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Twinkle, twinkle little star,
Preferably from afar.
Flicker faintly as can be
So that you won’t outshine me.

OVER DE AUTEUR
Renata Hamsikova richtte begin 2009 IeKu Advies op, een adviesbureau voor hoogbegaafde
kinderen en jongeren en hun ouders en onderwijzers. Als hoogbegaafde en moeder van twee
hoogbegaafde kinderen kent zij de problematiek van hoogbegaafden en hun ouders van beide
kanten. Haar streven is om hoogbegaafde kinderen te helpen grip te krijgen op hun eigen leven
door het vergroten van hun inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen.
Renata is gespecialiseerd in begeleiding van uitzonderlijk begaafde kinderen. Dat zijn kinderen
die 145+ IQ scoren op een IQ test of waarvan een ervaren specialist vermoedt dat ze uitzonderlijk
begaafd zijn. Deze kinderen zijn bijzonder slecht te testen met bestaande IQ tests. Daarom is
vaak een oordeel van een specialist nodig (clinical judgement).
Verder geeft Renata trainingen aan ouders en professionals, spreekt op congressen, verricht
didactisch onderzoek en adviseert aan scholen over onderwijsaanpassing en maatwerk.
Ze heeft twee boeken op haar naam staan: Hoogbegaafde kinderen versnellen niet en Omgaan
met hoogbegaafdheid op school.
Renata woont met haar twee kinderen in Hoorn, Noord-Holland. Als je meer wilt weten over
Renata en haar diensten, kijk dan op www.ieku.nl.
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VOORWOORD
Vanaf 2004 werk ik met hoogbegaafde kinderen en ik heb inmiddels heel wat – voornamelijk
Engelse – literatuur over dit onderwerp gelezen. Het is mij opgevallen dat veel hoogbegaafde
kinderen tijdens hun basisschooltijd volledig afhankelijk worden van wat hun ouders voor hen
op school voor elkaar krijgen. Met andere woorden – als het de ouders niet lukt aangepast
onderwijs te bewerkstelligen voor hun kind, zakt het kind steeds verder weg. Het kind verliest
elke motivatie, wordt apathisch en laat niet meer zien wat het kan, is daar vaak zelfs niet meer
toe in staat. Regelmatig heeft dit tot gevolg dat reeds aanwezige reserve bij leerkrachten
omslaat in regelrechte scepsis, waardoor ouders tot wanhoop worden gedreven.
Uit onderzoek blijkt dat slechts 16 % van hoogbegaafde kinderen een universitaire graad
haalt. Maar zelfs van diegenen die wel een universitaire opleiding voltooien is slechts een
klein percentage succesvol. Dat zijn schokkende gegevens als je bedenkt dat iemand met een
IQ hoger dan 130 intellectueel gekwalificeerd is voor zo ongeveer ieder denkbaar beroep in de
wereld. Het potentieel is aanwezig. Hoe boor je dat aan?
Veel kinderen weten niet dat leren leuk kan zijn en weten niet wat ze nodig hebben om zich
minder ellendig te voelen. Ze wachten af wat de leerkracht aanbiedt, ze doen weinig en
ontplooien geen initiatieven tot de school zo vervelend wordt dat ze helemaal niets meer
laten zien en niet meer naar school willen. Onderpresteren op zeer jonge leeftijd is
gebruikelijk bij hoogbegaafde kinderen.
Een van de grootste problemen bij het onderwijs aan hoogbegaafden is naar mijn mening het
gebruik van standaardmethoden. Deze methoden zijn gericht op het gemiddelde, niet op
cognitief zwakke of sterke kinderen. Voor cognitief zwakkere kinderen zijn er speciale
leertrajecten. Die zijn er echter niet voor hoogbegaafden, waarmee deze kinderen onderwijs
op hun eigen niveau onthouden wordt. Veel hoogbegaafde kinderen leren dan ook weinig op
de basisschool. Veel van de stof beheersen zij lang voordat deze in de klas behandeld wordt,
waardoor de lessen een tergende en dodelijk vermoeiende herhalingsoefening worden. Deze
kinderen zien het overgrote deel van de schooltijd als een volstrekt zinloze verspilling van tijd
waarbij ze telkens opnieuw moeten bewijzen dat ze stof beheersen die al ver achter hen ligt.
Het begrip “leren” verliest voor deze kinderen snel alle betekenis en ze komen geen steek
verder. Hun hersenen, die fysiek verschillen van kinderen met een gemiddeld IQ, worden niet
aan het werk gezet, niet uitgedaagd en krijgen weinig kans om dat enorme potentieel te
ontwikkelen. Dit is niet alleen een grote verspilling voor de maatschappij. Het is ook een
marteling voor het kind.
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Ik heb dit artikel geschreven voor ouders en opvoeders. Het is erg moeilijk om
onderpresteren te keren. Voorkomen is beter dan genezen. Ik hoop met dit artikel lezers
met hoogbegaafde kleuters een voorsprong te kunnen geven, zodat zij preventieve
acties kunnen ondernemen. Maar ook ouders van volslagen onderpresteerders vinden
in dit artikel technieken om het tij te keren.
Ik zie dagelijks hoe hoogbegaafde kinderen gebukt gaan onder hun vage zelfbeeld,
onder de druk om zich aan te passen aan hun omgeving en onder het niet benutten van
hun capaciteiten. Het is mijn ambitie hoogbegaafde kinderen de weg te wijzen naar een
beter begrip van zichzelf en daardoor ook de wereld om hen heen.

Renata Hamsikova
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INLEIDING
Onderpresterende kinderen kom ik veel vaker tegen dan mij lief is. Een kind dat onder¬presteert, heeft niet alleen een studieprobleem, maar raakt ook met zijn/haar zelfbeeld en
motivatie in de knoop. Niet zelden zijn hoogintelligente onderpresteerders er na verloop van
tijd van overtuigd het domste kind van de klas te zijn. Er ontstaat een mechanisme waarin
onlustgevoelens, het leerproces, autonomie en de identiteit in een negatieve spiraal terecht
komen. Een deel van deze kinderen probeert door een vorm van autonomie te bevechten hun
zelfbeeld overeind te houden. Dit kan zelfs zo ver gaan dat het kind ADHD-achtig gedrag gaat
vertonen of totaal niets meer doet en alles over zich heen laat komen. Het aantal depressieve
kinderen ligt bij deze groep hoger dan bij andere scholieren. Zij vormen wat dat betreft een
duidelijke risicogroep. Hoe langer het onderpresteren voortduurt, hoe meer ‘bagage’ een kind
meeneemt en hoe moeilijker het wordt om de weg naar presteren terug te vinden.
In de praktijk zakken deze kinderen helaas nog vaak af naar een lager niveau. Soms zakken zij
zelfs meerdere niveau’s en komen zij uiteindelijk op het VMBO terecht. De enorme demotivatie
die hierbij optreedt, leidt er regelmatig toe dat deze kinderen zonder diploma de school
voortijdig verlaten. Ook voor wat dit voortijdig schoolverlaten betreft, is hier sprake van een
duidelijke risicogroep.
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Wat is onderpresteren?
Met een goede begeleiding kan het onderpresteerdersmechanisme worden gekeerd. Een
goede samenwerking tussen kind, ouders en school is daarbij van groot belang, omdat
alle onderdelen van de negatieve spiraal gelijktijdig aangepakt moeten worden.
We spreken over onderpresteren wanneer een hoogbegaafd kind structureel minder
presteert dan het op grond van zijn of haar capaciteiten zou kunnen. In sommige
gevallen levert een hoogbegaafd kind zelfs prestaties die op het laagste niveau van de
klas of groep liggen, of die zelfs dat niveau niet halen.

Er bestaan twee vormen van onderpresteren
Relatieve onderpresteerders: doen het minder goed dan ze eigenlijk zouden
kunnen, gemeten tegenover de eigen capaciteiten, maar vallen niet zo erg op,
omdat ze nog relatief “normaal” presteren in vergelijking met hun
leeftijdsgenootjes. Dit soort onderpresteren zie je vaak bij kinderen die zich een
beetje gaan inhouden, om niet te erg op te vallen in een klas/groep.
Absolute onderpresteerders: doen het zelfs slechter dan “normaal” is in hun
eigen leeftijds¬groep. Dit soort onderpresteren zie je vaak bij kinderen die het
om één of andere reden opgeven, het niet de moeite meer vinden, of de
motivatie niet meer hebben om überhaupt iets te tonen van hun capaciteiten.

Onderpresteren komt regelmatig voor bij hoogintelligente kinderen en is meestal het
gevolg van een complex geheel van factoren. Een van de redenen dat hoogbegaafde
kinderen getest worden, is dat zij merkbaar ongelukkig zijn in het ‘gewone’
schoolsysteem, waar het niveau is afgestemd op het gemiddelde niveau van de groep. De
groepen zijn meestal te groot en de roosters te vol om kinderen die sterk afwijken van de
groep individueel aan te bieden wat ze nodig hebben. Dit probleem speelt voornamelijk
op de basisschool waar kinderen van alle niveaus bij elkaar zitten. Jongens hebben vaak
grote moeite zich aan te passen en hun verveling en gebrek aan uitdaging lijdzaam te
dragen. Zij kunnen gedragsproblemen vertonen. Meisjes passen zich doorgaans
gemakkelijker aan; ze klagen wel vaker over buikpijn, hoofdpijn, moeheid. Dit kan ook de
aanleiding zijn voor nader onderzoek.
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Hoe werkt het
Hoogbegaafde kinderen hebben in het algemeen een positief beeld van school maar ze
worden niet voldoende uitgedaagd omdat het werk te gemakkelijk is. Reis en Powell (1993)
vermelden dat hoogbegaafde kinderen op de basisschool al 35 tot 50% van de stof
beheersen van de klas nog vóórdat het schooljaar begint. Kinderen leren op die manier
dat prestatie leveren gemakkelijk gaat, dat succes eenvoudig te bereiken is en dat leren en
studeren geen inspanning vergt. Soms klagen ze over verveling of een gebrek aan
uitdaging (dit zeggen ze vooral thuis), maar zolang ze hoge cijfers halen en geen
gedragsproblemen vertonen, is er kennelijk niets aan de hand.

Leren leren
Uitstel, niet afgemaakte opdrachten, niet georganiseerd zijn, onoplettendheid en zorgeloos werk
worden typische symptomen welke het onderpresteren van deze kinderen karakteriseren. Deze
symptomen verdwijnen alle als de kinderen langzaamaan overtuigd worden dat ze risico’s moeten
nemen om een schoolprestatie te leveren. Alleen dan ontdekken ze dat ze inderdaad heel capabel
zijn. Ze zullen hopelijk leren meer realistische doelen te stellen. In hun schoolomgeving hebben ze
het uitdagende proces van presteren niet geleerd. De neiging van de leerkrachten om zich
automatisch te verzetten tegen versnellen en een aangepaste currriculum, weerhoudt scholen
vaak deze kinderen voldoende uitdaging te bieden (Rimm & Lovance, 1992).
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EN DAN IS JE KIND AAN
HET ONDERPRESTEREN
Onderpresteren ontstaat wanneer gewoontes, prestaties en vaardigheden van het kind er
de oorzaak van zijn dat zij het gevoel krijgen de controle te verliezen over hun
schoolprestaties. De leerkrachten hebben de neiging deze kinderen niet als begaafd te
identificeren omdat hun intelligentie of creativiteit in de klas niet meer duidelijk naar
voren komt.

Een aantal oorzaken van onderpresteren
gebrek aan erkenning van intellectueel potentieel (door de omgeving)
te hoge verwachtingen van zichzelf en van anderen
conflict in waarden (tussen de school en thuis of ze willen niet voor een boekenwurm
doorgaan)
gebrek aan motivatie: instructiemethoden hoeven niet aan te sluiten, het
instructieniveau

kan te laag zijn, over- of ondercompetitieve klassen

leerproblemen – psychologische of fysieke problemen, achterstand in sommige
vaardigheden

Karakteristieken van onderpresterende leerlingen
hoge IQ score
gebrek aan inzet
vaardighedenachterstand op minimaal een gebied
regelmatig niet afgemaakt werk
onoplettendheid bij huidige taak
laag zelfbeeld
gevoel van lage persoonlijke controle over hun leven
slechte werk- en studiegewoonten
intensief nieuwsgierig op één gebied
kan zich niet goed concentreren
slaagt er niet in om te reageren op gewone motivatietechnieken
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Laag zelfbeeld en de theorie van aangeleerde hulpeloosheid
Ook al erkennen de kinderen dat ze hoogbegaafd zijn, ze achten zichzelf niet capabel om te
bereiken wat hun ouders of leerkrachten van hen verwachten. Ze kunnen hun laag zelfbeeld
verstoppen achter stoer gedrag, opstandig zijn of afweermechanismen.
Gerelateerd aan laag zelfbeeld is het gevoel van lage persoonlijke controle over eigen leven.
Als ze falen geven ze de schuld aan hun gebrek aan bekwaamheid, als ze slagen, zeggen ze
dat het geluk is geweest => ze accepteren de verantwoordelijkheid voor falen maar niet
voor slagen. Dit is de zgn. Theory of learned helplessness (Seligman): wanneer het kind de
relatie niet ziet tussen zijn inspanning en de resultaat, zal hij de karakteristieken van
learned helplessness – aangeleerde hulpeloosheid - vertonen en wil niet meer poging
wagen om iets te bereiken.
Laag zelfbeeld leidt tot non-productief, ontwijkend gedrag op school en thuis. Dit gedrag
beschermt de onderpresteerder van het toegeven van het gevreesde gebrek aan productief
talent. Wanneer ze studeren, riskeren ze dat ze hun mogelijke tekortkoming ontdekken.
Wanneer ze niet studeren, kunnen ze dat gebruiken als een grond voor het falen, dus
beschermen ze hierdoor hun gevoelens van eigenwaarde. Ze kunnen opstandig zijn en lastig
gedrag vertonen en de school de schuld geven. Dit gedrag wordt op scholen vaak alleen als
“lastig gedrag” benaderd, men kijkt niet naar de oorzaken van het gedrag. Maar wanneer de
leerkracht het kind aan het werk zet, verdwijnen de gedragsproblemen vaak als de sneeuw
voor de zon. (En ze blijven weg, totdat het kind zich gaat vervelen.)

Twee soorten gedrag
Rimm (1995) heeft twee reactierichtingen beschreven. Volgens haar manifesteren
onderpresteerders hun verdediging door afhankelijk of dominant gedrag.
Afhankelijke kinderen: hebben geleerd hoe ze volwassenen kunnen manipuleren en hoe
ze zoveel hulp krijgen dat ze hun zelfvertrouwen verliezen. Omdat ze minder doen,
verwachten de ouders en de leerkrachten ook minder. Resultaat: ze kunnen overgevoelig
worden, bang en zelfs depressief. Deze kinderen vallen vaak niet op (door bv.
onaangepast gedrag).

10

|

IEKU ADVIES

Dominante kinderen: kiezen alleen die activiteiten waarvan ze het gevoel hebben dat ze
die aankunnen. Ze manipuleren volwassenen met argumenten. Als deze kinderen hun
argumentatie verliezen, ontwikkelen ze vijandschap tegen volwassenen en gebruiken dat
als een excuus om niet te hoeven te werken of verantwoordelijkeheid te nemen. Als de
volwassene negatief reageert, klagen ze dat niemand hen mag.
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WAT IS HET TOEKOMSTPERSPECTIEF?
De noodzaak van het terugdraaien van onderpresteren is duidelijk. Hierna volgen drie
mogelijke scenarios. De eerste twee (ramp)scenario’s geven aan wat er kan gebeuren als
onderpresteren niet aangepakt wordt. Het derde scenario schetst wat mogelijk is indien
onderpresteren wél wordt aangepakt. De twee rampscenario’s zijn geen theoretische
oefeneningen van mijn verbeelding, maar helaas voorbeelden uit de praktijk van alledag.

