijkheden, ook voor incompany trainingen.

info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl
www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl


