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Voorwoord 
 

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind is bepaald geen sinecure. Hoogbegaafde 
kinderen zijn in veel opzichten kinderen die anders zijn dan gemiddeld en eigenlijk 
is dat niet zo vreemd. Vaak zijn dit kinderen die alles heel intensief beleven. Uit 
Amerikaans onderzoek blijkt dat hoogbegaafde baby’s zich al anders gedragen. Ze 
zijn vaak heel alert, slapen onregelmatig, zijn dikwijls voorzichtiger doordat ze in 
de wieg soms al doorhebben dat ze zich kunnen stoten. Ze zijn meestal enorm 
geïnteresseerd in de wereld om hen heen en willen soms gewoon niet gaan slapen. 
Doordat ze zo actief zijn, raken ze soms overprikkeld en slapen dan weer moeilijk 
in. Ze hebben vaak een heel sterke wil. Ze zijn snel uitgekeken op speelgoed.  

Ze moeten leren dat er een tijd van spelen is en een tijd van naar bed gaan, maar 
krijg ze maar eens in een ritme. Ze hebben vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel: 
beloofd is beloofd. Afpakken, schoppen, slaan begrijpen ze niet. 

De meeste ouders lukt het wel hun hoogbegaafde kind te geven wat het nodig heeft 
en dat het zo goed praat, alle automerken al weet met drie jaar, de kleuren al kent, 
tot 20 kan tellen, is leuk, maar kunnen alle kinderen dat niet? Het is gewoon leuk 
met je kind te spelen ... 

Tot ze naar school gaan, gaat het meestal wel goed. Het kind is blij en vrolijk. Maar 
dan... 

Voor veel hoogbegaafde kinderen is de kleuterschool een teleurstelling. Ze 
verwachten “moeilijke dingen” te gaan leren, maar het tempo ligt ongelooflijk laag  
en moeilijk is het ook al niet. Ze blijven nog een tijdlang denken, dat dat wel 
komt… Hoogbegaafde kinderen vervelen zich vaak verschrikkelijk, maar worden 
wel de hele dag min of meer bezig gehouden. Het kind zelf denkt dat het zo hoort, 
de ouders zien vaak wel dat hun kind versuft, maar komen er met de leerkracht 
niet uit. De leerkracht is vaak niet opgeleid om hoogbegaafde kinderen te geven 
wat ze nodig hebben en de ouders zien wel dat het niet goed gaat met hun kind, 
maar hebben onvoldoende verstand van onderwijs.  

Wanneer hoogbegaafde kinderen uiteindelijk op de middelbare school 
terechtkomen, hebben ze vaak te weinig studievaardigheden om het daar te 
redden. Ineens worden ze links en rechts ingehaald door klasgenoten die ze op de 
basisschool ver de baas waren. Bovendien hebben ze nooit geleerd om hulp te 
vragen. De eenzaamheid is vaak groot. Als ouders sta je weer aan de kant. Je weet 
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dat je kind slim is, waarom lukt het dan toch niet? School komt vaak niet verder 
dan dat je kind beter zijn best moet doen. Je kind wil best, maar hoe?  

In dit e-boek zet Renate Hamsikova een aantal onderwerpen op een rij waar ouders 
van hoogbegaafde kinderen vaak tegenaan lopen. Ze vertelt hoe je de talenten van 
je kind kunt zien, hoe je een positieve leeromgeving creëert, hoe je je hoogbegaafde 
kind kunt helpen bij het huiswerk maken.  

Natuurlijk zullen ouders nog steeds het gesprek aan moeten gaan met school en op 
moeten komen voor de onderwijsrechten van hun kind. Scholen kun je echter niet 
dwingen en ouders kunnen niet wachten op de zo noodzakelijke verbeteringen aan 
het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Nederland. In dit e-boek vinden 
ouders veel informatie over wat zij zelf kunnen doen om hun kind te ondersteunen. 
Ze zullen zichzelf en hun kind herkennen en gesterkt worden in hun besef dat deze 
kinderen meer nodig hebben om school door te komen en zich gelukkig te voelen. 
Want hoogbegaafde kinderen zijn anders.  

Truus du Maine 
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Inleiding 
Zo’n vijftien jaar geleden was ik nog helemaal niet geïnteresseerd in hoog-
begaafdheid of in hoogbegaafde kinderen. Dit veranderde toen ik jaren later een 
kind kreeg dat hoogbegaafd bleek te zijn en ik ontdekte dat leerkrachten vrijwel 
niets wisten over hoogbegaafdheid. Vanaf het moment dat ik mij bewust werd van 
de gevolgen van die onwetendheid heb ik mij tot doel gesteld meer over 
hoogbegaafdheid te weten te komen en deze kinderen te helpen. 

Ik ben opgegroeid in Tsjechië, dat je qua onderwijsvorm kunt vergelijken met 
Engeland en V.S. Ik heb daar twee klassen overgeslagen, van het Tsjechische 
equivalent van groep 2 naar groep 5. Over hoogbegaafdheid werd in Tsjechië niet 
moeilijk gedaan. Er werd wel werk van gemaakt, voortvarend zelfs, maar het werd 
niet gezien als iets speciaals en als onderwerp heeft hoogbegaafdheid mij vroeger 
nooit bijzonder geïnteresseerd of bezig gehouden. Dat veranderde toen mijn zoon 
een ontwikkelingsvoorsprong bleek te hebben. Op vijfjarige leeftijd werd hij getest 
en toen hij eveneens hoogbegaafd bleek, vond ik dat in eerste instantie wel leuk. 
Mijn man was minder enthousiast, want hij kende de bijzonderheden van het 
onderwijs in Nederland beter dan ik. In mijn onschuld nam ik aan dat het allemaal 
op school wel goed zou komen, dat mijn zoons hoogbegaafdheid zou worden 
herkend en dat hij adequaat zou worden begeleid. 

Dat had ik dus mis. Al direct in het eerste schooljaar werd ik geconfronteerd met de 
gebreken in het onderwijs en de blinde vlekken met betrekking tot begaafdheid. Er 
waren momenten dat ik wel kon huilen van frustratie. Ik kende mijn kind en wist 
wat hij in zijn mars had. Waarom kon de school dat niet zien en waarom lieten ze 
hem telkens herhalen wat hij al wist? Geen moment werd herkend, laat staan 
erkend, dat mijn zoon andersoortig onderwijs nodig had. Sterker nog, men dacht 
dat hij achterliep! 

Gesprekken over onderwijsaanpassing leverden veel toezeggingen, maar weinig 
feitelijk resultaat op. Uiteindelijk, na jaren van vechten, onderhandelen, twee 
versnellingen en tenslotte een half jaar thuisonderwijs, was de strijd gestreden, 
althans op de basisschool. 
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Het recht op passend onderwijs mag dan prominent zijn vastgelegd in de wet op 
het primair onderwijs1, aan de handhaving ervan schort toch wel het een en ander. 
De perikelen op school bleven helaas ook buiten schooltijd niet zonder gevolgen. 
Het constante gebrek aan uitdaging maakte mijn zoon apathisch. Het gebrek aan 
ontwikkelingsgelijken maakte hem eenzaam (wat uiteraard prompt verkeerd werd 
geïnterpreteerd als een sociaal-emotioneel probleem) en zelfs depressief, wat 
vanwege zijn bovengemiddelde sociale vaardigheden niet tot uiting kwam op 
school, maar wel thuis. 

Als ouder van een hoogbegaafd kind word je al bij voorbaat op achterstand gezet. 
Ook in een ideale onderwijssituatie is het opvoeden van een hoogbegaafd kind 
vaak geen sinecure. Beproefde pedagogische concepten blijken plotseling niet meer 
te werken en er moet worden uitgeweken naar nieuwe, creatieve en contra-
intuïtieve methodes. Als die achterstand nog eens wordt vertroebeld en verzwaard 
door schijnbaar uitzichtloze problemen op school, kunnen onvoorbereide ouders 
worden geconfronteerd met grote frustraties en spanningen, wat een grote druk 
kan leggen op de gezinssituatie. 

Er is veel literatuur over de begeleiding van hoogbegaafden, ook in het Nederlands, 
maar de focus ligt vrijwel altijd op het cognitieve vlak. Over de opvoedkundige 
aspecten van hoogbegaafdheid is erg weinig te vinden, zeker in het Nederlandse 
taalgebied. 

Ik heb dit e-boek geschreven vanuit mijn specialisme en mijn ervaringen als ouder. 
In mijn advieswerk word ik telkens geconfronteerd met steeds dezelfde 
misvattingen en verkeerde uitgangspunten. Alle kinderen zijn verschillend en dat 
geldt ook voor hoogbegaafde kinderen, maar er zijn een aantal grote gemene 
delers. Veel van de informatie en tips in dit boek geef ik vrijwel dagelijks aan 
ouders. Het zijn veelal geen directe aanbevelingen voor acties of technieken die je 
vanavond nog moet toepassen, maar richtlijnen die te maken hebben met houding 
en benadering. 

 
1 Wet op het Primair Onderwijs, Art. 8: 

• lid 1: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

• lid 2: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het 
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. 

• lid 4: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele 
begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. 
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Onze gemeenschap faalt telkens weer hoogbegaafde kinderen te helpen hun 
potentieel te ontwikkelen, eerst door hen niet te herkennen en daarna door hen niet 
het onderwijs te bieden waar ze behoefte aan hebben. Dat betekent dat de 
verantwoordelijkheid voor het cognitieve welbevinden voor een groot deel 
(waarschijnlijk zelfs het overgrote deel) bij de ouders komt te liggen. Met dit boek 
hoop ik ouders te ondersteunen bij het begeleiden en opvoeden van hun 
hoogbegaafde kind, want in het Nederlandse onderwijssysteem zijn zij de 
belangrijkste personen in de eerste 18 levensjaren, niet alleen wat betreft het 
opvoeden, maar zeer zeker ook als het aankomt op verrijken én onderwijzen. 

Het boek is verdeeld in zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over artistieke 
begaafdheid, omdat ik vind dat hier veel te weinig aandacht aan wordt besteed en 
ik ouders wil helpen de (eventuele) artistieke begaafdheid van hun kind te 
ontdekken en te stimuleren. Vanaf hoofdstuk 2 vertel ik over specifieke problemen 
waar praktisch alle hoogbegaafde kinderen mee te maken krijgen: verveling op 
school, demotivatie, huiswerkproblemen en perfectionisme. In het laatste 
hoofdstuk vertel ik over zelfsturing, een vaardigheid waar alle kinderen baat bij 
hebben, maar hoogbegaafde in het bijzonder. 

Wees niet verbaasd als je tijdens het lezen jezelf tegenkomt. Hoogbegaafdheid is 
een genetische eigenschap en hoogbegaafde kinderen zijn regelmatig het product 
van ouders met bovengemiddelde intellectuele capaciteiten, of die zich daar nu van 
bewust zijn of niet. Het kan confronterend zijn als je jezelf meer in je kind herkent 
dan je aanvankelijk voor ogen had. 

 

 

Renata Hamsikova 

januari 2012 
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1 Maak het slapende talent in je kind wakker 
Vrijwel alle ouders vinden hun eigen kinderen bijzonder. Dat is niet alleen normaal, 
het is ook gezond. Tegelijkertijd weten de meesten van ons dat enthousiasme bij 
gelegenheid ook weer te relativeren, als de situatie dat vereist. In ons hart weten we 
heel goed dat ons kind vooral voor óns zo bijzonder is. Dit uitgangspunt kan 
ouders echter ook op het verkeerde been zetten. Als het kind écht bijzonder is en 
daardoor bijzondere aandacht nodig heeft, doet een ouder die zijn of haar kind niet 
als zodanig (h)erkent het kind tekort. 

Dit blijkt voor de ouders vaak moeilijk te herkennen. Veel hoogbegaafde kinderen 
hebben al op vroege leeftijd de neiging een artistieke uitlaatklep te vinden. Of ze nu 
liedjes neuriën in de wieg, in de kleuterklas een haiku schrijven, met hun 
waterverfsetje levendige bloemen schilderen in groep 3 of Britney Spears nadoen in 
de woonkamer, ze neigen vaak naar een of andere artistieke vorm. 

Als ouder is het jouw taak te observeren en te luisteren. Als je kind vraagt of hij of 
zij op muziek- of tekenles mag, heb je geluk. Meestal zijn de aanwijzingen minder 
duidelijk en zul je zelf alert moeten zijn op signalen, zoals bijvoorbeeld wanneer je 
kind altijd begint te dansen als er muziek draait of als je kind uren bezig kan zijn 
met klei. 

Voor artistieke begaafdheid geldt hetzelfde als voor begaafdheid op andere 
gebieden: als het er is, moet het gecultiveerd en aangemoedigd worden. Zoals een 
reken- of taalkundig begaafd kind onderwijs op zijn niveau aangeboden dient te 
krijgen om het talent tot ontwikkeling te laten komen, geldt dat ook voor artistiek 
begaafde kinderen. Een kind wordt ongelukkig als het merkt dat het in staat is tot 
meer, maar dat niet mag doen omdat niemand het opmerkt. 

1.1 Hoe kun je het talent ontdekken? 

Je kunt de talenten die begraven zitten in het hoofd van je kind ontdekken door 
hem of haar in een heel vroeg stadium kennis te laten maken met allerlei soorten 
kunst. Samen met je kind de wereld van de kunst verkennen, zal je helpen zijn of 
haar talenten te ontdekken.  

Benjamin Bloom heeft 120 succesvolle kunstenaars, sportlieden en wetenschappers 
bestudeerd en zijn bevindingen samengevat in “Developing Talent in Young People”. 
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Hij zegt hierover: “Praktisch in alle gevallen hebben de ouders een doorslaggevende rol 
gespeeld door hun kind op jonge leeftijd kennis te laten maken met muziek, sport of leren.” 

Wanneer een kind eenmaal interesse heeft getoond in een bepaald gebied, zouden 
zijn ouders hem/haar tijdens elke stap moeten aanmoedigen en bereid moeten zijn 
talloze uren te spenderen aan brengen en halen naar piano-, tennis- of zwemlessen. 
Richard Krajicek is daar een goed voorbeeld van. Hij begon op vierjarige leeftijd 
met tennis en bracht dagelijks uren door op de tennisbaan onder leiding van zijn 
vader. Met de caravan reisden ze de verschillende jeugdtoernooien in het land af en 
met succes.  

1.2  Een eigen plek 

Creatieve kinderen hebben niet alleen een voorkeur voor een plek voor zichzelf; ze 
eisen het zelfs. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze kunnen dagdromen, 
fantaseren of in een dagboek schrijven. Zo’n plek kan hun slaapkamer zijn, de 
zolder, een boomhut, een trappenhuis of het dak. 

“Ik krabbel vaak wat tijdens de pauzes op school. Ik teken al vanaf dat ik mij kan 
herinneren. Ik vind het leuk mijn fantasie in de tekeningen te stoppen omdat de 
mogelijkheden onbegrensd zijn,” zegt een hoogbegaafde tiener. 

Hoe kun je er achter komen of zich achter de voorliefde van je kind om te tekenen 
een echte kunstenaar schuilt? En als dat zo is, welke stappen kun je dan nemen om 
die interesse in kunst te steunen? 

Creativiteit wordt in Nederland alleen op aanvraag getest als onderdeel van een 
IQ-test (maar dan alleen bij het CBO in Nijmegen). Behalve dat kinderen of 
jongeren dus doorgaans niet als talent worden geïdentificeerd en niet adequaat 
worden begeleid, wordt er in het algemeen ook geen nadruk gelegd op (vrije) 
artistieke ontwikkeling. Integendeel: op de basisscholen worden voorgeschreven 
knutselwerkjes gemaakt, waarbij creativiteit wordt ontmoedigd. Immers, het moet 
worden als op het plaatje. 

Een groep docenten van de Indiana University heeft op grond van hun ervaring met 
artistiek getalenteerde studenten een lijst opgesteld met kenmerken van artistiek 
getalenteerde kinderen. Intelligentie kun je achterhalen door middel van testen, 
maar er bestaat (nog) geen manier om artistiek talent te testen. Een van de 
belangrijkste onderdelen van de identificatie van artistiek getalenteerde kinderen is 
volgens het team van de Indiana University de aanhoudende interesse van een kind 
in kunst en het brandende verlangen om kunst te gebruiken als symboolmaker 
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(waarmee ze anderen iets duidelijk maken zonder de taal van die ander te kennen) 
en als expressie van hun identiteit. 

Er zijn weinig betrouwbare tests om artistiek talent te ontdekken, maar er is nog 
een bijkomend probleem: gesteld dat je deze kinderen wel zou kunnen 
identificeren, wat doe je er dan vervolgens mee? 

Veel leerkrachten zijn tegen aparte programma’s voor begaafde kinderen, maar als 
kinderen artistiek begaafd zijn, maar dit niet mogen ontwikkelen, is dat niet alleen 
enorm jammer voor henzelf, maar ook voor de omgeving. 

1.3 Hoe herken je artistieke begaafdheid? 

Muzikale begaafdheid openbaart zich relatief snel en duidelijk. Dat geldt echter niet 
voor artistieke talenten op andere vlakken. Het lijkt aannemelijk dat levens van 
historische vroegbegaafde kunstenaars aanwijzingen kunnen opleveren, zoals bij 
de jonge Mozart. Het geval Mozart is echter een grote uitzondering, zowel 
vanwege zijn extreme talent als vanwege de tegenwoordigheid van geest van zijn 
vader die dat talent niet alleen onderkende, maar ook het biografisch belang van de 
familiecorrespondentie voorzag. Van andere kunstenaars weten we veel minder. 
Van Rembrandt weten we bijvoorbeeld wel dat hij al op zijn veertiende naar de 
universiteit ging en dat hij op meerdere gebieden begaafd was. Maar zijn vroegst 
bekende werk heeft hij geschilderd op zijn negentiende. Er zijn geen 
kindertekeningen van hem bekend. 

Lange studies van Gaitskell (1958) en Lowenfeld (1965) hebben enkele kenmerken 
opgeleverd die kunnen helpen bij het identificeren van artistiek begaafde kinderen. 

• ze hebben een vloeiende expressie en veel fantasie 
• ze hebben een hoog ontwikkelde sensitiviteit op bepaalde gebieden. 

Bijvoorbeeld beweging, ruimte, ritme, kleur (deze kinderen schilderen 
bijvoorbeeld alleen met acrylverf of ze tekenen alleen bewegende mensen) 

• ze laten integratie zien tussen denken, gevoel en besef 
• hun fantasie is van kwalitatief hoog niveau; deze kinderen hebben 

vertrouwen in hun ideeën en hebben geen behoefte aan kopiëren 
• hun expressie is direct. Het begaafde kind kan erg expressief zijn, maar alleen 

als de ervaring die hem motiveert te schilderen persoonlijk nuttig is (als hij 
daar zelf voor kiest en er plezier aan beleeft). Deze kinderen functioneren niet 
goed tijdens klassikale activiteiten waar de leerkracht het onderwerp bepaalt 
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• ze identificeren zich in grote mate met het onderwerp en het medium. Ze 
leven hun kunst. Hun werk is een onderdeel van hen. Zelfs het medium (de 
kwast) lijkt een verlengstuk van hun vingers. Hun werk is erg persoonlijk en 
laat een innerlijke behoefte aan visuele expressie zien 

• veel van deze kinderen tekenen al goed voor hun tweede verjaardag, meestal 
rond vijftien maanden als ze de kans hebben 

• ze zijn altijd hoogbegaafd. Studies wijzen uit dat artistiek begaafde kinderen 
goed scoren op een algemene IQ-test. Andersom hoeft het niet zo te zijn 

• ze zijn buitengewoon handig met het medium (de kwast, het potlood, de klei) 
• ze hebben meestal gevoel voor ontwerp 
• elk kind is erg individueel en vindingrijk 
• ze werken regelmatig aan hun lievelingskunstvorm. Aanmoediging is niet 

nodig. 
 

Andere tekenen van begaafdheid op dit gebied: 

• ze hebben interesse in bezoek aan musea en kunstgalerijen 
• ze zijn bereid eigen werk te delen met anderen 
• ze zijn bezorgd over esthetische aspecten van de omgeving 
• ze geven geld uit aan kunstboeken en -benodigdheden 
• ze zijn geïnteresseerd in kunstwerk van anderen 
• ze worden erkend door gelijken 
• ze worden uitgenodigd kunstwerken te maken voor schoolprojecten 

 

Het is belangrijk te beseffen dat een kind niet alle kenmerken zal vertonen. Het 
omgekeerde is ook waar. Kinderen met enkele van deze gedragskenmerken zijn 
niet noodzakelijkerwijs artistiek begaafd of zijn het wel, maar willen er niets mee 
doen. Het lijstje met kenmerken is dus slechts indicatief en moet los worden bezien 
van de -artistieke- kwaliteit van het werk (slechts enkele ouders/leerkrachten zijn in 
staat de artistieke kwaliteit te beoordelen). 

1.4 Bij wie moeten ze op les? 

Een goede leraar of docent vinden voor je hoogbegaafde kind is een uitdaging. Een 
goede leraar of docent voor je artistiek getalenteerde kind vinden is een nog grotere 
uitdaging. Een effectieve docent maakt een belangrijk verschil in de ontwikkeling 
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van het talent van je kind. Onderzoek wijst uit dat deze leerlingen behoefte hebben 
aan docenten die zowel over technische als esthetische vaardigheden beschikken, 
die in staat zijn die vaardigheden effectief over te brengen en die leerlingen kunnen 
motiveren om te presteren op een veel hoger niveau. 

1.5 Wat zouden ze moeten leren? 

Zoals het onderwijs aan cognitief begaafde studenten aangepast zou moeten zijn, 
zo zou dat ook moeten bij artistiek begaafde studenten. Dat betekent onderwijs dat 
veel verder gaat dan normaal op scholen aangeboden wordt, dat voldoende 
complex is om begaafde leerlingen te kunnen uitdagen. Met andere woorden, deze 
leerlingen vereisen meer kansen tot ontwikkeling van kennis, begrip, waarden en 
vaardigheden die niet alleen gerelateerd zijn aan het creëren van kunst, maar ook 
aan studie van kunstkritiek, kunstgeschiedenis en esthetiek. 

Ouders zouden de diverse mogelijkheden moeten onderzoeken die aangeboden 
worden binnen en buiten de school. Ze moeten er op toezien dat hun kind op 
artistiek gebied de juiste begeleiding krijgt en indien nodig voor hun kind een 
goede (particuliere) onderwijzer zoeken. 

1.6 Hoe zouden ze het moeten leren? 

In de Verenigde Staten bestaan ook plusklassen voor artistiek begaafde kinderen en 
jongeren. In Nederland kennen we die (nog) niet. Daarom kun je je kind alleen 
aanmelden bij een club of vereniging waar bijvoorbeeld schilderlessen, 
muzieklessen, danslessen of zanglessen worden gegeven. Misschien heb je geluk en 
kun je ook een zomerprogramma vinden voor de grote vakantie. 

In het reguliere onderwijs vindt over het algemeen geen verrijking en/of verdieping 
plaats op dit gebied. Handenarbeid op de basisschool ontstijgt veelal Ieniemienie’s 
knutselclub niet, laat staan dat je enige vorm van verdieping kunt verwachten. Je 
zult zelf met je kind op zoek moeten gaan naar geschikte lessen en materialen. 
Wanneer je in of rond de grote steden woont, heb je een grotere kans op succes dan 
op het platteland. In een kleinere gemeenschap is het daarentegen soms 
gemakkelijker een mentor te vinden voor je kind; een (oud-)leraar, schilder, 
schrijver of operazanger die bereid is je kind extra aandacht en begeleiding te 
geven. 

Je zou kunnen onderzoeken welke mogelijkheden er beschikbaar zijn in het 
jeugdcentrum, buurthuis, theater. Wanneer in de buurt niets beschikbaar is, kun je 
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misschien samen met andere ouders zelf een club voor kinderen met kunstzinnige 
talenten starten. 

1.7 Welke bronnen gebruiken? 

Artistieke begaafde kinderen en/of jongeren zullen van verschillende niveau’s zijn 
met verschillende interessegebieden. Daarom kun je ze het best een-op-een coachen 
of les geven, waarbij je soms uitleg aan de groep geeft. De te gebruiken bronnen en 
middelen zouden divergent en probleem oplossend denken moeten aanmoedigen. 
Bovendien zou het zich bewust worden van meerdere mogelijkheden voor het 
oplossen van kunstproblemen en het overwegen daarvan moeten worden 
aangemoedigd. 

Je kunt ondersteuning bieden middels bibliotheekboeken, activiteitenboeken, 
studiegidsen, spellen, bouwpakketten of bezoek aan musea. 

1.8 Meer suggesties 

Zoals alle bijzondere talenten zal artistiek talent zich niet ontwikkelen als het niet 
wordt aangemoedigd en ondersteund, vooral thuis. Artistiek begaafde studenten in 
Indiana University Summer Arts Institute bijvoorbeeld laten vaak hun behoefte aan 
ondersteuning van ouders, broers en zussen merken en zeggen hoe belangrijk het is 
voor hen dat ze de mogelijkheid hebben om met de familieleden te praten over het 
worstelen met een bepaalde kunstvorm. 

Een van de meest voorkomende problemen bij artistiek begaafde kinderen is het 
gevoel van eenzaamheid, tenzij de student vrienden heeft met ongeveer dezelfde 
interesses. Daarom zou je moeten proberen meer kinderen/jongeren met dezelfde 
interesses bij elkaar te krijgen, zodat ze niet het gevoel hebben alleen te zijn en hun 
interesse kunnen delen. 

1.9 Hoe zet je zelf een programma op? 

Kunst is subjectief, maar een goed kunstprogramma is dat niet. Wanneer je iets 
voor kinderen/jongeren wilt opzetten (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 
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• 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/instructie-
boeken 

• 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 

1.10 Aanbevelingen 

• benader het artistieke talent van het kind als een onderdeel van de persoon-
lijkheid (want dat is het ook) 

• leg geen nadruk op het eindproduct 
• hang het werk van alle kinderen op, niet alleen van de artistiek begaafden 
• leer het kind het werk van anderen te respecteren 
• corrigeer verkeerde proporties niet 
• ontwikkel competentie, mijd competitie 
• faciliteer ruimte, materialen en onderwijs 
• geef instructie, maar geen richting (wel “hoe”, maar niet “wat”) 
• experimenteren mag/moet 
• schaf verschillende soorten materialen aan en laat het kind die evalueren 
• moedig het kind aan, maar vermijd over-instructie/pushen. Probeer 

evenwicht te vinden tussen instrueren, assisteren en met rust laten. 
 

Maak je niet druk als je weinig weet over kunst. Ouders van sommige grote 
artiesten wisten haast niets over het onderwerp. En verbrand alle kleurboeken.  

Geniet van de creativiteit van je kind, maar maak er geen ophef over. 
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2 Hoogbegaafd en verveeld 
 
Verveling is een grotere inspanning voor de geest dan het diepzinnigste gesprek 
(E. Wertheimer) 
 
Hoe reageer je als je kind klaagt “Het is saai, ik verveel me”of “Het was weer saai op 
school vandaag”? En wat doe je dan bij: “Het is altijd saai op school“? Wanneer 
worden gevoelens van verveling ondraaglijk? Hoe ga je om met gedragsproblemen 
die te maken hebben met verveling? 

Wanneer verveling eenmaal een kritisch punt bereikt, zal een volwassene 
waarschijnlijk een andere baan zoeken, een andere woonplaats vinden of zelfs een 
andere partner. Soms is zo’n verandering noodzakelijk, waarna het gevoel van 
verveling zal verdwijnen of verminderen. Maar kinderen kunnen niet van baan 
veranderen. Ze zijn en blijven leerplichtig en hebben zelden de mogelijkheid om 
van school of klas te veranderen. Als volwassenen of kinderen “vast zitten” 
reageren ze meestal op een van de twee volgende manieren: 

• ze zoeken een vervangende bezigheid of  
• ze ontvluchten hun omgeving door middel van dagdromen. 

 
Kinderen leren al snel dat zij zich van de aandacht van volwassenen kunnen 
verzekeren door te zeggen dat zij zich vervelen. De verzuchting “ik verveel me” is 
dan eigenlijk een roep om aandacht. Hoe weet je of je te maken hebt met echte 
verveling of bijvoorbeeld met aandacht vragen? 

2.1 Negen factoren van verveling 

Een beoordeling van diverse psychologische onderzoeken geeft aan dat er negen 
factoren zijn die bijdragen aan verveling. Een aantal van deze factoren heeft direct 
verband met karakteristieken van hoogbegaafde kinderen. 

1. Leeftijd – het gevoel van verveling bereikt een hoog niveau in de 
adolescentie, als men er op wacht om betrokken te worden bij zinvol en 
productief werk. 

2. Geslacht – zowel jongens als meisjes ervaren verveling op ongeveer 
dezelfde manier. Onderzoekers denken dat meisjes dit gevoel eerder 
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identificeren met depressie, terwijl jongens eerder zeggen dat ze zich 
vervelen. 

3. Waarneming van tijd – diegenen die verveling ervaren, hebben het gevoel 
dat de tijd niet vooruit komt. Dit kan tot het gevoel leiden dat de hele dag 
saai was, terwijl dat saaie stuk in werkelijkheid misschien slechts een paar 
minuten duurde. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak veel eerder klaar met 
hun werk dan andere kinderen, zodat ze tijd overhouden. Of ze worden zo 
in beslag genomen door hun project dat ze gefrustreerd raken als hen 
gevraagd wordt te stoppen. Beide situaties kunnen tot verveling leiden. 
Hoogbegaafde kinderen hebben vaak zoveel interesses dat hun tijd 
“overbezet” is. Ze zijn niet gewend aan niets doen en als ze een keer niets te 
doen hebben, weten ze niet wat ze met hun tijd aanmoeten. Ouders zouden 
hen in zo’n geval kunnen helpen ideeën te genereren om te leren omgaan 
met vrije tijd. Karweitjes waar ze niet op zitten te wachten zullen de 
verveling echter niet wegnemen. Alternatieven zouden de interesses van het 
kind moeten aanspreken en moeten gepaard gaan met mentale 
betrokkenheid of een fysieke inspanning. 

4. Basisbehoeften – er zou gezorgd moeten worden voor een adequate 
hoeveelheid slaap, de juiste voeding en een gevoel van veiligheid. Als aan 
deze voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen kinderen bijvoorbeeld 
concentratieproblemen krijgen, uitleg missen en zich gaan vervelen. 

5. Genoeg beweging – op school is de hoeveelheid beweging meestal beperkt. 
Deze innerlijke behoefte kan niet genegeerd worden en zal zich vroeg of laat 
manifesteren op een positieve of negatieve manier. Hoogbegaafde kinderen 
lijken vaak over een onuitputtelijke bron van energie te beschikken en 
kunnen er moeite mee hebben hun behoefte aan actie te beheersen. 

6. Vrijheidsbeperkingen – in de klas word je (vanzelfsprekend) beperkt in je 
vrijheid. Hoe een kind deze beperkingen ziet, kan de sleutel zijn tot 
gevoelens van ontevredenheid die tot uitdrukking komen als verveling. 
Hoogbegaafde kinderen die er toe neigen zelfsturend en onafhankelijk te 
zijn, vinden het vaak storend als er controle van buitenaf is. 

7. Gebrek aan keuze en inspraak m.b.t. activiteiten – hoogbegaafde kinderen 
worden vaak geacht deel te nemen aan dezelfde activiteiten en met dezelfde 
tijdspanne als niet hoogbegaafde kinderen. Ze hebben een hoog motivatie-
niveau maar verliezen snel interesse als ze niet zelf kunnen kiezen wat ze 
kunnen doen. 
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8. Mentale stimulering – veel hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een 
hoog niveau van stimulering en zijn dol op nieuwe uitdagingen. Door hun 
hoge leersnelheid en goede geheugen worden ze ongeduldig tijdens 
herhalingen en wijzen ze routinetaken af. 

9. Zelfredzaamheid – sommige kinderen hebben deze bekwaamheid niet 
geleerd. Ze weten niet hoe ze met gevoelens van verveling om moeten gaan. 
Zelfredzaamheid kan worden aangeleerd, gepland, vormgegeven en 
onderwezen. 

 
Al deze negen factoren van verveling gelden voor alle kinderen, maar voor 
hoogbegaafde kinderen veel sterker. Een van de karakteristieken van hoogbegaafde 
kinderen is hun vermogen om hun mentale capaciteiten te gebruiken om zich aan 
te passen aan de situatie. Ze zijn vaak goed in het toepassen van verschillende 
strategieën om met verveling om te gaan. Ze leren creatief te zijn en dat heeft vaak 
niet de goedkeuring van de leerkracht omdat die vindt dat het kind “bij de les” 
moet blijven. 

Zelfs als kinderen er goed in zijn het hoofd te bieden aan verveling, zal het op den 
duur veel energie vergen als verveling over langere perioden aanhoudt. Het is 
helaas zo dat in een gewone klas waar geen differentiatie wordt toegepast (wel naar 
beneden maar niet naar boven) hoogbegaafde kinderen de grootste deel van de dag 
proberen zichzelf te vermaken terwijl de rest van de klas de gebruikelijke 
herhalingen doorloopt die zij nodig hebben om te leren. Als lesmaterialen en 
plaatsing in een groep constant ontoereikend zijn, kunnen hoogbegaafde kinderen 
zeer gefrustreerd raken. 

Aan de andere kant – als hoogbegaafde kinderen opdrachten op hun niveau krijgen 
en mentaal uitgedaagd worden, kunnen ze zich verbazend lang concentreren. Dat 
kun je thuis misschien merken aan het spelen met lego, ingewikkelde bordspellen, 
lezen of andere activiteiten die je kind leuk vindt. 

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

Maak het probleem helder. Verveling als probleem kan het best worden benaderd 
door gebruik te maken van kritisch denken teneinde het probleem te analyseren en 
creatief denken om oplossingen te genereren. Zo’n benadering behelst 
beeldvorming van het probleem, het creëren van een plan, het toepassen ervan en 
het controleren op effectiviteit. 
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De volgende vragen kunnen jou en je kind helpen duidelijk te krijgen of er op 
school structureel sprake is van verveling: 

• Begrijp je de instructie en wat je moet doen? 
• Ben je bang voor wat er zal gebeuren als je de opdracht niet goed afrondt? 

Wat doe je als jouw leerkracht/ouder niet goed vindt wat je gedaan hebt? 
• Heb je geen interesse meer in deze opdracht? Waarom niet? 
• Ben je te lang met deze opdracht bezig of heb je dit soort opdrachten al vaker 

gedaan? 
• Denk je dat je steeds dezelfde aanpak moet gebruiken en wil je daarom geen 

nieuwe opdrachten meer proberen? 
• Wat heb je nodig? Wat zou je graag willen doen? Wat zou je anders doen als 

je kon toveren? Wat zou je het liefst veranderen? 
• Denk je dat als je iets tot je beschikking had: een voorwerp, een vriendschap 

of een talent, dat alles dan anders zou zijn? Praat met je kind over zaken die 
verandering kunnen aanbrengen in het patroon van verveling (“Denk je dat je 
je minder zou vervelen als je kon tekenen? Denk je dat je je met een 
speelkameraadje niet zou vervelen?”). 

 
Deze vragen kunnen (de oorzaak van) verveling aan het licht brengen. Elke situatie 
die inactiviteit veroorzaakt en die betrokkenheid blokkeert, leidt tot verveling. Als 
de oorzaak eenmaal is vastgesteld, kan een specifieke positieve actie worden 
ondernomen om verveling in de toekomst te voorkomen. Een geschreven logboek 
kan ook behulpzaam zijn om te zien welke activiteiten, welke onderwerpen, voor 
hoe lang en tijdens welke periode van de dag leiden tot verveling. 

Je kind zal hierbij jouw hulp en sturing nodig hebben. 

2.3 Maak samen met je kind een plan  

Nadat het probleemgebied is vastgesteld kan het van twee kanten worden 
benaderd: je kunt de situatie veranderen of de perceptie van het kind veranderen. 
Het komt vaak voor dat er geen of te weinig onderwijsaanpassing kan plaatsvinden 
voor bepaalde vakken en dat er te weinig of niets geschrapt kan worden 
(bijvoorbeeld door onwetendheid van de school) waardoor in feite niets aan 
verveling op school gedaan kan worden. Dan zal een verandering in houding van 
je kind nodig zijn.  
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Taken kunnen op de volgende manier interessanter gemaakt worden: 

• deel grote opdrachten op in kleinere stappen en geef jezelf een kleine 
beloning na het volbrengen van de taak (bijvoorbeeld werk 5 minuten of 
beantwoord 5 vragen en neem dan een korte pauze) 

• maak er een spelletje van en kijk hoe snel je de opdracht op de juiste manier 
kunt maken 

• probeer twee dingen tegelijk te doen: kun je de opdracht maken en 
tegelijkertijd praten aan de telefoon of luisteren naar muziek? 

• probeer creatieve technieken toe te passen zoals “gedwongen associatie”  – 
twee voorwerpen die je normaal gesproken niet met elkaar associeert 
samenvoegen om een probleem op te lossen of om een nieuw voorwerp te 
creëren. Bijvoorbeeld: je zit in de klas, de leerkracht legt iets uit wat je al weet 
en je verveelt je even. Kies twee voorwerpen uit het klaslokaal en maak daar 
één voorwerp van. Bijvoorbeeld het bureau van de leerkracht en de wastafel 
(nu heb je een bureau met ingebouwde wasbak, waar je je voeten in kunt 
dompelen als je tekent of schrijft). Je zou ook een persoonlijke vergelijking 
kunnen schrijven, een muzikale parodie of een gedicht schrijven. 

• houd een balletje in je zak om in te kunnen knijpen of neem een pauze zodat 
je even wat beweging kunt nemen 

• maak een tijdreis (Dr. Who). Stel je voor hoe deze opdracht er uit zal zien over 
50 jaar of hoe het er 50 jaar geleden uitzag 

• maak een lijst met “dingen die ik kan doen als ik me verveel” 
 
Het zijn enigszins kinderachtige en irrelevante oplossingen van het echte probleem, 
maar het is maar al te vaak gebleken dat scholen geen tijd of geen capaciteit hebben 
om kinderen die ver vooruitlopen voldoende uit te dagen. Ook na uitleg en advies 
blijft het in de praktijk moeilijk voor leerkrachten. Bereid je kind daarop voor. Leg 
uit dat jij je best doet om er zoveel mogelijk aan te doen dat hij/zij zich niet verveelt, 
maar dat de mogelijkheden beperkt (kunnen) zijn. Vertel aan de leerkracht dat je 
kind een schrift mee heeft, waarin het kan tekenen of schrijven als het werk af is. 

Ik wil hiermee zeker niet suggereren dat je kind de hele tijd in een schrift moet 
tekenen, want dan mist hij misschien belangrijke uitleg van de leerkracht. Maar 
soms, als bijvoorbeeld de klas nog met de opgaven bezig is, kan je kind zijn tijd 
beter benutten door te tekenen dan door de orde te verstoren. Voorwaarde is dat de 
leerkracht hiervan op de hoogte is en aangeeft wanneer je kind wél moet opletten. 

Naast deze overlevingsstrategieën is natuurlijk belangrijk dat je kind leert voor 
zichzelf op te komen. Moedig je kind aan zelf aan de leerkracht te vertellen 
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wanneer het zich verveelt en oefen thuis hoe je kind dit zou kunnen aanpakken. 
Probeer thuis uit te vinden welke leerstrategie wél werkt voor je kind. 

2.4 Verveling vs. depressie 

Psychologisch onderzoek vermeldt het geforceerd inspanningsmodel (forced effort 
model) als een reactie op verveling, waarbij leerlingen die het goed willen doen of 
die anderen (ouders of leerkrachten) een plezier willen doen zichzelf dwingen door 
te gaan met activiteiten die hen vervelen. Dit tapt hun mentale energiereserves af; 
deze kinderen kunnen karakteristieken gaan vertonen die lijken op depressie. De 
kwaliteit, intensiteit, frequentie en duur van deze gevoelens is belangrijk. 
Onderstaande lijst kun je niet gebruiken om een diagnose te stellen, het is slechts 
een opsomming van onderzoeksbevindingen.  

Hoewel de omgeving misschien niet veranderd kan worden hebben kinderen 
krachtige middelen tot hun beschikking om verveling te bevechten: hun eigen 
houding en creativiteit. Deze middelen kunnen hen controle geven over de impact 
die verveling heeft op hun leven en die al hun energie kan opslokken. 

Verveling Depressie 
Geeft anderen de schuld Geeft zichzelf de schuld 

Heeft een leeg gevoel Heeft een zwaar gevoel van hopeloosheid 

Ervaart gebrek aan interesse Ervaart droefheid of heeft een gevoel van 
persoonlijk verlies 

Kan zich niet lang concentreren Heeft intense gevoelens 

Gebeurtenissen waarin verveling voorkomt 
zijn niet frequent 

Gebeurtenissen waarin verveling voorkomt 
houden aan 

Jongens hebben meer last van verveling Meisjes hebben meer last van depressie 

Zoekt stimulatie Ontloopt stimulatie 
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3 Hoogbegaafd en ge(de)motiveerd 
Onderpresteren op school is misschien het meest voorkomende motivatieprobleem 
waar ouders mee te maken krijgen, maar dat is niet het enige. Voor hoogbegaafde 
kinderen naar school gaan, tonen ze vaak grote nieuwsgierigheid en een 
ongebreideld enthousiasme -soms al meer dan een jaar-  zodat discipline eerder een 
punt van zorg lijkt dan motivatie. Wanneer deze kinderen dan eindelijk 
daadwerkelijk naar school gaan, zien ouders vaak al binnen enkele weken een grote 
verandering in hun gedrag. Tot hun schrik merken zij dat hun kind het 
aanvankelijke enthousiasme volledig verliest en teleurgesteld thuis komt. 

Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op motivatie. Weten waarom 
iemand zijn potentieel niet benut is meestal niet voldoende. Wanneer kinderen in 
groep 1 komen klagen ze al gauw over verveling, die misschien te wijten is aan de 
traagheid van het onderwijs (Gallagher, Harradine & Coleman, 1997). Soms is 
verveling slechts een excuus om niet mee te hoeven doen in de klas. Het komt 
echter regelmatig voor dat hoogbegaafde kinderen vanaf groep 1 tot einde 
middelbare school de groepsactiviteiten écht niet leuk vinden, omdat deze niet 
uitdagend genoeg zijn. De gronden voor onderpresteren in de bovenbouw van de 
basisschool en op de middelbare school worden vaak al tijdens de beginjaren van 
de basisschool gelegd, met werk dat ongeschikt is of te gemakkelijk (Reis & Mc 
Coach, 2004). Onthoud dat als een kind zijn motivatie zelf zou kunnen veranderen 
hij dat al lang gedaan zou hebben. Er is waarschijnlijk een goede reden – vanuit het 
oogpunt van het kind – om niet te veranderen. Als je gebrek aan motivatie ziet bij 
een hoogbegaafd kind, bekijk dan eerst alle factoren die motivatie beïnvloeden 
(Whitney & Hirsch, 2007). 

1. Gezondheid – lichamelijke oorzaken kunnen een rol spelen in 
onderpresteren – zicht- of hoorproblemen, gebrek aan slaap, slechte 
voeding, mishandeling. Sommige kinderen hebben dyslexie, dyscalculie, 
dysgrafie of ADD. De frustratie hierover kan leiden tot motivatieproblemen. 

2. Familieomstandigheden – Wat zijn de verwachtingen van het gezin ten 
aanzien van prestaties? Wordt van kinderen verwacht dat ze op alle 
gebieden even goed presteren? Verwachten ouders te veel? Of te weinig? 
Zijn er zware emotionele problematische omstandigheden (onstabiele 
gezinssituatie, echtscheiding, overlijden, ruzies met broer of zus). Stress is 
niet altijd te vermijden en sommige situaties kunnen niet worden verholpen, 
maar wees je er wel van bewust dat sensitieve, intense hoogbegaafde 
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kinderen meer dan andere kinderen een antenne hebben voor familie-
spanningen. 

3. Relaties met ontwikkelingsgelijken – interpersoonlijke verhoudingen zijn 
zeer belangrijke factoren in motivatie. Een van de meest voorkomende 
redenen voor gebrek aan prestaties is dat een kind in de groep wil passen en 
niet wil opvallen. Veel hoogbegaafde kinderen worden verscheurd tussen 
hun behoefte aan cognitieve uitdaging en prestatie aan de ene kant en 
erkenning door de groep aan de andere kant. Veel hoogbegaafde kinderen 
worden regelmatig gepest omdat andere kinderen zien dat ze bijzondere 
capaciteiten hebben. Hoogbegaafde meisjes onderpresteren soms bewust 
omdat ze denken dan meer populair bij jongens te zijn (Kerr, 1997). Jongens 
aan de andere kant willen leven volgens de “jongenscode” die fysieke 
vaardigheden aanmoedigt maar niet intellectuele (Kerr & Cohn, 2001). 
Relaties met anderen hebben een enorme invloed op de motivatie van 
hoogbegaafde kinderen. Dat kunnen ontwikkelingsgelijken zijn of 
volwassenen. Denk er aan hoe je je gedraagt tegen je kinderen: moedig je ze 
aan of heb je alleen kritiek? Voelt je kind zich veilig om moeilijke en 
gevoelige onderwerpen met je te bespreken? Ben je een rolmodel voor hard 
werken, prestatie en persoonlijke ontwikkeling? Laat je doorzettings-
vermogen zien? 

4. School als bron van frustratie en teleurstelling – onderpresteren is het meest 
voorkomende motivatieprobleem. Dat betekent dat de prestaties van het 
kind behoorlijk onder zijn potentieel liggen. Op heel jonge leeftijd kunnen 
veel kinderen bijna niet afwachten tot ze naar school mogen. Ze verwachten 
een plaats met opwindende leermogelijkheden en antwoorden op al hun 
vragen, waar ze andere kinderen zoals zijzelf zullen ontmoeten. Helaas 
worden ze vaak teleurgesteld. Ze voelen zich vaak niet op hun plek en 
worden in verwarring gebracht: “Waarom weten de andere kinderen niet 
wat ik jaren geleden al geleerd heb?” Voor veel hoogbegaafde kinderen 
wordt school al vrij snel oninteressant. Enthousiasme, nieuwsgierigheid en 
opwinding verdwijnen. Vergeleken met gemiddelde kinderen hebben 
hoogbegaafde kinderen over het algemeen genoeg aan een kwart van de tijd 
om nieuwe stof onder de knie te krijgen, hetgeen betekent dat ze driekwart 
van de tijd doorbrengen met wachten op de rest van de klas (Reis et al., 
1993; Rogers, 2002). Wat doen deze kinderen met hun tijd? Anderen helpen, 
dagdromen, tekenen, krassen, uit het raam kijken. Voor kinderen die qua IQ 
tot de bovenste 3% behoren is het moeilijk om gemotiveerd te blijven in een 
onderwijssysteem dat is georganiseerd voor die andere 97%. Daaruit volgt 
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dat de meeste hoogbegaafde kinderen DAGELIJKS 2-4 klassen onder hun 
niveau werken (Marland, 1972; Reis et al., 1993; Rogers, 2002).  

5. Andere factoren – misschien ontdek je andere obstakels die het kind 
blokkeren om gemotiveerd te werken. Waarom gedraagt het kind zich zo? 
(als een kind zich bijvoorbeeld onbegrepen voelt of depressief, maakt het 
hem niet veel uit of hij wel of niet presteert op school). Als je regelmatig in 
een machtsstrijd bent verwikkeld met je kind zullen jouw pogingen hem te 
motiveren geen succes hebben. Genoeg ouders hebben al ontdekt dat je wel 
een kind kunt bevelen naar zijn kamer te gaan met zijn boeken, maar hem 
niet kunt dwingen zijn huiswerk te doen of te leren. Als schoolwerk een 
slagveld wordt, zal het hoogbegaafde kind met een sterke wil bijna altijd 
winnen en zullen escalaties er alleen toe dienen om zelfmotivatie uit te 
stellen. Een doorgaand conflict belemmert jouw relatie met je kind en staat 
in de weg van echte communicatie die tot een oplossing zou kunnen leiden. 
Je kunt je kind helpen door eventuele obstakels voor motivatie te 
identificeren en weg te nemen. Behandel de ontmoediging, help hem zich 
verbonden en begrepen te voelen, stop met de machtsstrijd en help hem een 
reden te vinden waarom hij zou moeten leren. 

3.1 Oorzaken van motivatiegebrek  

In de onderstaande opsomming lees je de meest voorkomende oorzaken van 
motivatiegebrek bij hoogbegaafde kinderen (Webb e.a., 2007). 

• het is gemakkelijker om het bijltje er bij neer te leggen, dan de verwachtingen 
van anderen te vervullen  

• het is een vorm van aanpassingsgedrag dat dient om leraren en ouders van je 
af te houden  

• het is een soort van rebellie waarbij de ouders niet kunnen winnen indien het 
kind op een passieve manier in staking gaat  

• het kan wijzen op risicomijdend gedrag; het kind wil het eigen ego sparen 
(zolang je iets niet hebt geprobeerd, weet je niet zeker dat je het niet kunt) 

• het kan een vorm van aanpassing zijn; het kind wil geaccepteerd worden 
door minder begaafde leeftijdgenoten 

• het kan een uitdrukking van depressie zijn, misschien van het gevoel niet 
begrepen te worden 

• het kan een manier zijn om anderen te bewegen het kind te helpen en de 
verlangde aandacht te geven 
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• het kind weet niet hoe het moet leren, studeren en/of organiseren 
• er wordt te veel nadruk gelegd op prestaties in plaats van op de intrinsieke 

beloning voor het leren 

3.2 Waar te beginnen? 

Begin bij de gevoelens van je kind zoals ze op dat moment zijn en houd er rekening 
mee dat mensen handelen vanuit hùn behoeften en niet vanuit jouw behoeften. Het 
is belangrijk te weten te komen waarom jouw kind denkt dat het goed voor hem is 
weerstand te bieden aan hetgeen anderen van hem verwachten, zich eraan te 
onttrekken of regelrecht te weigeren. Door het voorzichtig stellen van vragen en 
door zijn gevoelens te bevestigen, kun je hem helpen in te zien dat hij uiteindelijk 
zijn doel zal voorbijschieten op een manier waar hij geen plezier van zal hebben. 

Je moet wel begrijpen dat je kind niet ongemotiveerd is. Hij is alleen niet 
gemotiveerd op de manier die van hem verwacht wordt. Als je dit wilt veranderen 
moet je overbrengen dat je hem wilt begrijpen, dat je om hem geeft en dat hij jou 
kan vertrouwen en zijn gevoelens en zorgen met je kan delen. 

Daarna kun je deze drie benaderingswijzen proberen om een ommekeer in de 
motivatie te bewerkstelligen: 

1. Opeenvolgende successen 

2. Doelbepaling 

3. Persoonlijke relaties 

3.2.1 Opeenvolgende successen 
Je begint het kind te prijzen, aan te moedigen, te belonen of te bevestigen, ook al is 
er maar een heel kleine beweging in de goede richting. Wanneer het kind iets onder 
de knie begint te krijgen, bekrachtig je wat het doet alleen wanneer er vooruitgang 
optreedt in de gewenste richting. Realiseer je dat mensen zich bij voorkeur 
ontwikkelen op die gebieden waar zij de meeste baat verwachten. Jouw doel is om 
je kind zich te laten realiseren dat het in zijn voordeel is om iets te bereiken. Het is 
vaak nodig met een beloning te beginnen, maar dat hoeft niet materieel te zijn. Bij 
het aanmoedigen van nieuwe gedragingen moeten de beloningen regelmatig 
genoeg gegeven worden om het nieuwe gedrag te handhaven.  

Dit is een van de meest genegeerde aspecten van gedrag. De regelmaat waarmee 
een beloning gegeven wordt is belangrijker dan de grootte van de beloning.  
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Een andere veel gemaakte fout is het te lang wachten met het geven van beloningen 
of andere reacties. Onmiddellijke consequenties zijn het meest effectief. 

Het vermogen om met langetermijndoelstellingen te werken moet aangeleerd 
worden. Je stelt samen met je kind doelen en geeft tussentijdse beloningen voor het 
behalen van kortetermijndoelen. Het is niet goed als alleen jij beloningen geeft; je 
moet je kind helpen zichzelf te belonen voor het bereiken van deze gedeeltelijke 
successen. Beloningen “gedurende” het traject kunnen voor hoogbegaafde kinderen 
heel belangrijk zijn als ze voor het eerst een opdracht tegenkomen die hen echt 
uitdaagt en een doorlopende inspanning vergt. 
Succes kan ook zijn: niet meer blokkeren, niet impulsief zijn, vijftien minuten 
aaneengesloten werken enzovoort. Als je kind bijvoorbeeld proefwerken voor 
wiskunde altijd zonder berekeningen maakt (impulsief) en nu leert alles uit te 
schrijven, is dat een groot succes voor het kind. 

3.2.2 Doelbepaling 
Als je kind niet weet hoe hij doelen moet stellen kan hij zich een mislukkeling gaan 
voelen. Hoogbegaafde kinderen moeten de kunst leren om te bepalen wat voor hen 
geschikte doelen zijn. Ze moeten leren om voorlopige, bereikbare kortetermijn-
doelstellingen te formuleren, maar ook doelstellingen voor de lange termijn (top-
down). Hoogbegaafde kinderen organiseren hun leven vaak rondom doel-
stellingen. De bekwaamheid in het bepalen van doelen wordt daarom uitzonderlijk 
belangrijk. Doelbepaling leidt meestal tot doelverduidelijking, vooral in gecom-
pliceerde situaties.  

Ook ouders moeten hun eigen waarden onder de loep nemen: wil je dat je kind 
cum laude afstudeert of ben je meer geïnteresseerd in wat de unieke persoon-
lijkheid van je kind voortbrengt? Zijn de doelstellingen die je als ouder hebt reëel? 
Welke verwachtingen heb je en toon je (en leg je op)? 

Realistische, overzichtelijke doelen en afgebakende tussenstappen tussen die 
doelen helpen je kind een gevoel van controle te krijgen. Door het uitvoeren van de 
tussenstappen wordt het bereiken van de doelen eenvoudiger en zal een gevoel van 
bekwaamheid ontstaan, wat op zijn beurt blijvende motivatie zal bevorderen en 
ontgoocheling kan voorkomen. 

3.2.3 Persoonlijke relaties 
De motivatie om prestaties te leveren, om te leren, om kennis over te dragen en om 
een bijdrage te leveren aan een groep is nauw verbonden met hoe een kind zichzelf 
ziet en hoe hij denkt dat hij bij voor hem belangrijke anderen past. Het gedrag van 
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de anderen is de meest bepalende factor voor motivatie danwel het verstikken 
daarvan. Dit biedt aanknopingspunten om de motivatie van je kind positief te 
beïnvloeden door te bouwen op jouw relatie met je kind. 

1. Erken de gevoelens van je kind – geef uitdrukking aan hoe je je voelt en hoe 
je de gevoelens van je kind interpreteert. Je kunt de ik-vorm gebruiken door 
bijvoorbeeld te zeggen: “Ik ben trots op je dat je zo’n rapport hebt” of “Je 
hebt je best gedaan”. In plaats van te zeggen: “Dat was een goed rapport!” 

2. Waardeer de poging, niet het resultaat – maak duidelijk dat je vooruitgang 
verwacht en geen perfectie. Probeer je vertrouwen over te brengen dat het 
kind intelligent en verantwoordelijk zal handelen. 

3. Onderneem gezamenlijke activiteiten – je kind kan dan jouw motivatie bij 
het werken zien, begrip krijgen voor je waarden en misschien iets van je 
enthousiasme of voldoening opvangen. 

Met deze technieken is het veelal mogelijk om vanuit de bestaande bezigheden van 
je kind zijn motivatie op te bouwen, ergens anders op te richten en te kanaliseren.  
Hoge prestaties op één gebied hebben meestal het neveneffect dat zij het kind 
helpen te motiveren op andere gebieden. 

3.3 Wat kunnen ouders nog meer doen? 

1. erken de gevoelens van je kind 

2. waardeer de poging, niet het resultaat 

3. leer je kind doelen stellen 

4. zoek naar de interesses van je kind 

5. betrek je kind in self-management  

6. achtereenvolgende successen gebruiken om het gewenste resultaat te 
bereiken 

7. geef geen complimenten voor weinig inzet  

8. erken wat bereikt is 

9. probeer de woorden “ja, maar…” zoveel mogelijk te vermijden 

10. wees sensitief, maar wel specifiek 

11. zoek naar de mogelijkheden van mentoring (een mentor, die persoonlijke 
waarden en interesses deelt en zijn tijd, talenten en vaardigheden ter 
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beschikking stelt, kan van onschatbare waarde zijn voor een hoogbegaafd 
kind) 

12. stel vragen die kritisch denken stimuleren. 

13. laat zien dat jij dingen soms ook moeilijk vindt en ook moet werken aan het 
zoeken naar oplossingen 

14. onderneem gezamenlijke activiteiten 

15. leer je kind dat er vaak veel geduld nodig is om iets te leren en dat leren met 
pieken en dalen gebeurt 

3.4 Tot slot  

• Hoogbegaafde kinderen zijn individuen met verschillende leerbehoeften en 
hebben hulp nodig bij het ontwikkelen en/of behouden van motivatie. 

• Wees je er van bewust dat wat jou motiveert niet per se overeenkomt met dat 
wat jouw kind/leerling motiveert. 

• Denk aan overpresteren, dat kan het begin zijn van een groot probleem. Bij 
teveel hoogbegaafde kinderen blijken hun hoge prestaties ten koste te zijn 
gegaan van het ontwikkelen van onderling liefhebbende en ondersteunende 
relaties. Ben je aan het pushen of ben je aan het aanmoedigen? 
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4 Is je huiswerk af? 
Waarom hebben hoogbegaafde kinderen huiswerkproblemen en wat kun je eraan 
doen? Het laatste waar veel ouders van hoogbegaafde kinderen rekening mee 
houden is dat hun kind problemen zal hebben met het maken van huiswerk. 
Immers, hoogbegaafde kinderen lopen cognitief voor en leren snel. Maar soms 
maken goede cijfers plaats voor een of meer van deze problemen: 

- je kind maakt het huiswerk, maar levert het niet in 

- je kind zegt dat hij het huiswerk al op school heeft gemaakt, maar dat is niet 
zo 

- je kind stelt huiswerk/leren uit 

- je kind haast zich en maakt slordigheidsfouten 

Het is vaak moeilijk een kind te motiveren huiswerk te maken. De eerste stap tot 
het oplossen van huiswerkproblemen is te begrijpen waar ze vandaan komen. 

4.1 Redenen van huiswerkproblemen bij hoogbegaafde 
kinderen 

1. Leerproblemen – een hoogbegaafd kind met dyslexie of een ander 
leerprobleem kan het moeilijk vinden op zijn niveau te presteren op school. 
Misschien beschikt hij niet over voldoende studievaardigheden. 
Hoogbegaafde kinderen zijn zich bewust van deze problemen en dit kan 
effect hebben op het leren en op het maken van huiswerk. Zij kunnen er 
voor kiezen om het huiswerk niet te maken, omdat ze er al van uit gaan 
“dat het toch niets wordt” of omdat ze niet weten hoe ze moeten beginnen 
en hoe ze hun werk moeten structureren. Als er geen (juiste) diagnose is 
gesteld van een leerprobleem kan dat verwarrend en zelfs beschamend zijn 
voor een hoogbegaafd kind. Het niet maken van huiswerk is psychologisch 
en emotioneel soms minder bedreigend dan het verkeerd maken van 
huiswerk. Zolang een kind iets niet probeert, kan hij zichzelf voorhouden 
dat hij het goed zal doen als hij het ooit gaat proberen. Op deze manier 
vermijdt het kind de negatieve ervaring dat hij de te testen vaardigheid niet 
beheerst en zich zal moeten inspannen om deze onder de knie te krijgen. 
Het vraagt zich vaak af of het wel echt zo slim is. 
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2. Het ontbreken van organisatievaardigheden – hoogbegaafde kinderen die 
niet kunnen organiseren – en dat zijn er veel – vinden het moeilijk huiswerk 
te maken omdat ze de opdracht niet kunnen vinden of omdat ze 
boeken/schriften niet mee naar huis hebben genomen of omdat ze de 
inleverdatum zijn vergeten. Een agenda of een dagplanner lijkt niet te 
helpen omdat ze die ook vergeten of niet invullen. Als het eens een keer lukt 
alle nodige spullen te verzamelen en hun huiswerk te maken, vergeten ze 
het vervolgens naar school mee te nemen of ze nemen het mee, maar 
vergeten het vervolgens aan de docent te geven of ze laten het in hun kastje 
liggen, waar het dan bij opruiming weer naar boven komt. 

3. Perfectionisme – kinderen die perfectionistisch zijn ingesteld weigeren vaak 
hun huiswerk af te maken omdat ze denken dat het niet goed genoeg is. Als 
het niet aan hun standaard voldoet (de lat wordt vaak heel hoog gelegd) 
kunnen ze gefrustreerd raken. In de loop van de tijd kunnen ze huiswerk 
gaan uitstellen om frustraties te voorkomen. Perfectionistische kinderen 
kunnen ook hun huiswerk afmaken en niet inleveren, omdat ze ontevreden 
zijn over de kwaliteit of omdat ze vinden dat het geen recht doet aan hun 
werkelijke vaardigheden. Ze willen niet dat hun docent het onder ogen 
krijgt en het beoordeelt. Perfectionisten kunnen er ook voor kiezen weinig 
tijd in hun huiswerk te steken om het eventuele gebrek aan perfectie of inzet 
te rationaliseren. 

4. Gebrek aan uitdaging – werk dat niet uitdagend of stimulerend genoeg is 
kan zo vervelend zijn dat hoogbegaafde kinderen dat werk te allen tijde 
willen vermijden. Taken zouden een optimale uitdaging moeten bieden (dit 
geldt overigens niet alleen voor hoogbegaafde kinderen).  Dat betekent dat 
ze niet te gemakkelijk moeten zijn maar ook niet te moeilijk. Taken die te 
moeilijk zijn kunnen tot angsten leiden terwijl taken die te gemakkelijk zijn 
leiden tot verveling. In beide gevallen vinden kinderen het moeilijk zich op 
de taak te concentreren. Ze willen de taak vermijden omdat ze daarmee het 
onaangename gevoel vermijden – angst of verveling. Als kinderen moeilijke 
opdrachten krijgen, kunnen ze geholpen worden om nieuwe concepten te 
leren en de taak af te maken. Maar als de opdrachten te gemakkelijk zijn is 
geen hulp nodig; van kinderen wordt verwacht dat zij deze afmaken, 
zonder acht te slaan op uit verveling voortkomende concentratieproblemen. 
Soms lukt het kinderen wel zich lang genoeg te concentreren, maar raffelen 
ze het huiswerk af en maken veel slordigheidsfouten. 



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

 

4.2 De ouder als rolmodel 

Kinderen zijn slim en manipulatief en de meeste omkooptechnieken werken 
meestal niet of maar voor korte tijd. Een ouder die wil dat zijn kind vrijwillig leert 
en huiswerk maakt, moet het goede voorbeeld geven. Als je kind ziet dat je actief 
interesse toont in bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis, is de kans groter dat hij 
hetzelfde zal doen. 

4.3 Hoe kun je een positieve huiswerk- en leeromgeving 
creëren? 

Als je zelf regelmatig klaagt, bijvoorbeeld dat je je werk weer mee naar huis moet 
nemen of dat je weer iets moet leren waar je geen zin in hebt, is de kans aanwezig 
dat je kind die negatieve houding overneemt. Als je kind merkt dat je snel het werk 
af wilt hebben om er van af te zijn, kan hij maar al te gemakkelijk de conclusie 
trekken dat het oké is om werk af te raffelen. Het creëren van een positieve 
huiswerk- en leeromgeving begint met de voorbeeldfunctie. 

• Vermijd uitstellen van werk of klusjes. Dit betekent niet dat wat je van 
kantoor naar huis meeneemt direct af moet. Het betekent dat het werk eerst 
komt en dan pas TV kijken of lezen. Als je kinderen zien dat je zelf eerst doet 
wat moet en dan pas wat mag, zullen ze meer geneigd zijn je voorbeeld te 
volgen. 

• Laat zien dat je de tijd neemt voor je werk (wat het ook is) en dat je er voor 
gaat zitten. Je kind zou een ruimte moeten hebben waar het rustig kan 
werken. Voor wat jongere kinderen die nog niet zelfstandig huiswerk kunnen 
maken, is de keukentafel misschien de beste plek. Zo kun je in de gaten 
houden wat je kind doet, hoe lang hij met zijn huiswerk bezig is en of hij niet 
iets vergeet. 

• Spreek positief over werk dat gedaan moet worden. Het is misschien soms 
moeilijk positief te blijven als je nog uren thuis moet werken omdat je een 
deadline moet halen. Maar enthousiasme is wat kinderen moeten zien om zelf 
gemotiveerd te raken. 

• Laat zien hoe je werk vordert en praat over de problemen die je tegenkomt en 
moet oplossen (en doe dat op een constructieve manier). 

• Wees trots op je werk. Een ouder die trots is op een opgeruimd huis, een 
afgemaakte klus, een goed geslaagde bijeenkomst of lekker gekookt 
avondeten is een beter rolmodel dan de ouder die alles zuchtend en steunend 
doet of helemaal niet doet en dingen voor zich uitschuift. 
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4.4 Hoe los je huiswerkproblemen op? 

4.4.1 Zoek hulp voor leerproblemen  
Hoogbegaafde kinderen met leerafwijkingen kunnen problemen krijgen met het 
maken van huiswerk. Deze kinderen moeten leren hoe ze met hun leerproblemen 
kunnen omgaan en welke leerstrategieën voor hen open staan. Het is belangrijk te 
beseffen dat hoogbegaafde kinderen vaak verkeerd worden getest of 
gediagnosticeerd. Onder andere ADHD, ADD, Asperger en PDD-NOS zijn 
diagnoses die veel overeenkomsten en raakvlakken hebben met hoogbegaafdheid 
en hoewel zelfs zeer ervaren deskundigen aarzelen in hun diagnoses op deze 
gebieden, worden steeds vaker door minder ervaren ‘deskundigen’ spijkerharde 
conclusies getrokken, die dan achteraf fout blijken te zijn (Lohman & Korb, 2006). 

Sommige leerafwijkingen kunnen ontdekt worden met IQ- en prestatiesubtest 
scores. Dit testen en alle andere screening op afwijkingen zou gedaan moeten 
worden door een psycholoog die ervaring heeft met het werken met hoogbegaafde 
dubbelspeciale kinderen. Overigens kunnen problemen met huiswerk vele 
oorzaken hebben en zijn leerafwijkingen niet noodzakelijk het eerste wat moet 
worden overwogen of onderzocht. 

4.4.2 Help je kind georganiseerd te werk te gaan 
Sommige kinderen hebben moeite met huiswerk maken, omdat ze vergeten spullen 
van school mee te nemen of omdat ze boeken vergeten of niet meer weten wanneer 
het werk klaar moet zijn. Als ze zich dit allemaal wel kunnen herinneren, kan het 
nog gebeuren dat ze hun huiswerk kwijtraken (maanden later vinden ze het dan 
weer terug tussen allerlei andere papieren). 

Eileen Bailey geeft in haar Guide to ADD/ADHD een aantal suggesties om kinderen 
te helpen beter georganiseerd te worden. Hoewel de meeste hoogbegaafde 
kinderen geen ADD of ADHD hebben zijn deze tips wel goed toepasbaar. Eén 
suggestie is een “nog te doen” mand. Je kind kan alle huiswerk, boeken en andere 
materialen in de mand leggen. Vervolgens gaan ze aan het werk en als het 
huiswerk klaar is, leggen ze alles in de “klaar” mand, eventueel met een geel briefje 
met de datum van inleveren erop. ’s Avonds, als je kind zijn tas voor de volgende 
dag klaarzet, kan hij met behulp van de “klaar” mand ook zijn huiswerk voor de 
volgende dag inpakken. 

Nu heb je veel moeite gedaan en allerlei tips opgevolgd om je kind zover te krijgen 
dat hij zijn huiswerk maakt. Dan heb je nog steeds geen garantie dat het ook op 
school wordt ingeleverd. Wat kun je daaraan doen? Een plastic ordner met 
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gescheiden compartimenten voor de verschillende vakken kan je kind helpen het 
huiswerk netjes te bewaren en overzicht te houden op wat ingeleverd moet 
worden. 

Dit is bruikbaar zowel voor tieners als voor jongere kinderen. Maar tieners vinden 
misschien een electronische organizer handiger in het gebruik (en veel cooler). 
Tieners zijn gek op electronische hebbedingetjes en worden hiermee misschien 
meer gemotiveerd om hun huiswerk bij te houden. Voor kinderen met de neiging 
om méér dan alleen maar hun huiswerk kwijt te raken is dit dan weer niet zo’n 
goed idee… 

4.4.3 Gebruik technologie voor huiswerk 
Indien mogelijk, sta je kind dan toe gebruik te maken van online bronnen. De 
meeste kinderen kunnen al op jonge leeftijd met computers omgaan. Ze kunnen 
oefeningen vinden voor spelling, wiskunde, Frans en kunnen informatie zoeken 
over en voor andere vakken. Jouw kind zal het misschien leuker vinden een 
powerpointpresentatie te maken dan een getypt werkstuk – zolang de leerkracht 
het goed vindt natuurlijk. 

4.4.4 Stimuleer vaste tijden voor het maken van huiswerk 
Hoogbegaafde kinderen maken zich vaak snel af van huiswerk dat te gemakkelijk 
is. Ze willen er zo snel mogelijk van af, zodat ze interessantere dingen kunnen 
doen. Het instellen van een vaste tijd voor huiswerk kan een oplossing zijn voor dit 
probleem. Deze tijd moet gebruikt worden voor studie, ongeacht of er wel of niet 
huiswerk is. Als je kind wel huiswerk heeft, is het duidelijk dat het binnen deze tijd 
gemaakt moet worden. Als het huiswerk slechts 15 minuten in beslag neemt en de 
afgesproken studietijd is één uur, moet de overgebleven tijd met ander werk/studie 
ingevuld worden. Dat extra werk kan bijvoorbeeld bestaan uit verrijkings-
activiteiten. Als op school de Romeinen worden behandeld, kan de opdracht 
bijvoorbeeld bestaan uit het schrijven van een essay over een aspect van de 
Romeinse beschaving of van een kort verhaal over een denkbeeldige Romeinse 
soldaat. Als kinderen eenmaal weten dat ze de afgesproken studietijd moeten 
vullen met studie, zullen ze minder geneigd zijn het werk af te raffelen, zodat ze 
uiteindelijk meer tijd overhouden. 

De afgesproken studietijd moet zoveel mogelijk dagelijks en op hetzelfde moment 
van de dag plaatsvinden. Ouders zouden diverse mogelijkheden met hun kind 
moeten bespreken, zodat het kind weet dat het ook invloed heeft. Het kind kan 
bijvoorbeeld aangeven het huiswerk direct na school te doen of er voor kiezen het 
na het avondeten te doen. Maar het is belangrijk dat het moment elke dag hetzelfde 
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is. Het kind neemt na de gemaakte afspraken zelf de verantwoordelijkheid voor het 
schoolwerk. Je kunt ’s avonds altijd vragen wat je kind nodig heeft voor school en 
of je het huiswerk mag zien. 

Hoewel het tijdstip van het huiswerk elke dag hetzelfde zou moeten zijn, kunnen 
kinderen die extra lessen na school volgen baat hebben bij een complexer rooster. 
Misschien is het nodig op maandagen het huiswerk direct na school te maken, maar 
willen zij het huiswerk op andere dagen na het eten maken. Met andere woorden, 
het rooster moet consistent zijn en mag niet afhangen van dagelijkse stemmingen. 
Hiermee leert een kind niet alleen dat het inroosteren van (huis)werk belangrijk is, 
maar doet hij tevens belangrijke timemanagementvaardigheden op. 

4.4.5 Praat met de leerkracht/docent 
In een ideale situatie zal de leerkracht de behoefte aan uitdagender (huis)werk 
herkennen en daar op enigerlei wijze aan voldoen. Maar als een kind heeft laten 
zien dat het niet in staat is zijn huiswerk in te leveren (uitdagend of niet), zullen 
misschien andere strategieën op school nodig zijn. Op sommige scholen kun je 
direct na school huiswerk maken onder begeleiding van een van de docenten. 
Sommige docenten houden een website/hyves bij met daarop huiswerkopgaven. 
Vraag of de docent van jouw kind zoiets doet. Ook kun je met de 
leerkracht/docent/mentor afspreken dagelijks in de agenda af te tekenen of 
huiswerkopdrachten ingevuld en ingeleverd zijn (ook bij geen huiswerk moet er 
dan afgetekend worden). Op de dagen dat er geen huiswerk is, zou het kind nog 
altijd de studietijd moeten besteden aan lezen of het werken aan de 
verrijkingsopdracht(en). Als je wilt dat dit systeem werkt, moeten zowel ouders als 
kind het eens zijn over de consequenties van een niet afgetekende agenda. 

4.5 Wat kun je nog meer doen: 

• Ouders die enthousiast zijn over (huis)werk, projecten en speciale 
evenementen op school zullen deze houding op hun kinderen overbrengen. 
Kinderen hebben deze steun van ouders nodig om zelfverzekerd te worden 
Ze moeten weten dat hun inspanningen echt belangrijk zijn. 

• Zorg voor de benodigde materialen voor huiswerk (bureau, papier, licht 
enzovoort). 

• Pas huiswerkopdrachten toe op het echte leven. Veel kinderen denken dat 
huiswerk en schoolwerk snel af moeten. Maar later in het leven zullen ze 
situaties tegenkomen waarbij ze op school geleerde vaardigheden en 
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informatie goed kunnen gebruiken. Een brede algemene ontwikkeling geeft 
zelfvertrouwen. 