Scenario 1: hands off
Johan is 14 jaar en zit in de 3e klas vmbo. Zijn moeder benadert mij omdat Johan helemaal
niets meer doet op school en alleen nog maar wil gamen. De ouders hebben tijdens de
basisschoolperiode nooit actie ondernomen. Ze dachten dat het allemaal wel mee zou vallen
en dat Johan het met vallen en opstaan wel zou leren. Zo heeft zijn vader het immers ook
geleerd en die behaalde pas op zijn veertigste zijn HBO-diploma. Maar de cijfers van Johan
blijven kelderen en hij raakt steeds meer ontmoedigd, is afgezakt naar de HAVO en dit
schooljaar zelfs naar het vmbo. Zijn moeder is bang dat hij helemaal geen diploma zal halen,
want Johan is alle studiezin verloren.
Zonder interventie is er een aanzienlijke kans dat Johan inderdaad geen diploma haalt,
vroegtijdig de school verlaat en zich op de markt voor ongeschoold werk moet begeven.
Johan zal wellicht later in zijn leven een bevredigende baan vinden, maar pas na verdere
scholing en een moeizaam arbeidsverleden. Ook dan is de kans groot dat hij uiteindelijk toch
niet zijn volle potentieel zal benutten, omdat hij simpelweg te veel tijd heeft verloren en hij
nooit in staat is geweest het benodigde zelfvertrouwen te ontwikkelen om de top van zijn
kunnen zelfs maar in zicht te krijgen.
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Scenario 2: hands on
Hier volgt het verhaal van Martijn. Zijn moeder heeft alles, maar dan ook alles over voor
Martijn. Zij maakt zich altijd zorgen om Martijn. Al op de basisschool kwam ze veel klagen,
omdat de school hem geen goed onderwijs kon geven. Nu op de middelbare school mailt ze
veel met de mentor. Ze maakt zich steeds meer zorgen. Ze heeft veel geld uitgegeven voor
bijles, maar dat lijkt niet te helpen. Zijn moeder doet alles voor Martijn. Ze maakt zijn kamer
schoon, ze wast zijn kleren, zij koopt alles voor hem wat hij nodig heeft. Martijn hoeft zelf
helemaal niets te doen. Als hij maar gaat leren, denkt zijn moeder. Maar dat doet hij dus ook
niet!
Het lijkt alsof hem niets interesseert. Hij leert niet goed of helemaal niet, terwijl hij daar alle
ruimte voor heeft. De moeder is bang dat hij zijn diploma niet haalt.
Hoe loopt dit af als er niet ingegrepen wordt? Aan het eind van deze neerwaartse spiraal
gaat het verhaal erg lijken op het eerste scenario, alleen is de moeder nu uitgeput en
gefrustreerd. Maar als het je kind betreft, geef je niet zo gauw op. Je hebt je kind naar het
eindexamen gesleept en geduwd. De vervolgopleiding wil niet zo lukken, maar je steunt je
kind op alle mogelijke gebieden. Ouders staan er echter niet voldoende stil bij het effect dat
deze “zorg” kan hebben op hun kind. Het kind hoeft niet eens de schuld buiten zich zelf te
leggen, dat hebben zij al gedaan. Het hoeft niet zelfstandig te denken of te handelen. Dat
hebben de ouders altijd voor het kind gedaan en dat blijven ze doen…. tot ze uiteindelijk een
keer instorten.
Onderpresteren is niet alleen een drama omdat zoveel kinderen hun potentieel niet
benutten. Ook op het persoonlijk vlak is het een drama, omdat de meesten zich er op latere
leeftijd wel degelijk van bewust worden dat er meer in had gezeten. Ze lijden blijvend aan de
deuk in hun zelfvertrouwen die zelfs tot minderwaardigheidscomplexen kan leiden, met alle
psychologische gevolgen van dien. En dat terwijl onderpresteren niet onoplosbaar is.
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Scenario 3: tijdige interventie
Laurens verveelt zich stierlijk op het kinderdagverblijf. Zijn verwachtingen van de basisschool
zijn hooggespannen, maar groep 1 blijkt een enorme teleurstelling. Laurens kan niet aarden
in de groep die ver op hem achter ligt. Hij past zich aan en hoewel hij al kan lezen, merkt de
juf niets van zijn hoogbegaafdheid. Thuis wordt hij echter steeds lustelozer en zelfs min of
meer depressief.
Op aandringen van zijn ouders wordt Laurens doorgetoetst en komt zijn
ontwikkelingsvoorsprong duidelijk aan het licht. In de daaropvolgende jaren krijgt Laurens
mondjesmaat speciale begeleiding, want de mogelijkheden van de school zijn beperkt en
expertise is niet aanwezig. Ook wordt Laurens in totaal twee jaar versneld. Dit heeft een
positief effect op zijn motivatie. Hij krijgt niet de hele dag onderwijs op niveau, maar werkt
met het routeboekje (SLO) en krijgt verrijking. Thuis wordt Laurens ook gestimuleerd, door
middel van spelletjes, boeken en films, waardoor zijn algemene ontwikkeling snel groter
wordt en het verschil met zijn twee jaar oudere klasgenoten op sociaal emotioneel niveau
steeds kleiner. Er worden duidelijke grenzen gesteld en de ouders zijn vrij consequent in de
handhaving daarvan. Hierdoor leert Laurens omgaan met verantwoordelijkheid. Hij zit nu in
de eerste klas van de middelbare school, waar hij met een minimum aan begeleiding prima
presteert, ook al is Laurens twee tot drie jaar jonger dan zijn klasgenoten. Hij heeft veel baat
bij zijn brede algemene ontwikkeling en kan goed meekomen met de rest van de klas.
Het onderpresteren van Laurens is door intensieve begeleiding van basisschool en ouders
beperkt gebleven, waardoor hij nu dezelfde kansen heeft als andere kinderen. Als zijn ouders
hem blijven stimuleren en alert blijven op de valkuil van onderpresteren, zal hij verder
studeren en een vak kiezen dat bij hem past. Laurens heeft ervaren dat je zelf
verantwoordelijk bent voor je succes, dat leren niet saai hoeft te zijn, maar dat je wel moeite
moet doen om iets te bereiken.
Als je kind aan het onderpresteren slaat (doordat hij zich langdurig op school verveelt,
doordat hij dyslectisch is of om welke reden dan ook) is het nog niet te laat. In het volgende
hoofdstuk kun je lezen hoe je in samenwerking met je kind en zijn leerkrachten het
onderpresteren kunt keren.
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HET TERUGDRAAIEN
VAN ONDERPRESTEREN
Het onderpresterende kind gaat door met onderpresteren omdat de thuisfront, de school of
peer-groep onbedoeld het onderpresteren versterkt. Het kind is niet meer gemotiveerd te
presteren, de vaardigheden die nodig zijn voor het presteren kunnen ontbreken (snel
schrijven, weten wat bedoeld wordt met opdrachten, dingen kunnen opzoeken). Werken
onder iemand zijn niveau heeft een effect zowel op het directe succes (op school) als
eventuele carièreprestaties.

Goede communicatie
Communicatie tussen de ouders en de leerkracht is heel belangrijk voor het terugdraaien
van onderpresteren. De toetsen, het gesprek van de leerkracht met het kind en uitingen van
afhankelijkheid of dominantie kunnen met de ouders besproken worden. Communicatie is
vooral belangrijk zodat de volwassenen thuis en op school niet terugvallen in telkens het
versterken van de probleempatronen.

Betere afstemming van het onderwijs
Veel problemen die samenhangen met onderpresteren en overpresteren kunnen een¬voudig
worden opgelost door een leerling een ander leerprogramma te laten volgen, dat beter bij
zijn niveau aansluit. Helaas probeert men het vaak eerst met meer vergezochte interventies
zoals persoonlijke begeleiding, 'timemanagement' of training van studie¬vaardigheden,
alvorens aan de eenvoudiger oplossing van een goede schoolkeuze te denken. De meeste
begaafde onderpresteerders zullen echter direct beter gaan presteren zodra ze passend
werk krijgen aangeboden. Veel onderpreste¬rende begaafde leerlingen keert zich alleen
maar af van de activiteiten in de klas omdat ze zich stelselmatig vervelen en daardoor
onrustig en boos zijn geworden.
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Samenwerking tussen ouders, school en de jongere zelf
Wat de aanpassing van aanmoediging thuis en op school betreft ben ik vooral voorstaander
van de methode van Michael D. Whitley. Met deze methode kunnen de ouders samen met
hun kind aan de slag.

