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Introductie 

 

Dit gratis te downloaden werkboek bevat een aantal opdrachten en actiepunten die ook in het e-boek 

“Hoogbegaafd Opvoeden – lijden of (bege)leiden?” genoemd zijn. Elke hoofdstuk van dit werkboek correspondeert 

met de hoofdstukken in het e-boek.  

Houd dit werkboek bij de hand als je gaat lezen. Je kunt dan per hoofdstuk de opdrachten maken en nadenken over 

je opvoedstijl, over je hoogbegaafde kind en hoe je met hem of haar omgaat. Je kunt je gedachten hierin opschrijven 

en je vragen die je hebt naar aanleiding van het lezen van het e-boek. Na het doornemen van het werkboek zul je 

een persoonlijke analyse hebben die betrekking heeft op jouw eigen situatie. Daarna ben je toe aan het nemen van 

actiestappen.  

Als je vragen hebt, stuur mij een e-mail naar renata@ieku.nl.  

Als je behoefte hebt aan een aanvullende ondersteuning of persoonlijke coaching en/of advies, kun je gebruik 

maken van een van mijn diensten of workshops. Kijk op de website voor het overzicht van alle mogelijkheden en 

help jezelf meer grip te krijgen op de opvoeding van je hoogbegaafde kind.  

 

mailto:renata@ieku.nl
http://www.ieku.nl/diensten/
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Maak het slapende talent in je kind wakker 

 

Beschikt je kind over bepaalde talenten op het gebied van tekenen, dansen, muziek, bouwen? Je weet het misschien 

nog niet. Het is goed om te onderzoeken of je kind plezier beleeft aan bepaalde activiteiten en of hij of zij bereid is 

meer te leren op dat gebied. Dus zet die muziek aan en ga dansen! Haal de verf en papier uit de kast en ga samen 

schilderen! Bezoek een open dag van de muziekschool, de theatergroep, een gratis proefles van ballet en kijk wat je 

kind ervan vindt. 

 

Hoe kun je het talent ontdekken? 
Welke activiteiten vindt je kind leuk? Maak hier een opsomming en schrijf erbij wat je kind ervan vond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe herken je begaafdheid in kunsten? 
Herken je een aantal van de in het boek genoemde kenmerken? Noteer ze. 
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Bij wie moeten ze op les? 
Zijn er bij jullie in de buurt clubs of verenigingen die zich bezighouden met muziek, schilderen, tekenen, dans, 

zingen? Noteer hun namen en (website)adressen. 

 

 

 

Welke bronnen gebruiken? 
Hier kun je de door jou gevonden (internet)bronnen opsommen. Welke boeken, musea, voorstellingen, clubjes e.d. 

zijn er die relevant kunnen zijn voor je kind? 

 

 

 

 

 

 

Hoe zet je zelf een programma op? 
Kunst is subjectief, maar een goed kunstprogramma is dat niet. Wanneer je iets voor kinderen/jongeren wilt op-

zetten (in de buurt of op school) kun je onderstaande punten gebruiken.  

• Een goed kunstprogramma zou kinderen/jongeren bij elkaar moeten brengen, die aanhoudende artistieke 
interesses hebben. 

• Zoek mensen (ouders/leerkrachten) die over esthetische en technische vaardigheden beschikken en het 
talent hebben om kinderen/jongeren te motiveren een hoog niveau te bereiken. 

• Ontwikkel een pakket met onderdelen voor het aanleren van vakkundigheid, waarden, geschiedenis en 
kritiek (recensie). 

• Leg nadruk op creativiteit, niet op slaafs navolgen van instructies/instructieboeken. 

• Pas een zekere vorm van groeperen toe op talent, zodat kinderen/jongeren dingen kunnen delen, van 
elkaar leren en elkaar ondersteunen. 

• Instructie moet individueel gegeven worden, waarin het op creatieve wijze oplossen van problemen 
opgenomen wordt. 
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Actiestap: ga na of je kind plezier heeft in bepaalde activiteiten, zoek naar 

mogelijkheden in jouw omgeving en onderzoek de mogelijkheden van zelf opzetten 

van een artistieke club voor kinderen. 
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Hoogbegaafd en verveeld 
 

“Het is saai" kan betekenen: 

• Het is te gemakkelijk 

• Ik weet niet hoe verder, maar ik weet niet hoe ik om hulp moet vragen 

• Ik hou niet van (lezen, schrijven, presteren e.d.) 

• Het is te moeilijk - ik weet niet waar ik moet beginnen 

• Ik vind het niet interessant 

• Iederéén vindt het saai en ik wil niet afwijken 

• Het is niet diepgaand, complex en/of breed genoeg om mij te boeien 

• Ik krijg A's zonder enige moeite - wat is het nut? 

• Ik zou liever ...... doen 

• Hoe vaak moet ik nog laten zien dat ik dit al weet? 

• Iets anders is veel belangrijker op dit moment 

• Ik vind de leraar niet leuk omdat..... 

• Ik ken dit boek al. Kan ik niet wat anders lezen? 

• Ik wil de opdracht niet doen, maar ik heb geen zin erover te praten. 

 

9 factoren van verveling 
 

Noteer hieronder welke factoren betrekking hebben op jouw kind en in weke mate. 

 

1. Leeftijd:  

 

 

2. Geslacht:  

 

 

3. Waarneming van tijd:  
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4. Basisbehoeften:  

 
 

5. Genoeg beweging:  

 

 

6. Vrijheidsbeperkingen:  

 

 

7. Gebrek aan keuze en inspraak m.b.t. activiteiten:  

 

 

8. Mentale stimulering:  

 

 

9. Vaardigheden om zich te handhaven: 

  

Wat kun je doen om te achterhalen of je met verveling te maken hebt? 

Verveling treedt op als de waarneembare vaardigheden of de waarneembare beloning voor het doen van 
een taak niet passen bij de waarneembare moeilijkheidsgraad of de waarneembare benodigde inspanning. 
Dit concept van verveling kan veel verschillende onderliggende werkelijkheden reflecteren. 

Onderzoek daarom en schrijf op het volgende: 

1. Het werk is inderdaad te gemakkelijk.  

 

2. Het werk is saai.  

 

3. Het werk komt niet overeen met de interesses van je kind of je kind kan niet opschieten met de persoon 
voor wie het werk gemaakt wordt (juf/meester) of je kind kan niet opschieten met de  klasgenoten 
waarmee het moet samenwerken. In al deze gevallen zijn de resultaten teleurstellend. 
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4. Het werk is te moeilijk. Je kind is nog niet zo ver. (Wanneer de taak niet met succes wordt afgerond, krijgt 
het kind een slecht gevoel. In dit geval zou het kind begeleid moeten worden, wat in de praktijk zelden 
goed gebeurt. Tijdens een verrijkings- of verdiepingstaak wordt het kind aan zijn lot overgelaten 
(misschien had de leerkracht niet genoeg tijd of heeft hij de opdracht niet voorbereid). De meeste kinderen 
– en de meeste volwassenen – ervaren het ontbreken van positieve feedback als saai, of misschien beter 
gezegd frustrerend, zelfs gênant, angstaanjagend of deprimerend.) 

 

 

 

 

5. Het werk is precies goed, maar je kind heeft te weinig positieve ervaringen met de noodzakelijkheid van 
werken om te leren.  

 

 

 

6. Het werk voldoet redelijk aan het gewenste niveau, maar je kind beheerst de materie niet voldoende of 
metacognitieve vaardigheden om de eisen van de taak goed te begrijpen ontbreken. Met als resultaat dat 
de taak eenvoudig lijkt, maar het kind niet in staat is het correct af te ronden. 

 

 

7. Hetzelfde als onder 6 gebeurt, maar je kind heeft genoeg metacognitieve vaardigheden en genoeg kennis 
van het onderwerp om zijn eigen valkuilen te herkennen, maar niet genoeg perspectief om zichzelf te 
beoordelen met gepaste maatstaven. Hij/zij verwacht van zichzelf te presteren op een veel      hoger niveau 
dan redelijk. Hij/zij ziet het werk daarom als te moeilijk met hetzelfde resultaat als wanneer het werk 
werkelijk te moeilijk is. 

 

 

 

8. Je kind heeft geen duidelijk doel en hij/zij weet niet hoe je er een kunt stellen. Het kind ziet misschien niet 
de diversiteit van mogelijkheden binnen de situatie.  
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Maak samen met je kind een plan  
Bespreek de bovengenoemde punten samen met je kind en maak samen een plan. 

Ga jij praten met de juf/meester? 

 

 

Gaat je kind praten met de juf/meester? 

 

 

Welke wensen heb je? 

 

 

Welke vragen ga je stellen? 

 

 

Wat is de ideale situatie waar je naartoe wil? 

 

 

Wie gaat je kind begeleiden in het aanleren van vaardigheden? 

 

 

Wie gaat kijken of je kind bepaalde hiaten heeft in zijn kennis of vaardigheden? 

 

 

Hoe wordt de voortgang gevolgd en door wie? 
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Wat zijn de einddoelen? 

 

 

 

 

In het e-boek lees je wat het verschil is tussen verveling en depressie. Kijk goed naar het tabel. Als je twijfelt of je te 

maken hebt met een depressie, kun je altijd een deskundige inschakelen. 

 

 

Actiestap: maak een afspraak op school om over de verveling van je kind én 

onderwijsaanpassing te praten. 



14 | I E K U  A d v i e s  

Hoogbegaafd en ge(de)motiveerd 
 

Ga na of een van de onderstaande punten betrekking heeft op jouw kind: 

1. Gezondheid  

2. Familieomstandigheden  

3. Relaties met ontwikkelingsgelijken  

4. School als bron van frustratie en teleurstelling  

5. Andere factoren  

 

 

Oorzaken van motivatiegebrek  
Kun je aan de hand van de opsomming in het e-boek (pagina 25) aangeven met welke oorzaken jouw kind te maken 

heeft? 

 

 

 

 

 

 

Waar te beginnen? 
Analyseer goed de situatie van je kind. Hoe voelt je kind zich op dit moment? Wat vindt je kind belangrijk en wat 

niet? Praat er over met je kind en probeer te achterhalen waarom hij/zij het huiswerk niet maakt, niet leert, geen 

inzet toont voor school. 

 

Daarna kun je deze drie benaderingswijzen proberen. Schrijf voor jezelf op in welke situaties en wanneer je deze 

benadering kunt toepassen. 

 

Opeenvolgende successen 

 

 

Doelbepaling 



15 | I E K U  A d v i e s  

 

 

Persoonlijke relaties 

 

 

Wat zou je nog meer kunnen doen? Maak je eigen lijst naar aanleiding van tips op pagina 28 van het e-boek. 

 

Actiestap: ga na met welke oorzaken van motivatiegebrek je kind te maken heeft, 

schrijf op in welke situaties je jouw kind kunt begeleiden zijn mindset te veranderen. 

Zijn er ook (onderwijs)aanpassingen op school nodig? 
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Maak je huiswerk af voordat het jou afmaakt 
Geldt het voor jouw kind ook? Kost het je de grootste moeite om je kind aan zijn huiswerk te laten beginnen? Denk 

goed na over je thuissituatie, hoe gaat het meestal iedere dag en waar gaat de strijd over? 

 

 

 

 

Redenen van huiswerkproblemen bij jouw kind 
Geef aan welke redenen genoemd vanaf pagina 30 in het e-boek voor jouw kind gelden. 

 

1. Leerproblemen – nee / ja en welke? 

 

 

2. Het ontbreken van organisatievaardigheden – nee /  ja en welke? 

 

 
 

3. Perfectionisme - nee / ja, hoe uit zich dat? 

 

 

4. Gebrek aan uitdaging – nee / ja, wat is wenselijk? 
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Hoe kun je een positieve huiswerk- en leeromgeving creëren? 
Denk na over je eigen situatie. Lees de opsomming op pagina 32 van het e-boek door en schrijf op wat voor jou van 

toepassing is. Dan krijg je een aardig beeld van welke invloed jij als rolmodel hebt op je kind. 

 

 

 

 

 

Hoe los je huiswerkproblemen op? 
Geef hieronder aan hoe jij je kind gaat helpen. Het is belangrijk dat je er over nadenk wie jou en je kind hierbij 

behulpzaam kan zijn of wie kan adviseren (bijvoorbeeld over de leerproblemen) en wanneer dit vervolgens moet 

gebeuren. Als je er geen termijn aan koppelt, gebeurt er waarschijnlijk niets. 

Actie Wie heb je nodig? Wanneer ga je dit doen? 

 

Zoek hulp voor 
leerproblemen  

 

  

 

Help je kind georganiseerd te 
werk te gaan 

 

  

 

Gebruik technologie voor 
huiswerk 

 

  

 

Stimuleer vaste tijden voor 
het maken van huiswerk 

 

  

 

Praat met de 
leerkracht/docent 
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Wat kun je nog meer doen? 
Bedenk aan de hand van voorbeelden op pagina 35 van het e-boek nog meer stappen die je kunt nemen om je kind 

te helpen. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Actiestap: ga na welke redenen van huiswerkproblemen voor jouw kind gelden en vul 

het tabel “Hoe los je huiswerk problemen op” in.  



19 | I E K U  A d v i e s  

Perfectie-infectie en genezing 
 

Waar komt perfectionisme vandaan? 
• De druk die kinderen voelen om goed te presteren kan afkomstig zijn van overdreven prijzen die ze van de 

volwassenen in hun omgeving krijgen. 

• Het kan ook komen van het zien van perfectionistische volwassenen die als rolmodel dienen voor het kind. 

• Het kan ook komen van langdurige succesvolle ervaringen van het kind – dit kan gebeuren als een kind 

bijvoorbeeld altijd goede cijfers haalt. Hoogbegaafde kinderen kunnen meestal goede resultaten behalen 

maar in de 9 van de 10 keer hoeven ze zich helemaal niet in te spannen. Daardoor ervaren ze hun prestatie 

niet als positief. Het gevolg is dat het kind een scheef zelfbeeld ontwikkelt. Kinderen hebben faalervaringen 

nodig, ze moeten oefening hebben in het mislukken. Alleen dan leren ze door te zetten bij moeilijke taken. 

Het ontbreken aan inspanning roept het perfectionisme op. Wie niet gewend is te mislukken, accepteert op 

den duur ook geen mislukking meer en zal proberen voor zichzelf de lat steeds hoger te leggen.  

• Soms gaat het zo ver dat een kind bang is niet perfecte werk af te leveren en doet het dus liever niets. Ze 

kunnen buikpijn hebben, hoofdpijn en zelfs niet naar school willen. 

 

 

Ben je zelf een perfectionist? 
• Je wilt altijd alles goed doen. 
• Je hebt last van angst om te falen. 
• Je kunt het maken van fouten niet verdragen. 
• Heb je een fout gemaakt, dan probeer je dat te maskeren. 
• Je kunt jezelf niet vergeven wanneer je een fout hebt gemaakt. 
• Je bent zeer kritisch over jezelf. Je doet het daardoor nooit goed genoeg. Alles wat je doet had beter gekund. 
• Je hebt moeite met delegeren. 
• Je bent altijd gespannen. 
• Je neemt alles veel te serieus. 
• Je stelt veel uit omdat je de bang bent dat jij je taak niet perfect zal vervullen. 
• Je hebt veel last van onzekerheid. Daardoor stel je te hoge eisen aan jezelf. 
• Je bent dwangmatig en star. 
• Je kunt snel razend worden wanneer het niet zo gaat als je hebt gepland. 
• Doordat je van mening bent dat je nooit iets goed doet heb je kan je naast angst om te falen ook last hebben 

van depressieve gevoelens, weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.  

Hoeveel van de bovengenoemde gedragingen zijn op jou van toepassing? 
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Probeer niet een perfecte ouder te zijn voor je hoogbegaafde kind 
Als je over de bovengenoemde punten nadenkt (hoeveel zijn op jou van toepassing?), denk je dat je jouw 

perfectionisme aan je kind wilt opleggen? Denk na over de verwachtingen die je hebt, wat voor toekomst zie je voor 

je kind en welke eisen stel je nu aan je kind? 

 

 

 

Zijn deze verwachtingen en eisen realistisch? 

 

 

 

Sommige ouders uitstralen of communiceren dat van hun kind VERWACHT wordt dat ze resultaten produceren. 

Soms werken ouders op die manier perfectionisme in de hand. Ze controleren huiswerk en kijken of er fouten in 

staan en laten het kind het werk opnieuw maken als er fouten zijn. Ze zijn waakzaam. Ze vragen waarom er 3 B’s op 

het rapport staan maar letten niet op die 8 A’s.  

De doelen van de ouder zijn bewonderenswaardig. Het is logisch dat we hoge eisen stellen als we willen dat ons 

kind naar de universiteit gaat of een goed beroep kiest. Maar als het najagen van succes het dagelijkse leven in de 

weg staat, wordt het tijd de druk te verminderen. 

 

Actiestap: noem vijf verwachtingen die je hebt van je kind en kijk of dit realistische 

verwachtingen zijn. Hoe zou je deze verwachtingen kunnen bijstellen? 
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Leren om te falen 
 

Welke activiteiten kun je bedenken voor je kind, zodat het leert te falen?  

Het moeten activiteiten zijn die je kind nog niet kent maar die toch haalbaar zijn (bijvoorbeeld veters leren 

strikken, leren fietsen, een tekening maken, een acrylverf schilderij, een puzzel waar je kind tegen opziet). 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Hoe ga je je kind aanmoedigen zijn doel te bereiken? 

(kleine stappen, positief blijven, zijn autonomie accepteren) 

 

 

 

 

Een kind kan zichzelf 3 vragen stellen om hem een gezondere houding  te helpen 

ontwikkelen: 

1. Is dit goed genoeg? 

2. Zal het op lange termijn echt iets uitmaken? 

3. Wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? 

Na het beantwoorden van deze vragen komen dingen vaak in perspectief te staan. 
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Hoe kun je perfectionisme voorkomen?  
 

1. Help je kind te begrijpen dat ze zich goed kunnen voelen als ze weten dat ze hun BEST hebben gedaan – 

niet alleen als ze de beste zijn. 

 

2. Leg aan je kind uit dat het juist meer leert door fouten te maken, fouten maken zijn een belangrijk 

onderdeel van een opdracht. 

 
3. Leer je kind geschikte zelfevaluatie en moedig ze aan kritiek te ontvangen van volwassenen en andere 

kinderen. Leer je kind hoe ze kritiek kunnen leveren (met gevoel en constructief). 

 
4. Je kunt boeken of artikelen voorlezen of laten lezen waarin staat hoe succesvolle mensen geleerd hebben 

van hun fouten. 

 
5. Deel je eigen fouten met je kind en laat zien hoe je ze oplost. 

 
6. Vertel je kind wat voor een effect opscheppen heeft op anderen en hoe ze anderen moeten feliciteren met 

hun succes. 

 
7. Leer je kind routines, gewoontes en organisatie maar help hem te begrijpen dat hun gewoontes niet zo star 

moeten zijn, dat ze dus veranderd kunnen worden. Je kunt met opzet bepaalde routines veranderen, zodat 

je kind leert hiermee om te gaan. Hiermee leren ze flexibel te zijn. 

 
8. Leer je kind technieken voor creatief probleem oplossen en hoe ze kunnen brainstormen over nieuwe 

ideeën. 

 
9. Leg aan je kind uit dat er meestal meer manieren bestaan om iets goed te doen. 

 
10. Wees zelf een rolmodel van gezonde voortreffelijkheid. Wees trots op je werk, maar verberg niet de fouten 

en lever niet steeds zelfkritiek.  

 
11. Als kinderen het gevoel hebben dat ze overhand hebben op hun leefomgeving worden perfectionistische 

neigingen  onder controle gehouden zodat zij hun innerlijke vrijheid hebben om de wereld op hun eigen 

manier te ontdekken. 
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Hoe kun je je kind helpen van het perfectionisme af te komen? 

 
1) Streef “goed genoeg” na en niet perfectie 

 
2) Speel spellen met nadruk op kans. Hiermee kunnen kinderen leren dat verliezen ok is. Tijdens deze spellen 

kunnen kinderen ook leren te verliezen en ze kunnen leren dat spelletjes leuk kunnen zijn. 

 
3) Oefen het oefenen. Zoek iets dat je kind nog niet kan en dat niet eenvoudig is. Muziek voor diegenen die 

niet muzikaal zijn, omdat fouten die gemaakt worden niet blijven hangen. 

 
4) Leg nadruk op het proces niet op het resultaat. Stel aan jouw kind bijvoorbeeld deze vragen: Hoe ben je tot 

die conclusie of die volgende stap gekomen? Waarom heb je besloten deze kleur te gebruiken? Wat heb je 

van deze ervaring geleerd? 

 
5) Wees specifiek in je verwachtingen. Hoogbegaafde kinderen nemen vaak alles letterlijk, dus wees specifiek, 

leg exact uit wat je bedoelt met “het project afmaken”.  

 
6) Gebruik gevoel voor humor. Hoogbegaafde kinderen stellen veel eisen aan zichzelf, je kunt ze helpen 

relativeren door het gebruik van humor. 

 
7) Praat over fouten en wat daar positief aan is. Mensen leren van hun fouten. Geef je kind voorbeelden hoe jij 

van jouw fouten hebt geleerd. Vertel verhalen hoe je fouten maakte toen jij opgroeide. 

 
8) Stel prioriteiten en plaats dingen in perspectief. Praat er over hoe relatief belangrijk de resultaten zijn. Leg 

aan je kind uit dat hij het niet direct de eerste keer goed hoeft te hebben. 
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Quiz “Ben je bang voor succes?” 

Kom er achter met deze quiz. Voor elke bewering krijg je  

 

3 punten als je het erg mee eens bent,  

2 punten als je het een beetje mee eens bent en  

1 punt als je het niet mee eens bent.  

 

 

1. Andere mensen genieten meer van mijn successen dan ik zelf.  

2. Mensen verwachten te veel van mij.  

3. Andere mensen zijn over het algemeen meer tevreden met mijn werk dan ik.  

4. Ik maak mij zorgen dat ik mijn succes aan geluk te danken heb en dat op een dag mijn geluk op zal 

zijn.  

5. Ik ben niet echt zo slim als anderen denken.  

6. Succes kan een last zijn.  

7. Ik presteer zelden zo goed dat ik tevreden ben.  

8. Ik doe liever dingen die ik ken dan iets nieuws proberen.  

 

Wat betekent je score:  

19-24: Hoe dan ook, wiens leven is het? Ben je meer geïnteresseerd in anderen gelukkig maken dan in jezelf 

plezier te doen? Wanneer “de andere mensen” niet meer betrokken zijn bij je dagelijkse leven, moet je met 

jezelf leven en met jouw keuzes. Het wordt tijd om je eigen beslissingen te nemen – die juist zijn voor JOU.  

 

14-18: Het lijkt alsof je steeds worstelt met de vraag welke doel jouw hoogste prioriteit zou moeten hebben – 

anderen plezier doen of jezelf plezier doen. Dat is prima, zolang er een balans is tussen deze twee.  

 

8-13: Sommige mensen zouden jou noemen “zelfverzekerd”, terwijl anderen jou als “arrogant” bestempelen. 

Hoe dan ook, het lijkt er op dat jij jezelf bent en dat jij geniet van jouw successen. 
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Zelfsturend leren  
Kun je aangeven hoe de ideale situatie er uit moet zien als je wilt dat je kind zelfsturend leert? 

 

 

 

 

Welke vaardigheden beheerst je kind al en welke moet het nog leren? 
Bekijk het overzicht en arceer welke vaardigheden jouw kind moet aanleren. Zo heb je een aardig overzicht. Je kunt 

dan in overleg met de school bepalen hoe de vaardigheden geoefend moeten worden. 

 

Leren leren 
 Werkhouding  Werken volgens plan  Manieren van leren  

 
Ik geef aan wat ik wil leren en 
waaraan ik wil werken  
 
Ik zet me in voor taken die ik moet 
uitvoeren  
 
Ik zet door wanneer iets niet direct 
lukt  
 
Ik houd mijn aandacht er goed bij als 
dat nodig is  
 
Ik werk zelfstandig als dat nodig is  
 
Ik zorg dat mijn werk er netjes en 
verzorgd uitziet  
 
Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf 
niet uit kom  
 
Ik waardeer het leerproces ook als 
het resultaat tegenvalt  
 

 
Ik formuleer leerdoelen voor mezelf  
 
Ik verken een onderwerp voor ik 
ermee aan de slag ga  
 
Ik weet welke stappen ik moet 
zetten en hoe ik deze moet uitvoeren  
 
Ik zorg dat ik het belangrijkste af heb 
voor de tijd om is  
 
Ik houd me aan mijn planning en stel 
deze bij als dat nodig is  
 
Ik kijk achteraf of mijn planning 
goed was en wat beter kan  
 

 
Ik weet welke manieren van leren er 
zijn en welke manier mijn voorkeur 
heeft  
 
Ik zet de meest geschikte manier van 
leren in  
 
Ik verzamel geschikte informatie op 
verschillende manieren  
 
Ik bewaar informatie om het later te 
kunnen gebruiken  
 
Ik laat zien wat ik geleerd heb  
 
Ik licht mijn antwoorden toe en laat 
zo zien dat ik het begrijp  
 
Ik controleer of mijn leervraag 
voldoende beantwoord is  
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Leren denken 
Analytisch denken Creatief denken Kritisch denken 

 
Ik herken verschillen en 
overeenkomsten tussen dingen  
 
Ik zie het verband tussen waardoor 
iets komt (de oorzaak) en het gevolg 
ervan  
 
Ik zie de relatie tussen verschillende 
onderdelen binnen het grote geheel  
 
Ik maak ingewikkelde problemen 
gemakkelijker door ze op te delen in 
kleinere problemen  
 

 
Ik ontdek nieuwe vragen of 
problemen  
 
Ik bedenk meerdere oplossingen 
voor een vraag of probleem  
 
Ik bedenk originele oplossingen 
voor een vraag of probleem  
 
Ik bedenk hoe ik bestaande 
ideeën in een nieuwe situatie kan 
toepassen  
 
Ik zet ideeën om in praktische 
oplossingen  
 
Ik neem afstand van een 
probleem om het even op me in te 
laten werken  
 

 

 
Ik ga na of mijn 
veronderstellingen kloppen  
 
Ik controleer of nieuwe 
informatie klopt en overeenkomt 
met informatie die ik al heb  
 
Ik onderscheid feiten van 
meningen en betrouwbare van 
niet betrouwbare bronnen  
 
Ik neem bij het vormen van mijn 
mening verschillende 
perspectieven mee  
 
Ik gebruik criteria om een mening 
te vormen  
 
Ik onderbouw mijn mening met 
argumenten  
 
Ik vraag door tot ik het echt 
begrijp  
 
Ik kies uit verschillende 
oplossingen de meest geschikte  

 

 
Leren (voor het) leven 
Inzicht in jezelf Omgaan met anderen 

 
Ik ben trots op mijzelf en mijn werk  
 
Ik weet waar ik goed en minder 
goed in ben  
 
Ik maak gebruik van mijn sterke 
kanten en blijf ook werken aan dat 
waar ik minder goed in ben  
 
Ik doe de dingen zo goed mogelijk 
maar stel mijn eisen/doelen niet té 
hoog  
 
Ik vind het niet erg als ik niet 
meteen weet hoe iets moet of als 
iets niet meteen lukt  
 
Ik ga goed om met kritiek en flexibel 
met tegenslagen en begrijp dat ik 
hier iets van kan leren  
 
Ik weet wat ik wil en kies daar ook 
voor  
 

 

 
Ik blijf mijzelf in een groep: anderen kunnen aan mij zien en van mij 
horen wat ik ergens van vind en hoe ik me voel  
 
Ik houd rekening met de regels die voor de groep belangrijk zijn  
 
Ik werk samen met anderen als we samen meer kunnen bereiken dan 
alleen  
 
Ik maak anderen enthousiast om samen ergens een succes van te maken  
 
Ik verdeel de taken samen met anderen op een manier die voor 
iedereen goed werkt  
 
Ik ben in staat in samenwerking met anderen verschillende rollen en 
taken te vervullen  
 
Ik zie en begrijp goed hoe anderen ergens tegenaan kijken vanuit hun 
beleving  
 
Ik luister goed naar de ideeën van anderen en verdedig mijn eigen 
ideeën  
 
Ik geef kritiek op een manier zodat de ander er ook iets aan heeft  
 
Ik presenteer de resultaten van mijn werk aan anderen op een manier 
die past bij mij én bij het doel van dat moment  
 

 

Bron: SLO 
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Hoe kunnen ouders helpen in ontwikkeling van zelfsturing? 
Je kunt je kind de verschillende fasen van zelfsturing aanleren door met hem of haar er over te praten, door samen 

een plan te maken en door feedback te geven. 

Fasen van zelfsturing 

Eerst nadenken 

Wanneer begin ik met mijn huiswerk? 

Waar zal ik mijn huiswerk maken? 

Hoe zal ik beginnen? 

 

Controle van vorderingen 

Ben ik aan het bereiken waar ik op hoopte? 

Word ik afgeleid? 

Kost mij dit meer tijd dan ik eerst dacht? 

Onder welke omstandigheden kan ik het meeste bereiken? 

Welke vragen kan/moet ik aan mezelf stellen terwijl ik aan het werk ben? 

 

Zelfreflectie 

Heb ik mij aan mijn planning gehouden? 

Werd ik afgeleid en zo ja, hoe ging ik dan weer aan het werk? 

Heb ik genoeg tijd ingepland of had ik meer tijd nodig dan ik eerst had gedacht? 

Onder welke omstandigheden heb ik het meeste werk verricht? 

Wat heb ik anders gedaan waardoor het nu zoveel beter gaat? 

Heeft een verandering in tijd of in mijn werkgewoonte mij geholpen om meer werk te verrichten? 

Heeft het overleggen met een vriend(in) over het huiswerk iets uitgemaakt? 
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Bijlagen 
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Huiswerkchecklist 
Deze dingen 

heb ik nodig 

voor mijn 

huiswerk 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 

Agenda 

 

     

Ingevuld: ja 

nee 
     

     

 

Handboeken 

 

     

 

Werkboeken 

 

     

 

Papier 

 

     

 

Aantekeningen 

 

     

Brieven die 

mijn ouders 

moeten lezen 

of tekenen 

(kijk in je 

rugzak!) 

     

 

Nog iets? 

………….. 

 

     

 

Nog iets? 

………….. 

 

     

 

Nog iets? 

…………… 
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Weekendschema 

 

Zaterdag Zondag 

 

9.00-10.30 

 

  

9.00-10.30 

 

 

 

10.30-11.00 

 

  

10.30-11.00 

 

 

 

11.00-11.30 

 

  

11.00-11.30 

 

 

 

11.30-12.00 

 

  

11.30-12.00 

 

 

 

13.30-14.00 

 

  

13.30-14.00 

 

 

 

14.00-14.30 

 

  

14.00-14.30 

 

 

 

14.30-15.00 

 

  

14.30-15.00 

 

 

 

Is alle huiswerk en leerwerk af? Kijk nog goed in je agenda en denk aan voorwerk. 
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Langetermijn planning (leren voor proefwerk en maken van projecten) 
 

Naam opdracht: 

 

Inleveren op 

 

Datum: Wiens hulp of welke materialen heb ik 

nodig: 

Op tijd af? Ja/nee 

 

Uiterlijk klaar 

op 

 

   

    
 

Af te werken 

stappen 

 

 

Wanneer 

klaar? 

  

 

Stap 1 

……………….. 

 

   

 

Stap 2 

……………….. 

 

   

 

Stap 3 

………………… 

 

   

 

Stap 4 

………………… 

 

   

 

Stap 5 

……………….. 

 

   

 

Opmaak en 

nakijken 

 

   

Iemand laten 

lezen/aan 

iemand 

voordragen 
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Het langlopende taakplan per week 
Taak: 

Datum van opgave:   Deadline:   Aantal dagen tot deadline: 

Bijkomende opdrachten: 

1. 

2. 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag  Zondag 

 

1 

 

       

 

2 

 

       

 

3 

 

       

 

Maak een plan voor langlopende taken 

Het leven wordt een stuk gemakkelijker voor jou en je ouders wanneer je langlopende taken op tijd maakt. Zo 

doe je dat: 

 

Begin er vroeg aan. Wacht niet tot de laatste week. 

1. Schrijf de deadline van de taak in je schoolagenda en op het overzicht. 

2. Vul eerst het overzicht in van pagina 39, deel je opdracht in in kleinere stappen. Daaraan kun je zien 

hoeveel tijd je nodig hebt om je opdracht op tijd af te hebben. 

3. Vervolgens kun je het schema van pagina 40 gebruiken om per week een planning te maken van alles 

wat je moet doen. 

Kan er nu nog iets mis gaan?? 

 



BOEK

V
A

N
A

F 
N

U 
LE

V
ER

BA
A

R

NIEUW
Per 1 november 2020 
leverbaar.

meer weten? Kijk op:

WWW.IEKU .NL/ INTENS-
AUTHENTIEK-EN-VRIJ /


	Hoogbegaafd opvoeden werkboek.pdf
	Ordner1.pdf
	NIEUWBOEK FLYER


