
Grote Sprongen

Kleine Kinderen

Signaleringsinstrument ontwikkelingsvoorsprong 
voor professionals in de jeugdgezondheidszorg

Kleine Kinderen Grote Sprongen is een signaleringsinstrument om  
het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te  

signaleren op het consultatiebureau. 

Het bestaat uit een prettig leesbaar theoriegedeelte,  
een praktijkgedeelte, kopieerbladen en doorverwijsadressen.  
Dit alles ter ondersteuning van ouders in de opvoeding van  

hun kind met een ontwikkelingsvoorsprong.

Een zeer compleet instrument dus, waarmee je een goede  
signalering en passende voorlichting over  

ontwikkelingsvoorsprong binnen de jeugdgezondheidszorg neerzet!

Hoe werkt het?

Kleine Kinderen Grote Sprongen stelt je 
in staat om anders naar kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong te kijken. 
Je leert deze kinderen ZIEN. Het  
instrument is geen afvinklijstje. Er is  
rekening gehouden met de beperkte tijd 
die bij een consult op het consultatie- 
bureau beschikbaar is. Naast de  
handvatten voor het signaleren biedt 
het instrument concrete adviezen om 
aan ouders en opvoeders te kunnen 
geven!



Zo werkt Kleine Kinderen Grote Sprongen:
•	 De inhoud van het instrument wordt door de professional doorgenomen  

opdat deze een goed beeld krijgt van de uitingsvormen van een  
ontwikkelingsvoorsprong.

•	 Vijf kaarten geven een beknopt overzicht van de meest in het  oog  
springende signalen van een ontwikkelingsvoorsprong. Deze kaarten  
en de uitleg in de handleiding geven de professional stevige handvatten  
bij het signaleren.

•	 Bij het vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong wordt gebruik  
gemaakt van de vervolgvragenkaart. Zo ontstaat een nog beter beeld van  
de eventuele voorsprong.

•	 De advieskaart geeft de professional vervolgens handvatten om  
concrete en passende adviezen aan ouders te geven.

•	 Tot slot werken de folder en de aanvullende informatie op de beide  
kopieerbladen ondersteunend bij het geven van voorlichting aan ouders.

Deze eenvoudige manier van signaleren geeft snel een  
goed beeld van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.  
Hiermee bereik je dat ouders en opvoeders direct de  
voorlichting ontvangen die zij nodig hebben.  
Bovendien voorkom je ermee dat het kind zijn talenten 
gaat verbergen, wat allerlei fysieke en mentale  
problemen tot gevolg kan hebben. In die zin werk je met  
dit signaleringsinstrument dan ook preventief.  
Uiteraard	hebben	alle	betrokkenen	hier	profijt	van!

Scholing
Kleine Kinderen Grote Sprongen biedt een compleet pakket voor de vroege  
signalering van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Voor	effectief	gebruik	en	goede	implementatie	ervan	dient	gebruik	gemaakt	te	
worden van scholing.

Training: ‘Signaleren met Kleine Kinderen Grote Sprongen’

In deze training leer je de basistheorie die nodig is om jonge kinderen met  
een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Vervolgens leer je optimaal  
gebruik te maken van het signaleringsinstrument op het consultatiebureau.  
De training stelt je in staat om te zien welke kinderen een ontwikkelings-  
voorsprong hebben en wat zij nodig hebben. Daarnaast leer je hoe je daarop 
kunt inspelen door middel van voorlichting en advisering aan ouders.

Om de scholing rond Kleine Kinderen Grote Sprongen voor iedere organisatie 
op maat te kunnen aanbieden, biedt de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong 
incompany trainingen aan. Ook kunnen trainingen en workshops over  
hoogbegaafdheid in het algemeen gevolgd worden. Neem gerust contact op 
voor het bespreken van wensen en mogelijkheden.

info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl
www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl


