
Pienter 

Korte omschrijving en doelgroep  

Pienter is een map met opdrachtkaarten die kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong wil uitdagen om creatief 
en handelend bezig te zijn met een onderwerp of thema. Er is een map met opdrachtkaarten voor groep 1-2 en 
een map met opdrachtkaarten voor groep 3-4. Door te werken via vaste stappen leren de kinderen na te denken 
over het proces en de strategieën die ze daarbij kunnen gebruiken. Bij de map met opdrachtkaarten zitten vier 
losse kaarten met Aard het nijlpaard dat, gebaseerd op de beertjes van Meichenbaum, de kinderen bij deze 
stappen helpt. Deze stappen komen in het klein op de opdrachtkaarten terug. Er zijn opdrachten die alleen 
gemaakt moeten worden, samenwerkopdrachten en opdrachten waarbij de keuze vrij is. Er is een indeling 
gemaakt in Taal, Rekenen, Techniek, Mens en Maatschappij en Creatieve opdrachten. Op een kopieerblad is voor 
de kinderen bij te houden wat ze al hebben gedaan, of om een planning op te maken. Tevens is er een kopieerblad 
waarop de gemaakte opdracht samen met de leerkracht geëvalueerd kan worden. 

In de map zit een duidelijke handleiding waarin wordt uitgelegd hoe er met Pienter gewerkt dient te worden 
volgens de samenstellers. Zij gaan er van uit dat bij kleuters waarvan er sprake is van een 
ontwikkelingsvoorsprong de kaarten een verplichtend karakter hebben. Voor andere kleuters geldt dat ze de 
kaarten mogen maken en dat observatie hierbij belangrijk is. Er wordt hierbij verwezen naar SiDi3 signalering en 
DHH. De kijkwijzer die is opgenomen in de handleiding kan helpen bij het stellen van de juiste vragen. 

 

Uiterlijk van het materiaal 

                 

Kosten van het materiaal 

De mappen van Pienter zijn los verkrijgbaar waarbij de map voor groep 1-2 €55,- en de map voor groep 3-4 
€65,- kost. Bij aanschaf van beide mappen in een duo-pakket, wordt €108,- betaald. 

Uitgever 

Pienter wordt uitgegeven door uitgeverij Eduforce, een uitgeverij die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van 
onderwijsmaterialen. 

 



 

Aanschaf  

Pienter kan online besteld worden via de website van de uitgeverij: 

https://www.eduforce.nl/duo-pakket-pienter-deel-1-en-2-5664.html 

 

Theoretische verantwoording 

Volgens de auteurs ( Brouwer & De Vries-Rodenburg) leren kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of 
leerlingen die hoogbegaafd zijn,  sneller en willen experimenteren, zelf ontdekken, onderzoeken en 
handelend bezig zijn. De auteurs geven aan dat ze bij het opzetten van de kaarten rekening hebben 
gehouden met een aantal aspecten: 

• De leerkracht neemt initiatief en biedt de kaarten aan. 
• Werken met pienter kaarten komt naast het compacten van de reguliere taak. 
• De Pienterkaarten worden verplicht gebruikt 
• Er worden duidelijke eisen  gesteld en afspraken gemaakt over de te verwerken stof. 
• Productfeedback en procesfeedback. 
• Werken met Pienterkaarten moet in eerste instantie worden begeleid, waarbij wordt gewerkt via een 

vast stappenplan. Daarna kunnen de kaarten zelfstandig worden gebruikt. 
• Waar mogelijk wordt samengewerkt met een sparringpartner. 
• Mede klasgenoten worden betrokken bij de uitwerking van de opdrachtkaarten. 
• Zoveel mogelijk aansluiten bij de interesse van het kind. 

Als je bovenstaande aspecten en de opzet van de Pienter opdrachten, naast de Kwaliteitskaart Kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong van SLO legt, zijn deze terug te zien in de checklist voor ‘rijk’ onderwijs die in deze 
Kwaliteitskaart beschreven worden. De opdrachten die de kinderen moeten uitvoeren zijn op het gebied van 
taal, rekenen, techniek, mens en maatschappij en creativiteit. Hierdoor komen niet alleen deze verschillende 
gebieden aan bod maar ook door verschillende invulling van de opdrachten wordt er de ene keer een beroep 
gedaan op het creatief denken en een andere keer op het verzamelen van informatie en het toepassen van deze 
informatie. Doordat de kinderen stapsgewijs de opdrachten doorlopen wordt ze aangeleerd hun proces te volgen 
en te bekijken en waar nodig dit aan te passen.  Iedere opdracht wordt afgesloten door de kinderen de opgedane 
kennis te laten delen met de klas. Ook het belang van procesevaluatie wordt in deze Kwaliteitskaart benadrukt. 
(https://talentstimuleren.nl/thema/talentontwikkeling/publicatie/4526-kwaliteitskaart-kleuters ) 

Evaluatie speelt een belangrijke rol bij het gebruik van Pienter. De leerkracht heeft naarmate de kinderen ouder 
worden meer een rol als coach. De vragen op de opdrachtkaarten laten de kinderen nadenken over het proces 
wat ze hebben doorlopen, wat moeilijkheden waren en wat oplossingen waren. Door het hele proces heen 
worden de kinderen aan de hand genomen door de stappenkaarten met Aard het nijlpaard, waarin duidelijk de 
zelfinstructiemethode Meichenbaum  (Meichenbaum, 1990) terug te zien is. Voor wie hier meer over wil lezen: 

Kinderen  met aandachts- en werkhoudingsproblemen; Karin Timmerman; uitgeverij Acco; april 2002 

 



Bevinding vanuit de POINT-werkplaats  

Ik heb zelf in mijn kleutergroep een aantal malen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong laten werken met 
Pienter. De kinderen vinden de opdrachten over het algemeen erg leuk en uitdagend en de betrokkenheid is dan 
ook erg hoog.  De stappenkaarten met Aard het nijlpaard zijn duidelijk en bieden de kinderen steun bij het maken 
van de juiste stappen in het uitvoeren van de opdracht. Als leerkracht vergt het wel de nodige voorbereiding om 
er voor te zorgen dat alle materialen die je nodig hebt voorhanden zijn.  Ook bij het uitvoeren van de opdracht is 
de aanwezigheid van de leerkracht wel essentieel, omdat alle opdrachten voorgelezen moeten worden en er bij 
alle opdrachten tussentijds geëvalueerd moet worden hoe het proces verloopt. Er wordt in de handleiding 
geschreven dat kinderen na verloop van tijd dit zelf kunnen doen maar dat is naar mijn ervaring niet realistisch. 

Mijn collega van groep 4 zet Pienter ook in en ziet daar een hele grote betrokkenheid, kinderen zijn erg 
gemotiveerd om met Pienter te mogen werken. Ook zij geeft aan dat je als leerkracht wel veel moet voorbereiden 
en dat dat soms niet goed mogelijk is als kinderen een kaart uitzoeken die meer voorbereiding vraagt dan 
normaal. Ook voor kinderen met dyslexie is het veel tekst om te verwerken voor ze aan de slag kunnen. Evaluatie 
van product en proces ervaart zij als zeer waardevol en het levert regelmatig mooie leermomenten op. 


