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De Pittige Plus Torens
Uitdagende en creatieve verrijking voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Pittige Plus Torens



Meer- en hoogbegaafden
Iedere school heeft meerbegaafde 
en hoogbegaafde leerlingen. Deze 
leerlingen hebben minder herhaling 
en meer uitdaging nodig dan het 
reguliere programma hen biedt. 

Compacten en verrijken
Compacten & verrijken is voor 
deze leerlingen noodzakelijk om 
hen (weer) te motiveren en echt te 
laten werken op hun eigen niveau. 
Onderwijs op maat dus! 
De Pittige Plus Torens biedt de 
beste en leukste verrijking voor 
deze leerlingen. 

Creativiteit en complexiteit 
De Pittige Plus Torens bevat 
veel open opdrachten. Daarmee 
wordt het bijzonder creatieve 
denkvermogen van deze leerlingen 
aangesproken. 

Analytisch, creatief 
en praktisch denken
De Pittige Plus Torens 
bevat creatieve opdrachten 
met een open karakter en 
een hoge complexiteit. Het 
doet een beroep op het 
analytische, het creatieve èn 
het praktische denken. 

Voor de slimste 10 - 15 % van de basisschoolleerlingen

Zelfstandig 
Alles is voor de leerlingen kant 
en klaar aanwezig. De leerlingen 
werken, in kleine groepjes van 
ontwikkelingsgelijken, zelfstandig 
aan de Peper Projecten. 

Zelf verantwoordelijk
Ze leren zelf verantwoordelijkheid 
te nemen over hun eigen project: 
zelf onderzoeken, zelf ontwerpen, 
zelf plannen, zelf uitwerken, zelf 
presenteren en zelf evalueren.

School Peers

Hoogbegaafdheid

 Motivatie              Creativiteit

Hoge
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Thuis
Het multifactorenmodel 
van Renzulli-Mönks



Rode Peper opdrachten
Rode Pepers zijn complexe 
opdrachten met een zeer 
open karakter. Voorbeelden: 
Maak een actie-reactiebaan, 
organiseer een klassenfeest, 
ontwerp een game, los het 
fileprobleem op, ontwerp een 
logo, maak een poppenspel 
voor de kleuters, enzovoort. 
Leerlingen leren hun eigen 
unieke ideeën omzetten in 
concrete eindproducten. 

Gele Peper opdrachten
Gele Pepers zijn de hulpmapjes en de 
toolboxen (materiaalkisten) waarmee de 
leerlingen hun projecten kunnen uitwerken, 
vormgeven en presenteren. Voorbeelden zijn: 
maquette maken, bewegende constructies, 
interview houden, digitale camera, een 
brochure maken, een website bouwen, een 
spreekbeurt houden, een tentoonstelling 
maken, een fotoreportage maken, een gedicht 
maken, een film bewerken, enzovoort. 

Groene Peper opdrachten
Groene Pepers zijn complexe opdrachten met 
een iets meer gesloten karakter. Voorbeelden: 
maak een vier talen kwartet, maak een brug 
van spaghetti, leren kalligraferen, allerlei 
auto-aandrijvingen, papier maken, speksteen 
bewerken, bouw de hoogste toren, sensoren en 
alarmen, enzovoort. Alle benodigde uitleg en 
materialen zitten in de Groene Peperleskisten.

Voor de slimste 10 - 15 % van de basisschoolleerlingen

Leren-leren volgens TASC-model©
De leerlingen werken bij de Pittige Plus Torens volgens het TASC-
model© van Belle Wallace. Bij iedere Peper doorlopen ze alle fasen:

De onderzoeksfase, • 
De keuze- en ontwerpfase, • 
De planningsfase, • 
De uitwerkings- en testfase, • 
De presentatiefase en • 
De evaluatiefase. • 

Zo leren de leerlingen zichzelf 
te verdiepen in de materie, 
te ontwerpen, te plannen, te 
maken, door te zetten, te testen 
en bij te stellen, te presenteren 
en te evalueren.