De aanpak
In het boek van Michael D. Whitley Bright Minds, Poor Grades kwam ik een aanpak tegen die
mij aansprak, omdat hij zich tot ouders richt. Ouders kunnen een rol spelen in het
veranderen van het onderpresteerdersgedrag van hun kinderen. Ik denk dat er een gedeelde
verantwoordelijkheid bestaat tussen school, ouders en de jongere zelf. Maar die moeten dan
wel allemaal actief meedoen. In het boek van Whitley worden eerst een aantal typen
onderpresteerders beschreven. Hiermee zal ik je niet lastig vallen, omdat dit in de
uiteindelijke aanpak eigenlijk geen rol lijkt te spelen. Maar wat zijn volgens Whitley dan
kenmerken van onderpresteerders?

Je hoeft het niet alleen te doen
De dagelijkse omgang met een (hoogbegaafde) puber kan behoorlijk
zwaar zijn, zeker als er nog zaken als onderpresteren meespelen. Red je
het samen niet, geef dan niet op, maar zoek hulp in je eigen sociale
netwerk of op het professionele vlak. Een groep van gelijkgestemde
ouders kan elkaar tot steun zijn. Het uitwisselen van ervaringen en de
herkenning die dat biedt geeft soms een enorme opluchting. Gun jezelf
die “luxe”, zodat je je beter voelt en het langer kunt volhouden.

Algemene kenmerken
Onderpresteerders zijn slim, ze zijn niet gewend om moeite te doen om succesvol
te zijn.
Onderpresteerders hebben geen doorzettingsvermogen, zelfs wanneer ze het
goed willen doen.
Onderpresteren is een chronisch probleem dat niet vanzelf weer weggaat.
Onderpresteren gebeurt meestal in meer dan een levensgebied.
Onderpresteerders hebben moeite met normaal werk.
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Kenmerk 1 en 2 zijn duidelijk het gevolg van het hoogbegaafd zijn: er is gebrek aan 'training' in de
omgang met tegenslag. Kenmerk 3 en 4 zijn vooral gerelateerd aan het langdurig onderpresteren:
het is een verschijnsel dat zich sluipend uitbreidt en steeds hardnekkiger wordt. Kenmerk 5 is
vooral van belang omdat onderpresteerdersgedrag zich niet altijd alleen in dramatische vorm
vertoont; het is juist het alledaagse, niet¬opvallende gedrag dat een probleem wordt.

Karakterkenmerken
Onderpresteerders...
1. hebben geen zelfdiscipline
2. nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag
3. offeren niets op voor de toekomst
4. zijn afhankelijk in hun werk
5. hebben angst voor persoonlijke verantwoordelijkheid
6. verzinnen smoesjes die hen onverantwoordelijk laten
7. liegen tegen zichzelf en anderen
8. hebben geen zelfcontrole
9. hebben geen inzicht en zelfkennis
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Kenmerk 1, gebrek aan zelfdiscipline, speelt een rol bij het beginnen met je werk, maar juist ook
bij het volhouden daarvan. Opvallend is dat onderpresteerders die moeilijk aan het werk te
krijgen zijn, ook moeite hebben hun vrije tijd te vullen. Ook als ze zeggen gewoon maar een
beetje een leuke tijd te willen hebben, blijkt dat ze zelf niet goed in staat zijn die tijd dan ook zo te
vullen dat ze een goede tijd hebben. Met kenmerk 4 wordt bedoeld dat er goede supervisie nodig
is om het werk productief te laten zijn. Dit is een valkuil, omdat ze hiermee een afhankelijkheid in
stand houden. Anderen moeten voor hen beslissingen nemen; daarmee leren ze niet die taak zelf
op zich te nemen. Kenmerk 7 klinkt misschien hard, maar het is wel een feit. Het begint met het
verzwijgen van resultaten op school en gaat via uitvluchten over het niet uitvoeren van
schoolwerk naar soms pathologische vormen van liegen. Er ontstaat een netwerk van leugens,
waarin de betrokkene steeds meer gevangen komt te zitten.