• Kijk welke vakken jouw kind echt interessant vindt en gebruik dit voor 
verrijking thuis. Samen historische films kijken, musea bezoeken, thematische 
bordspellen spelen, sleutelen aan dingen en dergelijke. 

• Stimuleer vaardigheden die belangrijk zijn voor het maken van huiswerk. 
Moedig het lezen van boeken aan, spreken en voordragen en praat over wat 
belangrijk is tijdens bijvoorbeeld een presentatie. Deel je eigen algemene 
ontwikkeling met je kind, deel wetenswaardigheden en bespreek met je kind 
verschillende mogelijkheden om informatie te verzamelen en te ordenen. 

 
Er zijn vele manieren waarop ouders hun kinderen kunnen aanmoedigen op de 
juiste manier om te gaan met het huiswerk, maar een van de beste methodes is en 
blijft het goede voorbeeld. Zorg voor een goede werkplek voor je kind, laat 
enthousiasme zien. Assisteer je kind bij het maken van huiswerk – maar geef geen 
antwoorden. 

4.6 Wat is voor kinderen de beste manier om te leren? 

Natuurlijke consequenties, omdat het leren op natuurlijke wijze plaatsvindt zonder 
invloed van anderen. Natuurlijke consequenties verdienen de voorkeur boven 
kunstmatig of willekeurig opgelegde discipline (Webb e.a. 2002). Bij het toepassen 
van natuurlijke consequenties is de terugkoppeling effectiever en bovendien lijdt de 
relatie met het kind er niet onder. Bijvoorbeeld: wanneer de 10-jarige Mark zijn 
lunch vergeet is de natuurlijke consequentie dat hij honger heeft of dat hij op een 
andere manier voor zijn lunch moet zorgen (aan een klasgenoot vragen om te delen 
bijvoorbeeld). Dit is een consequentie die veel zinvoller en effectiever is dan 
wanneer zijn moeder met een berisping de lunch nabezorgt (je mag natuurlijk best 
een keer een uitzondering op de regel maken - het moet alleen geen gewoonte 
worden). 

Deze benadering legt de consequenties bij het kind zelf en maakt het de opvoeder 
mogelijk de rol van supporter aan te nemen. Zo kan de opvoeder vermijden 
‘probleemeigenaar’ te worden. 

Het laten plaatshebben van natuurlijke consequenties is een van de zwaarste 
aspecten van het opvoeden. Eerst moet je je als ouder onthouden van preken en 
daarna moet je jezelf weerhouden van inmenging en je kind toestaan fouten te 
maken, gekwetst te raken of iets te verliezen. Je ziet bijvoorbeeld dat je dochter haar 
wiskundehuiswerk telkens vergeet. Je herinnert haar er niet aan, want het is haar 
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verantwoordelijkheid. Je laat het wiskundeboek liggen waar het ligt, wetende dat 
er een natuurlijke consequentie volgt – namelijk dat je dochter het vergeet mee te 
nemen, een onvoldoende krijgt of door de leraar wordt berispt. De waarde van 
deze les is duidelijk, maar het is voor ouders erg moeilijk zich in te houden en het 
kind niet te gaan “redden”. Natuurlijk zijn er momenten waarop je dat wel moet 
doen, maar met “valse” reddingsacties ontneem je je kind mogelijkheden om 
waardevolle lessen te leren. 

Dus de volgende keer dat je kind zijn huiswerk vergeet, ga hem dan niet helpen het 
nog ’s avonds laat te maken en breng het niet naar school. Laat hem de 
consequenties ervaren. 

Als je kind zijn huiswerk blijft vergeten, bespreek dit met hem en laat hem 
manieren bedenken hoe hij zichzelf er aan kan herinneren dat het niet meer 
gebeurt. Hij kan een post-it maken, hij kan een briefje aan zijn kamerdeur plakken 
of het bij zijn bed leggen. 

Overigens gelden natuurlijke consequenties niet of in mindere mate voor kinderen 
met ADHD. Deze kinderen zullen lijstjes nodig hebben om te controleren of ze alles 
hebben gedaan. 

Met het gebruik van natuurlijke consequenties vermijd je conflicten die niet van jou 
zijn. Als je zoon klaagt over een opdracht die volgens hem “zonde van zijn tijd is”, 
neem dan niet meteen contact op met de leerkracht. Laat je kind het zelf uitzoeken. 
Of hij nu gaat onderhandelen met de leerkracht, de opdracht uitvoert óf dat juist 
niet doet, hij ervaart zelf de consequenties van de gemaakte keuze. Je kunt met je 
kind de alternatieven bespreken om hem te helpen een keuze te maken, maar grijp 
niet in als het niet strikt noodzakelijk is. 

Natuurlijke consequenties zullen je kind helpen zelfsturing te leren (waarover later 
meer). 

4.7 Logische consequenties 

Laat ik meteen een voorbeeld geven: als je naar de keuken komt en er ligt Lego over 
de vloer, ben je misschien geneigd te roepen: “Waarom laat je dat hier slingeren? 
Hoe moet ik nou eten koken?” Een logische consequentie noemen is beter. Als je 
een reden geeft, zoals dat je niet in staat bent te koken, geef je in feite te kennen dat 
het gezin niet zal kunnen eten. Het kind zal deze onaangename consequentie voor 
zichzelf en de rest van het gezin snel doorhebben en eerder geneigd zijn iets aan het 
probleem toe doen door het speelgoed op te ruimen. Dit soort logische 
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consequenties blijkt effectiever dan bijvoorbeeld het kind verbieden zijn lievelings-
programma te kijken. 

Laat je kind door logische consequenties zoveel mogelijk zien hoe zijn acties en 
keuzes zijn eigen leven en dat van anderen kunnen beïnvloeden. 

4.8 Opgestelde consequenties 

Soms moeten ouders grenzen duidelijk maken door zelf consequenties op te stellen. 
Natuurlijke consequenties kunnen ook gevaarlijk zijn. Je gebruikt bijvoorbeeld geen 
natuurlijke consequenties als je je kind wilt leren dat de weg op rennen gevaarlijk 
kan zijn. In dit geval zijn opgestelde consequenties nodig. Het belangrijkste 
onderdeel van opgestelde consequenties is consistentie. Als je niet in staat bent 
vastgestelde grenzen ook te handhaven, kun je die grenzen maar beter helemaal 
niet stellen. 

Opgestelde consequenties gebruik je om grenzen te stellen binnen je gezin. Jij stelt 
de regels op, jij handhaaft de regels en voert de consequenties uit als de regels 
worden overtreden. Let op het verschil tussen discipline en straf. Bespreek vooraf 
de regels, de consequenties en de redenen ervoor met je kind. Luister, of beter nog, 
vráág naar zijn inbreng. 

Door het ervaren van natuurlijke en logische consequenties kunnen hoogbegaafde 
kinderen vroeg leren hun eigen grenzen te stellen. Dit is het begin van 
zelfdiscipline, het ultieme doel. Zo vroeg als het kind kan communiceren moet je 
samen regels en grenzen ontwikkelen. Dit betekent niet dat hoogbegaafde kinderen 
de regels bepalen. Integendeel, door je kind te betrekken bij de besluitvorming deelt 
het ook in de verantwoordelijkheid. Eenmaal groter zal je kind beter in staat zijn 
acties te evalueren en is hij minder afhankelijk van volwassenen die dat voor hem 
doen. 
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4.9 Huiswerktips voor de kinderen 

1. Je huiswerk verdwijnt niet door het uit te stellen of door er niet aan te 
denken. Het is er en het wacht op je. Het blijft je achtervolgen tot je het 
maakt. Dus: ga direct aan de slag, zodat je rustig kunt slapen. Maak je 
huiswerk af voordat het jou afmaakt! 

2. Je kunt je huiswerk het best op een vaste plek maken: achter het bureau op 
je kamer, aan de keukentafel of in de woonkamer. Zorg er wel voor dat TV 
en radio uitstaan. 

3. Als je behoefte hebt aan een versnapering, neem dan een kleine snack 
voordat je aan je huiswerk begint. Liever geen Marsrepen, hele zakken chips 
of dubbele cheeseburgers. Beter en gezonder is een boterham met pinda-
kaas, een wortel, fruit, popcorn of yoghurt. 

4. Als je veel huiswerk hebt, stel dan een schema op (bijvoorbeeld 17.00 uur 
wiskunde, 17.40 uur pauze, 17.50 uur Latijn, 18.15 uur avondeten, 18.45 uur 
herhaling Aardrijkskunde). Op die manier weet je hoeveel je moet doen die 
dag. 

5. Maak de moeilijkste opdrachten eerst! 

6. Werk 15 minuten maximaal en neem dan een paar minuten pauze. 

7. Zoek huiswerkhulp als je die nodig hebt. Dit kan een goede vriend zijn, een 
klasgenoot of een van je ouders. 

8. Vraag je leerkracht of docent om hulp als het nodig is (maar bel hem niet ‘s 
nachts als je in paniek wakker schrikt omdat je iets vergeten bent). 

9. Vraag je familieleden jouw huiswerktijd te respecteren. Als het nodig is 
hang dan een “Niet storen” bordje op (wordt moeilijk in de keuken). 

Nog een geheim advies: door lezen wordt het maken van huiswerk eenvoudiger. 
Waarom? Hoe meer je leest, hoe meer je begrijpt. Zonder het te weten word je 
slimmer. Lezen opent je geest. Lees dus alles: literatuur, gedichten, romans, korte 
verhalen, mysteries, non-fistieboeken, tijdschriften, kranten, stripverhalen, kaarten, 
verkeersborden, reclameborden, verpakkingen, het dagboek van je zus (grapje!). 
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4.10 Vijf smoezen die je niet meer moet gebruiken 

1. “Ik heb geen tijd” – Maak tijd! Huiswerk is geen optie, het moet af! 

2. “Ik begrijp het niet” – Vraag het aan je leerkracht of docent voordat je de 
school verlaat. Als je al thuis bent, vraag je het aan je ouders of bel je een 
klasgenoot. 

3. “Ik krijg het niet af” – Zoek uit waarom. Word je afgeleid, begrijp je iets niet, 
vraag dan om advies aan je leraar of je ouders over hoe je het best je tijd 
kunt indelen. 

4. “Ik heb te veel huiswerk” – Deel je tijd in, maak een huiswerkrooster, 
gebruik een kalender of je agenda en plan je langetermijn- en kortetermijn-
opdrachten. 

5. “Ik heb mijn boeken op school laten liggen” – controleer je rugzak vóór je de 
school verlaat: heb je alles mee? Schrijf kleine notities, desnoods op je hand, 
als het maar werkt en het je helpt te herinneren wat je moet doen. 

Het beste aan huiswerk maken is het gevoel dat je hebt als het AF IS! 
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5 Perfectie-infectie en genezing 
Perfectionisme bij een hoogbegaafd kind betekent dat het kind de lat hoog legt. 
Vaak te hoog.  

Perfectionisme is geen ziekte, want je kind kan het niet ‘oplopen’. Het is ook niet 
erfelijk, want je kind is niet zo geboren. Dus hoe is het gekomen dat je kind nu 
perfectionist is? Sommige experts denken dat perfectionisme zich ontwikkelt 
tijdens de kindertijd. Familiedruk, sociale druk, mediadruk en onrealistische 
rolmodellen kunnen mensen ertoe brengen zichzelf ireële maatstaven op te leggen, 
soms een leven lang. Ze blijven zich zorgen maken, schuldig voelen en te hard 
werken. Op de lange duur kunnen zij gaan geloven dat wanneer zij niet perfect 
zijn, zij geen recht hebben op liefde en respect. 

Valkuilen van perfectionisme: 

• blokkering (“het is toch nooit zoals ik het wil) 
• workaholic gedrag (alles moet klaar zijn) 
• verlies van vertrouwen in volwassenen (“Waarom vindt de juf dit goed? Deze 

tekening lijkt niet eens op wat ik wilde tekenen?”) 

5.1 Een voorbeeld uit de praktijk 

Petra, 4 jaar, tekent een prachtige auto. Het is een uitzonderlijk 
gedetailleerde tekening voor een kind van 4. Maar nog voordat de 
juf een compliment kan geven propt Petra het papier opeens bij 
elkaar en scheurt het vervolgens in stukken. De juf schrikt van deze 
heftige reactie en weet niet goed wat ze moet zeggen. “Waarom heb 
je die tekening kapot-gescheurd?” vraagt ze voorzichtig. “Hij was 
niet mooi. Die auto leek helemaal niet op een echte 
auto,”antwoordt Petra. De juf begint te vermoeden wat er aan de 
hand is. “Daar heb je gelijk in, Petra. Maar ik verwachtte helemaal 
niet dat je een echte auto zou tekenen!” De juf wijst naar andere 
tekeningen aan de muur. Een ervan is een tekening van een 
regenboog. “Hoe vind je die regenboog, Petra? “ “Niet mooi, het is 
niet een echte regenboog, hij is geel en bruin.” “En toch zien we 
allebei dat het een regenboog is, toch?” gaat de juf verder, “net als 
die tekening van jou met de auto. Je kon heel goed zien dat het een 
auto was. Begrijp je wat ik bedoel?” Petra begrijpt nu wat de juf 
bedoelt en vindt het jammer dat ze haar tekening heeft verscheurd.  
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De 4-jarige Petra verwachtte niets minder van zichzelf dan dat ze een auto zou 
tekenen zoals je die op de weg ziet rijden. Omgaan met het perfectionisme van een 
hoogbegaafd kind is erg moeilijk, omdat niet altijd duidelijk is welk referentiepunt 
door het kind wordt gehanteerd. Toen Petra haar tekening gefrustreerd kapot-
scheurde, had de juf kunnen zeggen: “Maar Petra, wat doe je nu? Dat was toch een 
mooie tekening?” Het hoogbegaafde kind concludeert in zo’n situatie dan dat je 
hem niet serieus neemt of belachelijk maakt. Want zeg nou zelf: die auto leek toch 
nergens op? 

Perfectionisme kan ernstige vormen aannemen. Als deze kinderen hun 
zelfopgelegde norm niet kunnen halen, worden ze vaak extreem bang om te falen. 
Het kan ertoe leiden dat ze sommige dingen helemaal niet meer willen doen of te 
vroeg opgeven. Het zijn vaak kleuters zoals Petra die in de klas zeggen dat ze niet 
willen kleuren of schilderen. De leerkracht kan denken dat het hier gaat om gebrek 
aan opvoeding: het kind weigert pertinent te kleuren, wat wordt ervaren als 
opstandigheid. De kans bestaat dat zo’n kind uitgroeit tot het probleemgeval van 
de klas (self-fulfilling prophecy). 