Begeleiding en beoordeling

Begeleiding
Met de begeleidingsformulieren kan de begeleider eenvoudig bijhouden 
wat de vorderingen van de leerling(en) gedurende een Peper Project 
zijn. Zo houdt men gemakkelijk vinger aan de pols en kan men bijsturen. 
Op deze manier houdt men gedurende het project schriftelijk bij of de 
leerling: 

zich goed verdiept heeft in de materie; • 
 originele ideeën heeft aangedragen;• 
 een goed doordacht ontwerp heeft uitgewerkt;• 
 een duidelijke en haalbare planning heeft gemaakt; • 
 zorgvuldig en netjes is geweest in zijn uitwerking; • 
afspraken is nagekomen; • 
 goed heeft samengewerkt;• 
 de presentatie goed heeft voorbereid en uitgevoerd; • 
 kritisch is geweest in de reflectie op het eigen proces en eindresultaat. • 

Beoordeling en persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan ieder project worden met de leerling de leerdoelen 
en de beoordelingscriteria besproken. Na afronding van iedere 
Peperopdracht leiden de evaluatie en de eindbeoordeling tot nieuwe, 
concrete, persoonlijke leerdoelen voor een volgende Peper Project (zie 
TASC-model©). 

Laagdrempelig voor leerkracht / begeleider
Voor de leerkracht is de begeleiding helder gestructureerd en kost 
het weinig tijd. Er is voorzien in concrete aftrapformulieren, vaste 
tussenbeoordelingsmomenten en de eindbeoordelingsrichtlijnen.

Meetbare leeropbrengsten
Er is dus sprake van een goed geregistreerde, persoonlijke 
leeropbrengst bij elk Peper Project. Naast de inhoudelijke kennis, 
leren de leerlingen zichzelf verbeteren in allerlei vaardigheden. Ze 
leren leren in een doorlopende leerlijn. Het onderhanden werk en hun 
prestaties worden vastgelegd in hun persoonlijke Verrijkingsmap. 

De Verrijkingsmap
De leerlingen krijgen ieder een 
persoonlijke Verrijkingsmap 
waarin ze al hun onderhanden 
werk netjes bij elkaar kunnen 
opbergen en bijhouden. 

Deze persoonlijke portfolio 
maakt de begeleiding van 
deze leerlingen gemakkelijk 
overdraagbaar.



Multimediaal
In de Peperopdrachten werken 
de leerlingen multimediaal: 
met  fotografie, film, internet 
(o.a. leerlingenportal), bouwen 
websites, leren werken met Excel, 
maken PowerPoint presentaties, 
maken stop-motionfilms, etc…

Onderzoek en ontwerp
In alle Peperopdrachten komen  
het onderzoekend en het 
ontwerpend leren veelvoudig en 
uitgebreid aan de orde. In de rode 
en de Gele Pepers worden de 
leerlingen bij uitstek in het hogere 
orde denken uitgedaagd (zie de 
nieuwe Taxonomie van Bloom).

Meervoudige intelligentie
De Pittige Plus Torens sluit aan 
bij meervoudige intelligentie door 
de diversiteit aan onderwerpen 
en mogelijke uitwerkingsvormen 
worden de leerlingen op elk vlak 
qua intelligentie uitgedaagd.
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Gemotiveerde leerlingen
Door de inzet van de Pittige Plus 
Torens krijgt de school weer 
blije en gemotiveerde meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. Zij gaan 
weer met plezier naar school. Ook 
de rust in de klas kan hierdoor 
verbeteren.

Doorlopende leerlijnen
De doorlopende leerlijn van 
de Pittige Plus Torens biedt de 
school een goede inhoudelijke en 
organisatorische basisstructuur 
voor het begaafdenonderwijs.  

Taxonomie of 

learning van 

Bloom. 

Zowel in de klas als in de plusgroep
De Peperopdrachten zijn in iedere schoolorganisatie inzetbaar. Op de 
website vindt u praktijkfilmpjes over diverse werkvormen. De Pepers 
kunnen zowel worden ingezet in de klas als in de plusgroep of in een 
combinatie van beide.



Online teamcursus excellentie-onderwijs
Bij de Pittige Plus Torens wordt de online teamcursus 
excellentieonderwijs geleverd. U kunt, samen met uw team, deskundiger 
worden op het gebied van Excellentie(onderwijs). Leer alles over meer- 
en hoogbegaafdheid. Leer hoe u excellentie-onderwijs op een goede,
professionele en uitdagende manier binnen de school kunt aanbieden.
De cursus wordt online aangeboden en is daardoor zeer flexibel in te 
zetten. U kunt deze cursus met elkaar (het team) volgen. Maar het is ook 
mogelijk dat iedere leerkracht deze cursus individueel volgt. 
Na aanschaf heeft het gehele leerkrachtenteam permanent toegang tot 
de online cursus. 