Wat helpt onderpresteerders in ieder geval niet?
Logica: uitleggen hoe en waarom het werk gedaan moet worden heeft weinig zin
omdat ze geen link leggen tussen hun begrip en hun handelen.
Omkopen: welke beloning ook in het vooruitzicht wordt gesteld, meestal gaat de
onderpresteerder uiteindelijk proberen de waarde van die beloning voor zichzelf uit te
hollen.
Studievaard ig heden trainen: de meeste onderpresteerders weten wel hoe ze hun
werk moeten aanpakken. Stud ievaardighedentraining heeft vaak slechts tijdelijk
succes. Na afloop van de training zakken resultaten terug. Door hun afhankelijkheid
presteren onderpresteerders beter in een kleine groep, waarin deze trainingen meestal
worden geboden. In het dagelijkse schoolleven gaan ze toch weer onder in de groep.
'Wie zijn billen brandt...': als de consequenties het ongewenste gedrag zouden moeten
verminderen, dan is het probleem bij onderpresteerders dat hun zicht op de
verbinding tussen oorzaak en gevolg vertroebeld is. Zij kunnen dus niet spontaan hun
gedrag veranderen, omdat ze de oorzaak voor ongewenste resultaten buiten zichzelf
leggen.
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Uitgangspunten voor ouders
Ouders werken samen: in de begeleiding van onderpresteerders moeten ouders zor-gen dat
zij voor elkaar geen geheimen hebben. De ene ouders moet dus niet iets beloven aan het
kind, waarvan de ander niets mag weten. Ook beslissingen moeten samen genomen
worden, omdat de ouders daar ook samen achter moeten staan.
Ouders bepalen waarden en normen: we weten uit veel onderzoek dat kinderen in het
algemeen de waarden en normen van hun ouders overnemen. Zelfs wanneer zij ze afwijzen,
zullen ze in die afwijzing als het ware het gedragspatroon van hun ouders kopieren.
Vandaar dat ouders hun eigen uitgangspunten niet te veel ter discussie moeten laten
stellen door hun (onderpresterende) kind. Een gesprek is goed, een discussie ook, maar met
een duidelijke stand puntbepaling door de ouders. Ouders zijn tenslotte ook wettelijk
aansprakelijk voor hun kinderen.
Geen uitvluchten verzinnen: wanneer ouders het gedrag van hun kinderen vergoelijken
belanden ze al snel op een hellend vlak. Vooral de slimme onderpresteerder heeft heel snel
door dat de ouders wel bereid zijn om hen te steunen en eventueel zelfs nog met nieuwe
excuses te komen. Zo'n excuus zou kunnen zijn: 'Toen ik zo oud was, deed ik het ook zo'.
Daarmee wordt het signaal gegeven dat het gedrag niet veranderd hoeft te worden.
Verander het kind, niet de omgeving: schoolwisseling heeft zelden resultaat. Er zijn heel wat
leerlingen van school gewisseld en in veel gevallen met weinig positief resultaat. Men kan
zich veel moeite besparen door te proberen om in de gegeven context het probleem aan te
pakken en op te lossen. Schoolwisseling heeft eigenlijk alleen maar zin in extreme gevallen
waar van de kant van de school geen enkele medewerking te verkrijgen is.
Het leven is hard. Ouders hebben de neiging hun kind te behoeden voor alle tegen-slag en
ellende die hem of haar kan overkomen. Toch blijft ook daarmee de afhanke¬lijkheid te lang
bestaan. Kinderen moeten leren zelfstandig met tegenslagen om te gaan. Het ondervinden
van en leren omgaan met pijn en tegenslag is een essentiele voorwaarde om op te groeien
als volwassene.
Wanneer men met de begeleiding van een onderpresteerder wil beginnen, zijn er enkele
noodzakelijke grondvoorwaarden.
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Wat heb je nodig om je kind te kunnen veranderen?
Een opvatting over het ouderschap. Ouders (begeleiders) moeten een helder beeld
hebben over wat hun taak eigenlijk is en welke rol ze moeten spelen in het leven van
het kind. Als ouder hoef je niet de beste vriend van je kind te zijn. Als
opvoedingsverantwoordelijke heb je de plicht om verkeerd gedrag te corrigeren, ook
op momenten dat je kind dat niet kan waarderen.
Een absoluut positieve instelling. Het is heel moeilijk om bij een onderpresteerder
toch uit te gaan van het goede en steeds weer in het contact te zoeken naar de
posi¬tieve aanknopingspunten. Veel ouders hebben hier zo veel moeite mee, dat het
hen zelfstandig vaak niet meer lukt om bij het kind nog positieve kenmerken waar te
nemen. Toch is het nodig om - bij alles wat tegenzit - steeds te blijven beklemtonen
dat het kind ook dingen goed heeft gedaan.
Niet meer liegen over school. Door niet boos te worden en niet af te reageren op het
kind, kan worden voorkomen dat het kind de behoefte voelt om te liegen over
school. Dit vereist dat ouders zich inhouden en hun teleurstelling misschien wel laten
merken, maar op een constructieve, positieve manier. Dit impliceert dus de absoluut
positieve instelling.
Hanteer de 'aan de slag!' aanpak: uitgangspunt is dat al het werk voor school gedaan
moet worden. Er is geen ontkomen aan. Wanneer opdrachten vergeten worden,
moet worden nagegaan waar het mis is gegaan en hoe het kan worden hersteld.
Geen cijfers lager dan een 6: in het schoolwerk moet geen 'hypotheek' zitten: met
kerst een diepe onvoldoende, maar die halen we wel in met Pasen. Dat is het vooruitschuiven van werk en zorg. Wanneer al het werk gemaakt wordt zodat het aan de
minimum eisen voldoet, hoeft er nooit reden voor zorg zijn.
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Bij weerstand: wie is de baas? Ouders moeten het kind duidelijk maken dat er
een einde moet komen aan het voor de gek houden van zichzelf en de
opvoeders. Wanneer een kind niet zelf met plannen kan komen om de
problemen aan te pakken, nemen de ouders het initiatief. Zij zijn tenslotte
verantwoordelijk en nemen die verantwoordelijkheid.
De socratische methode: in gesprekken met onderpresteerders moet de
vraagstelling objectief en grondig zijn. Ga niet uit van de intentie van het
behalen van goede resultaten, maar controleer eerst of die intentie er wel is. Is
je kind ontevreden met een onvoldoende of niet? Onderzoek de drijfveren van
je kind.

School hoeft niet leuk te zijn!
Veel ouders bevestigen ongemerkt dagelijks de misvatting dat
school altijd leuk moet zijn. Dat doen ze door hun kind als het
thuiskomt te vragen: “Was het leuk op school?” Betrap je jezelf
hierop, voer dan per direct de nieuwe vraag in: “Wat heb je
vandaag geleerd?” Je kind zal er snel aan gewend zijn en het je
graag vertellen.
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DE TIEN STAPPEN
Stel van tevoren vast wat het doel is dat bereikt moet worden. Behalen van je diploma misschien?
Voordat de begeleiding kan beginnen, moet duidelijk zijn wat het einddoel is. In een gesprek met
het kind zal dit doel moeten worden vastgesteld. Indien het kind niet het belang inziet van
bijvoorbeeld het succesvol beeindigen van de middelbare school, dan zal er een alternatief moeten
komen. Vakken vullen in de supermarkt is zo'n alternatief. Maar ook: hoe lang ben je nog
leerplichtig en naar school moet? Dit is geen positieve, intrinsieke motivatie om verder te gaan,
maar wel een confrontatie met de werkelijkheid. In de meeste gevallen willen kinderen ook wel een
diploma of een succesvolle schoolloopbaan.