Toch is het niet zo moeilijk te begrijpen waarom deze kinderen niet willen kleuren 
of tekenen. Als je hen vraagt een poes te tekenen, zien ze direct dat ze niet alle 
benodigde kleurpotloden tot hun beschikking hebben of realiseren zij zich dat zij 
niet over de vaardigheden beschikken om de opdracht uit te voeren als vereist (in 
hun eigen ogen!). Gevolg: ze beginnen er liever niet aan, want het wordt toch niets. 
Deze situaties kunnen leiden tot de ontwikkeling van bovenmatige faalangst. Deze 
kinderen durven niet meer serieus te tekenen of te kleuren, laat staan dat ze er nog 
zin in hebben. 

Bij een aantal hoogbegaafde kinderen gebeurt dit ook in groep 3, wanneer ze leren 
schrijven. Ze blijven eindeloos uitgommen, ook al is de letter goed gelukt. 

Fouten maken is menselijk. Fouten maken is zelfs positief, want je kunt ervan leren. 
Maar dit is niet vanzelfsprekend voor een hoogbegaafd kind dat perfectionistisch 
is. Toch is het van heel groot belang dat kinderen al op jonge leeftijd leren dat ze 
mogen “falen” en dat leren in stapjes gaat. 

5.2 Probeer niet de perfecte ouder te zijn 

Laat onmiddellijk het idee varen dat je je kind perfect kunt opvoeden. Goed genoeg 
is goed genoeg. Echt. Deze energiezuigende kinderen zijn sowieso moeilijk op te 
voeden. Fouten maken is normaal. Niet altijd weten wat je moet doen is normaal. 
Er zijn geen handleidingen of gebruiksaanwijzingen. Er is een kleine selectie 
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boeken, de meeste in het Engels. Ook is er informatie op het internet, maar die kan 
misleidend zijn. Veel adviezen en antwoorden zijn te algemeen of niet van 
toepassing op jouw situatie. 

Het is niet alleen zinloos om te proberen een perfecte ouder te zijn; het kan ook 
averechts werken. Jouw eigen perfectie-neigingen zullen je kind alleen maar 
aanmoedigen de lat voor zichzelf hoger te leggen. Bijvoorbeeld: veel ouders kunnen 
echt fanatiek worden over het juiste eten, de juiste kleding, verantwoorde 
spelletjes/tv/film, buitenschoolse activiteiten enzovoort. Jouw kind vangt die 
zorgen op en leert ze als de normale gang van zaken te ervaren. 

Omdat hoogbegaafde kinderen gevoelig zijn en sociaal vaardig zullen ze jouw 
onuitgesproken verwachtingen oppikken, en ook jouw stemmingen en normen en 
waarden. Slimme kinderen begrijpen niet alleen wat je zegt, maar tevens de 
onuitgesproken subtekst. En ze zullen zeker begrijpen wat je vooral niet zegt. Dus 
als je hoogbegaafde kind perfectionisme ziet als een familie-waarde zullen ze ook 
perfect willen zijn of reageren tegenovergesteld; sommige hoogbegaafde kinderen 
geven helemaal op wanneer ze het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan 
bepaalde maatstaven. 

5.3 Wat doet perfectionisme met je? 

Als het kind gaat geloven dat prestatie en eigenwaarde hetzelfde zijn, wordt zijn 
denken gecompliceerd. Perfectionisten gebruiken een aantal trucks – vaak 
onbewust – om het beeld te beschermen dat ze van zichzelf hebben. 

Een extreem voorbeeld is David. Hij onderpresteert onder andere 
omdat hij perfectionist is. Wat gaat er in zijn hoofd om als hij moet 
leren voor een proefwerk? De angst om te falen – omdat hij geen 
perfect resultaat kan leveren - is zo groot dat hij liever helemaal niet 
leert. De kans is groot dat hij dan een onvoldoende haalt. Logisch, 
want hij heeft niet geleerd. Maar als hij wel gaat leren, wil hij 
absoluut een 10 halen, want voor minder doet hij het niet. Als het 
dan “maar” een 8 wordt, is David terneergeslagen en dat gevoel wil 
hij koste wat het kost vermijden. Daarom leert hij liever niet. Dit is 
overigens geen weloverwogen handelwijze; het gaat vaak onbewust. 

Hij zit nu al in de 5e klas van het gymnasium en studeert helemaal 
niet meer. Het perfectionisme heeft voor een andere manier van 
denken gezorgd: wie niets doet, haalt ook geen resultaten. Zo hoeft 
David zichzelf ook niet te verwijten dat hij zijn uiterste best niet 
heeft gedaan om een 10 te halen. 
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Dit soort gedrag is problematisch, omdat David al ouder is en 
gedragsverandering veel moeilijker is geworden. Kleuters en jonge 
kinderen kunnen relatief eenvoudig bijgestuurd worden, maar vanaf 
de adolescentie wordt dat veel moeilijker. 

Sommige hoogbegaafde kinderen zijn heel goed in het verzinnen van uitvluchten: 
Ik kan mij gewoon niet goed concentreren, zeggen ze. Hun ouders hebben al van 
alles geprobeerd en het kind ook laten testen op ADHD of ADD, maar het heeft 
allemaal niets opgeleverd. Deze kinderen kunnen zich perfect concentreren – als ze 
maar durven. Hierbij moeten ze soms geholpen worden. Ze gebruiken een 
“probleem” als dekmantel om niet te hoeven leren, omdat ze bang zijn af te gaan 
als ze niet de cijfers halen die ze voor ogen hebben. Feedback geven is erg 
belangrijk bij het afleren van perfectionisme. 

5.4 De valkuil van het uitstellen 

Hoe kan een perfectionist ook een uitsteller worden? Studies hebben aangetoond 
dat in veel gevallen het perfectionisme de kern is van uitstellen.  

Voor de perfectionist dient het uitstellen als een verzekeringsbeleid. Perfectionisten 
moeten alles goed doen, dus elke prestatie die niet echt spectaculair is, is in 
principe een nederlaag. Om het gevoel uit te stellen dat iets niet perfect is of kan 
zijn, laat de perfectionist dingen vallen. En dan gebeurt het onvermijdelijke: paniek! 
De toets is morgen of het werkstuk moet maandag af en het is al zaterdagavond. De 
perfectionist gaat als een gek aan het werk omdat hij alles op tijd keurig af wil 
hebben. Vanzelfsprekend leidt de kwaliteit hieronder. Maar in de ogen van een 
perfectionist is dat OK, want hoe kun je perfect werk afleveren als je niet genoeg 
tijd hebt? 

Voor sommige perfectionisten betekent het beginnen aan een nieuw project een 
bijna totale blokkade, want elke nieuwe start is een stap naar mogelijk falen. 

5.5 Leren om te falen 

Perfectionisten houden niet van risico’s nemen. De angst voor imperfectie is zo 
sterk dat hij verlammend kan werken. Het eerste wat je kind of jij daarom zouden 
moeten doen, is ontspannen, minder van jezelf eisen. Laat je kind proberen iets 
compleet nieuws te doen – iets wat hij nog nooit heeft gedaan en beter nog: iets 
waar hij niet zo goed in is. De kans is groot dat het hem niet de eerste keer lukt, dat 
hij het nog een keer moet proberen. Hij zal misschien het gevoel hebben dat hij zich 
belachelijk maakt (omdat hij bijvoorbeeld zijn veters nog niet kan strikken of nog 
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niet goed kan fietsen). Het zijn juist dit soort ervaringen die je kind helpen inzien 
dat hij niet alles meteen perfect hoeft te doen. 

Dit soort oefeningen doe je natuurlijk buiten het zicht van anderen, in een beschutte 
omgeving, zoals thuis, waar je kind zonder schaamte kan leren dat fouten maken 
mag en zelfs nodig is. 

De voordelen van imperfectie 
Pluspunten die je met je kind kunt bespreken: 

- het geeft je een nieuw perspectief (falen en ervaren dat de wereld gewoon door 
blijft draaien, kan een overweldigende ervaring zijn voor sommigen) 

- het geeft je de vrijheid en motivatie om steeds meer nieuwe richtingen te 
proberen 

- je kunt anderen beter begrijpen (je kijkt anders naar mensen die iets kunnen wat 
jij niet kunt) 

- het leert je om niet altijd bij alle dingen evenveel je best te doen 

- het leert je dat er gradaties en niveaus bestaan, dat het niet altijd “alles of niets” 
is – je hoeft niet per se de beste te zijn om iets te leren en daar lol in te hebben 

- het leert je dat niet onmiddellijk slagen normaal is, nodig en zelfs wenselijk 

Laat je kind een lijst maken van dingen waarin hij of zij altijd al geïnteresseerd is 
geweest. Alles kan zijn horizon vergroten, hem meer over zichzelf leren, zijn 
hersenen aan het werk zetten en bijdragen aan nieuwe criteria voor zelf-
beoordeling. 

5.6 De innerlijke dialoog 

Innerlijke dialoog is een mentaal proces, het is wat we tegen onszelf zeggen – hoe 
ons oordeel is over onszelf en wat we doen. De meeste mensen zijn zich hiervan 
bewust, bijvoorbeeld wanneer ze tegen zichzelf zeggen “Dit deed ik toch niet 
slecht…” of “Ik leer dit nooit!”. 

Het komt veel voor dat hoogbegaafde kinderen met innerlijke dialoog beginnen op 
jonge leeftijd, veel vroeger dan de meeste volwassenen rondom hen zich realiseren. 
Vanwege hun hoge verbale en conceptuele vermogens is het niet ongewoon dat ze 
zichzelf door middel van innerlijke dialoog evalueren op een leeftijd van twee of 
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drie jaar en dat ze deze gedachten duidelijk onder woorden brengen. Gedachten die 
een tweejarige in haar onschuld hardop zegt, zal zij voor zichzelf houden als zij 
ouder wordt. Door hun perfectionisme zijn hoogbegaafde kinderen overdreven 
kritisch ten opzichte van zichzelf, dat wil zeggen: ze vervallen in negatieve 
innerlijke dialoog. Deze negatieve innerlijke dialoog leidt tot veel stress. Het komt 
veelal voort uit irrationele overtuigingen, wat weer leidt tot een schadelijke “ik-
zou-toch-moeten”-houding.  

Hoe leert je kind positieve innerlijke dialoog? 
Suggesties om je kind te helpen inzicht te krijgen in innerlijke dialoog en attent te 
maken op mogelijke onderliggende irrationele overtuigingen (Webb, 2007): 
 
- Problemen verbergen veroorzaakt stress – in zo’n geval kan een kind vervallen 

in irrationele innerlijke dialoog (dit lukt mij nooit, ik verlies altijd, ik ben er niet goed 
in). Het helpt meestal niet om het kind hiermee te confronteren. Dat verhoogt 
de stress alleen maar. In plaats daarvan kan het helpen om het kind aan te 
moedigen hardop te denken en de stress te delen met de omgeving: Wat is het 
ergste dat er in deze situatie kan gebeuren? en Hoe erg kan het zijn? Je kunt ook 
reageren door de gedachten van het kind te spiegelen: Je vindt dat je dat zou 
moeten, maar het klinkt alsof dat niet is wat je wilt. Begaafde kinderen kunnen dan 
sneller hun eigen situatie relativeren en daarmee de stress verminderen. 

- Leer je kind technieken voor het maken van beslissingen – dit kun je toepassen 
als huiswerk vergeten of uitgesteld wordt. Een stap-voor-stap methode helpt je 
kind in te zien dat de meeste problemen vele mogelijke oplossingen kennen. 
Hiervoor kun je gebruik maken van een schema, een mindmap of een 
stappenplan. 

- Help je kind zichzelf te belonen voor zowel zijn pogingen als zijn successen – 
een belangrijk doel moet altijd zijn: het in ieder geval proberen. Fouten en 
mislukkingen moeten worden onderkend als mijlpalen op de weg naar succes 
en niet worden gezien als aanleiding tot verwijt en depressie. 

- Verwijten maken helpt niet bij het reduceren van stress – verwijten geven 
meestal een gevoel van hulpeloosheid en kunnen er voor zorgen dat je passief 
wordt. Het is heel belangrijk om jouw kind te helpen het idee los te laten dat hij 
een hulpeloos slachtoffer is dat niet op een creatieve manier assertief kan zijn. 

- Een tegenslag kan vóór je werken in plaats van tegen je – als bijvoorbeeld een 
afspraakje niet doorgaat, ga je niet zitten mokken en denken dat je klasgenoot je 
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niet mag. Je gebruikt de vrije tijd om iets anders te doen, een film te kijken die je 
al erg lang wil zien bijvoorbeeld of verder gaan met je computerspel. 

- Leer te relativeren – wanneer er ergens spanningen bestaan, betekent dit nog 
niet dat je hele leven hierdoor beïnvloed moet worden. Een kind moet leren 
gevoelens van onbehagen te begrenzen tot de gebieden waar het om gaat. 
Bijvoorbeeld: je kind komt thuis en roept dat school stom was en dat hij niet 
mee mocht doen op het schoolplein. Bij doorvragen kom je er achter dat het om 
één spelletje tikkertje ging en dat hij daarna gevoetbald heeft met andere 
jongens. Dit bespreek je met je kind en je laat hem inzien dat hij daarna toch nog 
plezier heeft gehad.  

- Laat je kind een keer opschrijven wat hij kan – activiteiten waarmee hij graag 
bezig is, wensen, karaktereigenschappen, gewoontes, gevoelens die hij vaak 
heeft en gevoelens die hij graag heeft. Dit kun je vervolgens met je kind 
bespreken en hem zo helpen zich te realiseren dat hij meer is dan één 
eigenschap of kenmerk. 

- Gebruik humor om spanningsvolle situaties het hoofd te bieden – hoogbe-
gaafde kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd een fijn gevoel voor humor. 
Daarnaast zien ze als geen ander de absurditeiten in bepaalde situaties. Dit 
gevoel voor humor kan een belangrijk hulpmiddel zijn om met spanningen om 
te gaan, zeker wanneer het kind het vermogen heeft om zichzelf te lachen. 
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6 Zelfsturend leren  
Sommige ouders van hoogbegaafde kinderen en studenten met een hoog potentieel 
zal het volgende scenario bekend voorkomen: 

Peter zit op dit moment in groep 7. Hij lijkt zich te vervelen en is niet 
geïnteresseerd in het leren op school. Hij beweegt steeds tijdens de 
lessen, friemelt aan zijn schrift, speelt met pennen, wordt vaak 
aangesproken omdat hij dagdroomt en is onlangs door school 
aangemeld voor een test, omdat hij ADHD zou kunnen hebben. De 
leerkracht meldt dat hij zelden zijn taken afmaakt. Hij loopt het 
gevaar basisvaardigheden niet te leren die nodig zijn voor de CITO 
toets in groep 8. Zijn moeder, een kinderarts, gelooft niet dat hij 
ADHD heeft, maar denkt dat hij niet genoeg uitgedaagd wordt op 
school. Peter en zijn vader (die ook een zeer hoog energieniveau 
heeft) spelen ingewikkelde bordspellen en Peter kan urenlang zitten 
om zo’n spel uit te spelen (wat 8 uur kan duren!). Het resultaat van 
Peter’s IQ-test was “hoogbegaafd” maar zijn werk op school is vaak 
ver onder het gemiddelde niveau. Het feit dat hij zijn schoolwerk 
zelden afmaakt begint een groot probleem te worden, voornamelijk 
wanneer hij het onafgemaakte werk thuis wil afmaken. Hij neemt 
dan te veel werk mee, weet eigenlijk niet precies wat hij moet doen 
omdat hij in de klas niet oplette, waardoor het van kwaad tot erger 
gaat. Peter wordt bestempeld tot onderpresteerder en zijn 
leerkrachten denken dat hij werkstrategieën aangeleerd moet 
krijgen om beter te kunnen scoren. Hoe kunnen ouders en/of 
leerkrachten hem helpen? 