Specificaties van de teamcursus
Online, multimediale cursus;• 
Voor 10 tot 20 leerkrachten van 1 basisschool;• 
Duur: 3 x circa 1,5 uur+• 
Kan individueel, achter eigen computer op school, gevolgd worden;• 
Kan in teamverband, met digiboard op school, gevolgd worden;• 
En kan met een syllabus gevolgd worden.• 

Gratis inzage in de teamcursus 
Wilt u gratis de digitale teamcursus eens helemaal bekijken? Vraag dan 
vrijblijvend de tijdelijke inlogcode aan bij Creative Kids Concepts. Kijk 
hiervoor op de website of bel 0113 - 25 7000.

Inhoud digitale teamcursus (ca. 3 x 1,5 uur)

Deel 1: De achtergrond van begaafdheid en het herkennen ervan. 

Deel 2: De leerkrachten gaan actief aan de slag met het bijgeleverde
 verrijkingsmateriaal uit de Pittige Plus Torens.  

Deel 3: Het implementeren van compacten & verrijken in het rooster.
 Begeleiding en beoordeling. Input voor beleidsplan.

Deze digitale cursus is op eigen computer flexibel in de tijd te volgen. 



Budgetversie
De Pittige Plus Kast is een goede keus voor scholen die een start willen 
maken met passend onderwijs voor hun excellente leerlingen, maar die 
hiervoor beperkte financiële middelen hebben. 
 
De Pittige Plus Kast bevat alle Rode 
Peper Projecten en alle Gele Toolboxen/
Hulpmapjes uit de Pittige Plus Torens. 
Met de Pittige Plus Kast kunt u direct uw 
talentvolle leerlingen de uitdaging bieden 
die ze nodig hebben.

Inhoud Pittige Plus Kast
Online teamcursus excellentie-• 
onderwijs
Alle rode peperactiviteiten uit de Pittige • 
Plus Torens
Alle gele hulpmapjes• 
Alle gele toolboxen• 
De 2 leerkrachtenmappen• 
9 x “Mijn Verrijkingsmap”• 
Inclusief de verrijdbare, gele • 
opbergkast

Prestatieboxsubsidie
Vanaf maart 2012 heeft OCW de extra subsidiegelden voor 
excellentieonderwijs opgenomen in de prestatiebox. Hiermee kunt u 
de Pittige Plus Torens en de digitale teamcursus financieren. Deze 
prestatieboxgelden zijn overgemaakt naar de schoolbesturen. Informeer 
bij uw schoolbestuur.

Nascholingsbudget
De digitale teamcursus excellentieonderwijs kan natuurlijk ook 
gefinancierd worden uit het jaarlijkse cursusbudget voor de leerkrachten.

De Pittige Plus Torens, inclusief  
teamcursus, het meubel en alle 
lesmaterialen.

Prijzen*

Pittige Plus Torens 
inclusief online teamcursus 
excellentieonderwijs: € 6.500,-

Budgetversie ‘Pittige Plus Kast’
inclusief online teamcursus
excellentieonderwijs: € 3.600,-

Online teamcursus 
excellentieonderwijs 
(excl. materialen): € 995,-

*Prijspeil maart 2014; inclusief BTW. Voor de actuele prijzen  

kunt u kijken in de webwinkel van www.creativekidsconcepts.com.



Pittige Plus Torens

Gratis Peper Project proberen 
of meer informatie / contact?
Ga dan naar onze website(s). Daar vindt 
u tevens een uitgebreide productfilm en 
praktijkfilmpjes.

E-mail: info@creativekidsconcepts.com 
Telefoon: 0113 25 7000
Websites: www.pittigeplustorens.nl
 www.creativekidsconcepts.com

“Door creatieve, open opdrachten 

weer blije en gemotiveerde 

leerlingen!”

Leren leren;  9

Verantwoordelijkheid nemen over eigen proces;  9

Leren onderzoeken, ontwerpen, plannen,   9
maken en presenteren; 

Open opdrachten;  9

Stimuleert het analytisch, creatief èn praktisch   9
denken.