Waarden als eerlijkheid, vertrouwen en waarheid moeten worden volgehouden.
Vertrouwen is een basisvoorwaarde in de begeleiding. Dat betekent dat van kind en
ouders (begeleiders) een open, eerlijke houding wordt verwacht. Er moet dus een
verandering worden aangebracht: openheid en eerlijkheid is nu nodig om de situatie te
veranderen. Goed en slecht nieuws moet gewoon op tafel komen en slecht nieuws zal niet
leiden tot woede-uitbarstingen bij de ouders. Ook preken over hoe het moet zullen
uitblijven. Er moet gezamenlijk worden gezocht naar mogelijkheden om de situatie te
verbeteren.
Complicaties: Kinderen willen hun problemen niet met hun ouders bespreken. Toch
moeten ze dit gaan doen en daarom is het nodig dat de ouders een rustige, recep-tieve en
positieve houding blijven aannemen. Door over je werk te praten, met name ook over dat
wat niet goed gaat, leer je om de situatie te analyseren en beter onder ogen te zien. Dat
moet het kind nog leren ervaren. Wanneer het kind volhoudt dat hij of zij het zelf wel kan,
kan worden gewezen op de tekortschietende resultaten van de laatste tijd. Hier moeten
ouders dus robuust volhouden en niet opgeven.
Doelen voor de lange en korte termijn moeten worden geformuleerd. Het grote doel
wordt uitgewerkt in deelstappen die op de korte en lange termijn gezet moeten worden.
Die doelen hoeven niet altijd te liggen op het vlak van bepaalde cij¬fers die behaald
moeten worden. Het is ook een doel om je werk niet te vergeten en je planning na te
komen. Concrete doelen zullen het kind nerveus maken en zullen leiden tot
tegensputteren. Ook hier moeten ouders een robuust vertrouwen uitstra¬len dat er in
ieder geval geprobeerd wordt om deze doelen te halen. Het proberen is misschien wel het
eerste doel.
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Exploreren hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden. In deze fase wordt informa-tie
verzameld over hoe de doelen te realiseren zijn. De informatie zal nogal gedetail¬leerd
zijn, en zowel op de inhoud (de leerstof) als op de manier waarop het onder¬wijs wordt
gegeven ingaan. Omdat onderpresteerders niet zo veel vaardigheden hebben als het
om planning gaat, is het noodzakelijk om hen hierbij te helpen en alle relevante
informatie op een rij te krijgen. Onderpresteerders zullen niet graag gedetailleerde
informatie te geven, omdat ze daarmee worden gedwongen verant¬woording af te
leggen. Ook hier moet dus stevig worden volgehouden. Een engelen¬geduld doet hier
wonderen.
Selecteer een probleem en exploreer het perspectief van het kind. Uit de informatie die
bij de vorige stap duidelijk is geworden moet een speerpunt gekozen worden. Samen
met het kind wordt die keuze gemaakt: waar moet het eerst iets veranderd worden? En
hoe kan dat het best worden aangepakt? In het gesprek hierover zal van¬zelf een
verandering plaatsvinden. Het kind zal meer gaan vertellen over eigen ge¬dachten en
gevoelens. Dit is een stap in de goede richting en moet worden beloond.
Maak een verbinding tussen het probleem van het kind en het al dan niet realiseren van
het gestelde doel. Hier gaat het om iets wat eigenlijk voor de meeste mensen
vanzelfsprekend is. Waarom lukt het niet om een voldoende te halen, of om je werk in
te leveren? Waarom vergeet je dingen? Het kind moet dit verband leren zien en
ophouden het probleem `op te lossen' door het uit te stellen. Door dit verband te
bespreken wordt het kind zich bewust van de verbinding tussen eigen inspanning en het
resultaat. Voor onderpresteerders zijn toetsen op school vaak een soort lote¬rij: je doet
iets en wacht met spanning het resultaat af.
Help het kind concrete plannen te maken om de doelen te realiseren. Nu duidelijk is
geworden hoe het verband is tussen het succes en de acties die gevolgd moeten
worden om dat succes te behalen, moeten die acties ook gaan plaatsvinden. Laat vooral
het kind zelf hier met ideeen komen die uitgeprobeerd kunnen worden. Dit roept veel
weerstand op en kan daarom lang duren. Neem er die tijd voor. Als een idee niet zo
goed lijkt, is het misschien toch goed om het te proberen, om zo het kind weer zelf
verantwoordelijkheid te laten nemen.
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Vragen die je kunt stellen als je kind thuiskomt van school:
1. Waar ging de les over? Wat is er behandeld?
2. Had je je huiswerk af en je spullen op orde?
3. Heb je nog cijfers teruggekregen?
4. Is er huiswerk opgegeven? Proefwerk, overhoring, opdrachten?

Herdefinieer succes en falen als het nakomen van eigen plannen; analyseer de beslissingen die genomen moeten worden om succesvol te zijn. In feite is het echte succes dus:
het nakomen wat je zelf had gepland. Er moet dan dus wel gepland zijn welke stappen
gezet moeten worden. Op tijd met je werk beginnen, je niet laten afleiden, eventuele
onduidelijkheden ophelderen door na te vragen: het zijn allemaal acties die gepland, maar
vooral ook uitgevoerd moeten worden. Wanneer dat gebeurt, is een belangrijk succes
behaald. En wanneer je iets vergeet, is dat ook een beslissing! Maar welke?
Begin met introspectie: exploreer gevoelens en conflicten bij het volgen van de eigen
plannen. Wat is moeilijk? Welke keuzes heb je moeten maken en wat heb je erbij
ver¬loren? Wanneer een kind minder tijd heeft gehad om met leeftijdgenoten rond te
hangen, is dat voor het kind ook een verlies. Dat gevoel mag ook een plaats krijgen en
moet worden meegewogen. Het omgekeerde werkt vaak ook: dwing jezelf om een slecht
gevoel te krijgen wanneer je niet hebt voldaan aan je eigen planning. Dit is een techniek
die veel wordt gebruikt bij jongvolwassenen (studenten bijvoorbeeld) die moeite hebben
om hun studiediscipline vol te houden. Sta ook toe dat een kind vindt dat het werk stom
is. Het werk is stom, maar het is wel geweldig dat ik heb volgehouden tot het af was! Je
zou kunnen zeggen dat de kinderen hier weer moeten leren om hun echte gevoel onder
ogen te zien. Tevreden kunnen zijn over iets wat gedaan is, ook wanneer de klus
inhoudelijk niet leuk was. Het is een hele prestatie als je dat kunt opbrengen.
Zorg voor de motivatie om eigen plannen vol te houden. Bij deze stap hoort de vraag:
`Oke, je plannen zijn duidelijk. Maar wat ga je nu echt doen?' Hier moet worden ge¬tracht
om de uitvoering van plannen te bevestigen, door op concreet niveau om een engagement
te vragen.
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Evaluatie
Voer een follow-up uit en analyseer de sequentie van beslissingen die tot succes hebben
geleid. Deze stap is eigenlijk de evaluatie. Is het gelopen zoals het moest? En waar ging het
eventueel mis? Wat hier getraind wordt, is zelfobservatie. Hier moet het kind leren om
verantwoordelijk¬heid te nemen voor hoe het is gelopen. En het zal leiden tot een nieuwe
cyclus van focussen op een probleem, dat aanpakken en die aanpak evalueren.

