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Liefde voor leren … objectiveren  



Van ambassadeur naar beschermer

Hoogbegaafdheid





In de als wetenschappelijk beoordeelde literatuur 
zijn geen eenduidige definities en onvoldoende 
systematische studies over hoogbegaafdheid.

Wat is hoogbegaafdheid?



Kern 
hoogbegaafdheid: 
hoog (leer)potentieel
versterkt bewustzijn
nieuwsgierig 
gedreven 
sensitief
intens levend
autonoom



Verschillen tussen:

(Hoge) niveaus van (deelgebieden van) intelligentie (Absolute of relatieve) niveaus op gebied:
van leerresultaten en/of
(neuro)cognitieve informatieverwerking:
aandacht, 
werkgeheugen, 
verwerkingssnelheid, 
cognitieve flexibiliteit, 
executieve controle, 
leersnelheid en/of  
centrale coherentie. 

Rijping en stimulering



Asynchrone ontwikkeling

Silverman (1992)



Pluess, 2015 
De Villiers et al., 2018

Omgeving



(Gebrek aan) Levenservaring: als je nooit (of bijna nooit) gefaald hebt, dan heb je daar geen 
bestendigheid voor opgebouwd. Verschil tussen kennen en kunnen!

Een niet-passende omgeving maakt deze kinderen gevoeliger voor sociaal-emotionele en 
psychologische problemen 

Er zijn veel interindividuele verschillen, het is dus een heterogene groep

Er zijn (forse) intra-individuele discrepanties



Complex samenspel tussen factoren 



Uit balans 



Multidimensionaal dynamische ontwikkelingsmodellen: 
de prestaties van een leerling zijn afhankelijk van aangeboren 
capaciteiten, persoons- en omgevingsfactoren.



Objectiveren
(zonder aanname) 



Kindkenmerken bij hb
• Hypergevoeligheid
• Kritische instelling
• Sterk rechtvaardigheidsgevoel 

Deze komen ook voor bij 
Autisme
ADHD
ODD



Zichtbaar gedrag: 

ENERZIJDS EEN HOGE 
INTELLIGENTIE ANDERZIJDS???

WAT IS HET 
ONDERLIGGEND 

MOTIEF VAN 
ZICHTBAAR GEDRAG? 



Valideren: Gissen/ missen!



Sterkte/ zwakte heuristiek 

Intakefase Profiel Sterktes en Zwaktes Indicatiefase
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<2 sd (laag)
<1 sd (beneden 

gemiddeld)
gemiddeld

>1 sd (boven 
gemiddeld)

> 2 sd (boven 
gemiddeld)

> 3 sd (zeer hoog) Behoeften (SPEN’s)
Actuele 

aanpassingen

Goodness of 
fitt, ja/nee

Cognitief

TIQ WISC-V
VBI
VRI
FRI
Wgl
VsI
KRI
AWI
NVI
AVI
CCI

Sociaal

Opvallende subtest 
scores per dimensie

GW
MR
OV

Sociale wederkerigheid Observatie

Aanpassing
Aansluiting
Bewust zijn effect eigen 
gedrag

Motorisch

Sensorische prikkels

Grond motorische 
eigenschappen
Grof motorische 
vaardigheden
Fijn motorische 
vaardigheden

Evenwicht/balans

Lichaamsschema

Executieve functies 
(vaardigheden & 
functies)

Actieve aandacht

Inhibitie
Flexibiliteit
Werkgeheugen

Emotie-regulatie

Creatief denken
Fysieke

Gegevens school
Rekenen
Spelling
Begrijpen lezen
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Drie pijlers

1. Ga in gesprek en onderzoek (Bewustwording en reductie van eenzijdigheid in vooronderstellingen, 
overtuigingen en denkpatronen, ofwel bias).
2. Maak een plan (Systematisch denken en handelen van eerste gesprek met ouder / leerling tot en 
met evaluatie, bijv. na 6 weken).
3. Flexibel afstemmen op de individuele behoefte van de leerling in zijn situatie: 

thuis 

school 
peergroup1. 




