
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.

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.

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. 

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.