Therapeutische hulp
Wanneer je je kind gaat helpen met het keren van onderpresteren, moet je beseffen dat niet
altijd na de interventie alles automatisch goed gaat. Veel jongeren zullen gedurende kortere of
langere tijd begeleiding nodig hebben om hun schoolprestaties te verbeteren. Er kunnen ook
persoonlijke problemen een rol spelen, naast verveling en gebrek aan uitdaging.
Kinderen die onderpresteren vanwege depressieve gevoelens, drugsgebruik, problemen binnen
het gezin of andere persoonlijke conflicten, zullen al gauw meer nodig hebben dan alleen maar
een passende uitdaging op school.
Sommige onderpresterende leerlingen zijn al zó lang gefrustreerd door een gebrek aan
uitdaging op school, dat ze verbitterd zijn geraakt en niet verwachten dat ze ooit nog plezier in
het leren zullen krijgen. Een existentiële crisis kan nooit worden opgelost met andere leerstof.
Daarvoor is een deskundige en levenswijze gesprekspartner nodig. De waarde van deze vorm
van hulp kan niet hoog genoeg geschat worden, omdat een leven zonder betekenis en doel
voor een begaafd persoon met een gevoelige natuur vrijwel ondraaglijk is. Het is van minder
belang of de hulp wordt gegeven door een gediplomeerde professional, een invoelende mentor
of leraar, of een vriend. Alleen een begripvol, intelligent gesprek over mogelijkheden voor
zingeving, dat tegenwicht biedt aan de wanhoop, kan de wonden helen van een begaafde
jongen in existentiële crisis.
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Weg met de preekstoel!
De laatste slachtoffers van het nieuwe bewind zijn je “preken”, de
lange monologen waarin je je kind probeert aan het verstand te
brengen dat het zo niet langer kan. Waarschijnlijk zul je geen traan
laten bij het afscheid van de glazige blik waarmee je kind je aankeek
terwijl het wachtte tot je was uitgepraat en de schorre keel die je
naderhand had, of van de moedeloosheid die je dan kon bevangen
omdat je ook wel wist hoe weinig zin het weer had gehad om je kind
langdurig van alles toe te roepen dat het al lang wist. Maar je had nu
eenmaal geen ander gereedschap en kwaad kon het toch zeker niet.
Dat laatste klopt, hoewel het verspillen van je energie en het bederven
van je humeur je weinig goed gedaan zal hebben. Probeer daarom
snel korte metten te maken met deze nutteloze gewoonte. Praat
voortaan alleen nog met je kind om werkelijk te communiceren en
daar samen van te leren.
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Tot slot
Hoogbegaafde onderpresteerders zijn meer dan alleen slimme kinderen die zich op school
vervelen. In de woorden van Stephanie Tolan: Als we ons niet inzetten om deze kinderen te
behouden, zullen we ze blijven verliezen, samen met de unieke voordelen die zij kunnen
opleveren voor de menselijke soort waarvan zij een wezenlijk onderdeel zijn. Als deze kinderen
zich ontwikkelen tot ongelukkige volwassenen die functioneren op een fractie van hun
potentieel, is dat tragisch voor de kinderen én voor de maatschappij.
Onderpresteren bestaat uit complexe gedragingen, maar kan gekeerd worden met de hulp van
ouders en onderwijzers die de sterke punten en talenten van hoogbegaafde onderpresteerders
onderkennen. Geduld en aanmoediging zijn essentieel.

Aan de slag
Op www.ieku.nl vind je veel tips over het stimuleren van je kind en het tegengaan van
onderpresteren. Heb je behoefte aan advies? Wil je de motivatie van je kind vergroten? Wil je dat
je kind weerbaarder en sociaal vaardiger wordt en beter leert omgaan met zijn hoogbegaafdheid?
Dan nodig ik je uit te kijken op mijn dienstenpagina. De training “Zorg zelf voor jouw succes!” is
misschien iets voor je kind.
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Hoogbegaafde kinderen hebben - net als alle andere kinderen - volwassenen nodig die
hen willen begrijpen, die hen vaardigheden willen leren en die met hen willen praten. Het
aanleren van vaardigheden is essentieel voor hoogbegaafde kinderen, alleen dan hebben
ze handvatten om hun potentieel te kunnen benutten en om zelfverzekerde en
evenwichtige volwassenen te worden.
Veel succes!

Renata Hamsikova
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ADVIES

TRAININGEN

ZELFSTUDIE

Het kan erg frustrerend zijn
als het niet goed gaat met je
kind of als je aan de school
niet duidelijk kunt maken
wat je kind nodig heeft. Ik
denk graag met je mee en
geef advies, niet alleen over
de opvoeding maar ook
over de nodige
onderwijsaanpassing. Kijk
op mijn website onder
Diensten voor meer
informatie.

Er zijn altijd interessante
workshops of trainingen te
vinden op mijn website.
Mijn specialisatie is
begeleiding van
uitzonderlijk begaafde
kinderen, hoogbegaafde
meisjes en 5 essentiële
stappen van hoogbegaafd
opvoeden.

“
Renata Hamsikova
ECHA Specialist in Gifted Education
De Factorij 1B
1689 AK Zwaag
e-mail: renata@ieku.nl
telefoon: 06-22511886
website: www.ieku.nl

Als je direct aan de slag wilt
met hoogbegaafd opvoeden
kun je via mijn website
zelfstudiecursussen kopen.
Er zijn verschillende
cursussen beschikbaar. Kijk
op www.ieku.nl/zelfstudie
voor meer informatie.

”
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