Het gedrag van Peter kan verschillende oorzaken hebben. Hij wordt misschien niet 
voldoende uitgedaagd op school en zou moeten leren hoe hij deze zaken met zijn 
ouders én met zijn leerkrachten moet bespreken. Bovendien zou hij moeten leren 
herkennen wat hij nodig heeft en hij moet leren oplossingen aan te dragen bij zijn 
leerkracht (bepaalde verrijking, welke, wat wil ik doen en op welke manier). Een 
aantal strategieën - zoals compacten en verrijken - kunnen gebruikt worden om het 
gebrek aan academische uitdaging aan te pakken. Maar als Peter moeite heeft met 
het afmaken van werk dat wel voldoende uitdaging biedt, is het nodig hem 
vaardigheden te leren die door experts samengevat worden onder de noemer 
zelfsturing. Volgens professor Barry Zimmerman en zijn collega’s geeft zelfsturing 
leerlingen de mogelijkheid een aantal constructieve gedragingen te ontwikkelen die 
hun leren positief kunnen beïnvloeden (Zimmerman, 1989). Met andere woorden: 
het leren van vaardigheden die leerlingen nodig hebben als ze weloverwogen en 
verantwoorde beslissingen moeten nemen over hun eigen leren en over hun 



Z e l f s t u r e n d  l e r e n | 49 

 

prestaties. Leerlingen komen verschillende soorten uitdagingen tegen als ze leren 
hoe ze de verwachtingen van hun ouders en leerkrachten kunnen waarmaken, 
maar ze leren ook hun eigen sterke kanten en talenten te ontwikkelen. In de 
praktijk betekent het dat het voor Peter nodig is zijn eigen zelfsturing te 
ontwikkelen om op school succes te behalen. 

6.1 Strategieën voor zelfsturing 

Professor Zimmerman en zijn collega’s hebben laten zien welke algemene 
zelfsturingsstrategieën er zijn en dat elk kind individuele vaardigheden kan 
ontwikkelen om succesvol te zijn op school en in het leven. Deze vaardigheden 
behelzen  

• organisatiemethode’s (wanneer, waar en wat ga ik leren),  

• algemene patronen van huiswerk- en toetsvoorbereiding die men moet 
leren toe te passen en  

• de manier waarop zelfcontrole ontstaat.  

Volgens Zimmerman kunnen zelfsturingsvaardigheden worden onderwezen, 
geleerd en gecontroleerd. 

Mijn eigen ervaring in de afgelopen jaren is dat het gebrek aan zelfsturing tijdens 
leren een van de meest negatieve ervaringen kan zijn van hoogbegaafde leerlingen. 

Zelfsturingsstrategieën die gebruikt worden door succesvolle studenten kunnen in 
drie categorieën verdeeld worden:  

1. persoonlijk 

2. gedragsmatig en  

3. omgevingsgericht 

Ouders kunnen hun kinderen helpen deze strategieën toe te passen. 

6.2 Persoonlijke strategieën 

Persoonlijke strategieën hebben betrekking op hoe het kind informatie organiseert 
en interpreteert. 
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6.2.1 Organiseren en transformeren van informatie 
Deze strategieën maken het voor kinderen mogelijk om veel efficiënter te leren, wat 
ook voor de slimste leerlingen niet vanzelfsprekend is. Deze vaardigheden bestaan 
onder andere uit het maken van een samenvatting, markeren van teksten, gebruik 
van indexkaartjes, tekenen van plaatjes, diagrammen, mindmaps. 

6.2.2 Planmatig werken en doelen stellen 
Dit behelst ook het identificeren van doelen, rangschikken, timing, time-
management, afstemmen van de hoeveelheid werk op de tijd die je hebt en 
nadenken over hoe je het beste werk kunt leveren. Ouders kunnen bijvoorbeeld met 
hun kind afspreken dat het huiswerk af moet zijn vóór het kind televisie mag 
kijken, aan de computer mag of aan andere vrijetijdsbesteding mag doen. Of ze 
kunnen afspreken niet meer dan een vast aantal uren per week aan hun  favoriete 
bezigheid te besteden (zoals bijvoorbeeld gamen). 

6.2.3 Bijhouden van resultaten en monitoren 
Het doel van deze strategie is kinderen hun sterke en zwakke kanten te helpen 
begrijpen en deze onder controle te krijgen. Als kinderen leren de tijd te nemen om 
te onderzoeken waarom ze beter zijn in sommige proefwerken en opdrachten dan 
andere, kunnen zij erachter komen op welke punten verbetering nodig is. Deze 
vaardigheden betreffen strategieën zoals het maken van aantekeningen, het 
bijhouden van opdrachten (en de resultaten daarvan), het registreren van eigen 
fouten, het nadenken over hoe ze zichzelf kunnen verbeteren en het bijhouden van 
een portfolio met hun meest bijzondere werk. 

6.2.4 Schriftelijke en/of mondelinge herhaling en memoriseren 
Deze strategieën helpen kinderen op een meer efficiënte manier te memoriseren en 
hoe je beter kunt worden in geschreven en mondelinge taal. Voorbeelden zijn het 
gebruik van ezelsbruggetjes om belangrijke termen te memoriseren door de 
initialen van eerste woorden te onthouden, het gebruik van beelden om 
diagrammen en visuele concepten te onthouden, iemand anders een les geven over 
dat onderwerp (je ouders, opa, oma, broer, zus of een vriend) of het maken van 
voorbeeldvragen. 

6.2.5 Gedragsmatige strategieën 
Deze strategieën hebben betrekking op het controleren van je eigen vooruitgang en 
de kwaliteit van je werk door de acties en consequenties te onderzoeken. Kortom: 
waar ben ik mee bezig en ben ik goed bezig? Tijdens zelfevaluatie analyseren 
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kinderen de leeropdracht om te achterhalen wat hun leerkracht verwacht en 
onderzoeken zij hun eigen bereidheid om tijd en inspanning in deze opdracht te 
stoppen. Ze leren ook te reflecteren op hun zelfinstructie, feedback en 
oplettendheid. Als ze over de gevolgen van hun acties nadenken, kunnen ze 
zichzelf belangrijke vragen stellen (wat zal er gebeuren als ik in plaats van deze 25 
Franse woordjes te oefenen met mijn PS3 ga spelen?) en leren zij anticiperen op een 
mogelijke onvoldoende de volgende dag. Deze manier van denken is vrijwel 
onmogelijk voor tieners, maar het moet aan hen toch uitgelegd worden en ze 
moeten telkens weer met de gevolgen van hun gedrag geconfronteerd worden. 

Kinderen kunnen ook leren hoe ze hun eigen beloningen kunnen creëren om 
zichzelf te motiveren hun doelen te halen. Ze kunnen ook leren bekrachtiging te 
gebruiken of beloning van hun eigen positieve acties en de daarmee gepaard 
gaande bevrediging uit te stellen totdat ze een doel hebben bereikt. Bijvoorbeeld: 
Miranda kan leren tegen zichzelf te zeggen “Ik wil echt heel graag die DVD kijken. 
Als ik nu eerst die 25 woordjes oefen, ga ik dan een half uur de film kijken en dan 
stop ik om nogmaals te oefenen totdat ik de woordjes ken.” Volgens professor 
Zimmerman leren uiteindelijk kinderen deze strategieën te gebruiken. 

6.2.6 Omgevingsgerichte strategieën 
Deze strategieën betreffen het gebruik van externe bronnen en aanpassing van de 
omgeving van de student, zoals: 

• zoeken naar informatie in de bibliotheek en op internet  

• zoeken naar hulp en samenwerking met klasgenoten, leerkrachten en 
andere volwassenen 

• aantekeningen doornemen 

• doornemen van toetsen  

• schoolboeken nogmaals doorlezen 

Ook het structureren van de studieomgeving voor optimale resultaten kan 
kinderen helpen meer zelfsturend te worden. Deze strategieën zijn o.a.: 

• kiezen en aanpassen van de fysieke setting 

• isoleren, uitschakelen of minimaliseren van afleiding 



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

 

• opdelen van studietijd in stukken en deze stukken verdelen over een 
bepaalde periode 

6.3 Hoe kunnen ouders helpen in ontwikkeling van zelfsturing? 

Ouders kunnen hun kind helpen om zelfsturing te leren door hem of haar 
specifieke strategieën te leren die het kind in staat stellen de controle over zijn eigen 
gedrag en omgeving te vergroten. Onderzoekers denken dat zelfsturing versterkt 
wordt als iemand zijn eigen gedrag observeert en beoordeelt (dit is heel moeilijk) en 
reageert op wat geleerd is. Zelfsturende studenten leren zichzelf de vraag te stellen: 
“Werkt deze strategie voor mij in deze situatie?” Bijvoorbeeld kinderen die moeite 
hebben met lezen of schrijven moeten leren werk meer te verdelen om hun 
geschreven werk en lange leesopdrachten af te kunnen maken. Om deze kinderen 
te helpen betere zelfsturingsvaardigheden te leren kunnen ouders kinderen 
aanmoedigen hun prestaties niet te vergelijken met klasgenoten, maar om hun 
eigen doelen te stellen en zelf de werkpatronen te bepalen die ze gebruiken om die 
doelen te bereiken. 

Kinderen zouden moeten leren dat er verschillende manieren bestaan om doelen te 
bereiken en vervolgens hoe de beste manier te kiezen om een bepaalde opdracht af 
te maken (zowel thuis als op school). In veel klassen neemt de leerkracht te veel 
verantwoordelijkheid voor het leerproces op zich. Leerlingen kunnen afhan-
kelijkheid ontwikkelen van deze sturing. Het is erg belangrijk dat ouders thuis hun 
kind aanmoedigen en ondersteunen om zelf controle te krijgen over het leren. Je kunt 
dit bereiken door toezicht te houden op leerstrategieën en door een rustige en 
ondersteunende omgeving te creëren voor leren en huiswerk. 

Toezicht van ouders op huiswerk en studievaardigheden kan van groot belang zijn 
voor sommige kinderen. Sommige ouders van hoogbegaafde onderpresterende 
kinderen die ik spreek, vertellen dat hun kind “uren aan huiswerk spendeert iedere 
avond”. Als ik vraag waar ze dit huiswerk maken, wordt meestal gezegd dat dit op 
eigen kamer gedaan wordt. Als ik vraag of er veel afleiding aanwezig is in de 
kamer, hoor ik dat er een computer staat met msn aan, een telefoon, een stereo en 
vaak ook een televisie. Kinderen die bloot staan aan veel verleidingen c.q. afleiding 
kunnen geen huiswerk maken. 

Professor Harold Stevenson, een ontwikkelingspsycholoog, heeft een aantal 
onderzoeken gedaan waarin hij zich richt op prestaties op het gebied van wiskunde 
en lezen. Een interessant stukje van het meerjarig onderzoek belicht de steun van 
ouders van hoogbegaafde kinderen tijdens huiswerk maken. Wat blijkt: ouders van 
goed scorende kinderen gaan tijdens het huiswerk maken van hun kind rustig 
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lezen of aan de laptop werken in dezelfde kamer. Op die manier zijn ouders 
beschikbaar voor vragen en steun en kunnen zij er op toezien dat er gewerkt wordt. 
Dit toezicht is misschien ook voor jouw kind nodig, totdat hij de nodige 
leerstrategieën en vaardigheden heeft ontwikkeld. 

Ook (of juist) hoogbegaafde kinderen moet zelfsturing geleerd worden en er moet 
toezicht gehouden worden op hun werk. Ook als kinderen bij volwassenen zien 
hoe die zelfsturing toepassen, hoeven ze deze vaardigheid niet automatisch over te 
nemen.  

Zelfsturing stelt kinderen in staat tot ontwikkeling en tot het leren van 
constructieve gedragingen die invloed hebben op hun leren. Deze gedragingen zijn 
gepland en aangepast om persoonlijke doelen te ondersteunen. Leerlingen met een 
hoge graad van zelfsturing hebben controle over hoe ze hun doelen kunnen 
bereiken. Bewuste zelfsturing vereist dat de leerling zich concentreert op het 
verwerven van deze vaardigheden. Veel onderzoekers zijn het er over eens dat 
zelfsturing zeer belangrijk is en dat het geleerd en gecontroleerd kan worden. In de 
studies van Zimmerman melden studenten dat het leren van zelfsturingsstrategiëen 
direct verband hield met hun succes op school. 

6.4 Fasen van zelfsturing 

6.4.1 Eerst nadenken 
Deze fase gaat aan de werkelijke prestatie vooraf, is basis voor actie, brengt taken in 
kaart om het onbekende te minimaliseren en helpt een positieve mindset te 
ontwikkelen. Realistische verwachtingen kunnen de taak meer aantrekkelijk 
maken. Doelen moeten gedefinieerd worden als specifieke resultaten, opgeschreven 
op volgorde van kortetermijndoelen (morgen en deze week) tot langetermijndoelen 
(volgende maand en volgend jaar). Als de hoeveelheid huiswerk groeit kunnen 
ouders hun kinderen de volgende vragen voorhouden: 

• Wanneer begin ik met mijn huiswerk? 
• Waar zal ik mijn huiswerk maken? 
• Hoe zal ik beginnen? 

 
Leerlingen moeten overwegen welke omstandigheden hen helpen of juist hinderen 
bij leren. Bijvoorbeeld: de ouders van Emma hebben haar geholpen na te denken 
over haar wiskundehuiswerk en te reflecteren op wat zij doet om meer succesvol te 
zijn. Ze hielpen haar na te denken over waar en wanneer zij haar huiswerk moest 
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maken en of het haar zou helpen alvast een begin te maken op school met andere 
klasgenoten die ook goed zijn in wiskunde. Ze hielpen haar om te proberen 
minimaal 15 minuten tijd aan een probleem te spenderen voordat ze besloot op te 
geven en verder te gaan. Ze stelden voor met een klasgenoot af te spreken 
persoonlijk of telefonisch te overleggen over huiswerk, indien nodig. 

6.4.2 Controle van vorderingen 
Deze fase heeft betrekking op de processen tijdens het leren en op actieve pogingen 
om gebruik te maken van specifieke strategieën om kinderen te helpen succesvoller 
te worden. Ouders kunnen hun kind helpen met het voorleggen van de volgende 
vragen: 

• 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? 

 
Hoe kan ik mezelf aanmoedigen om te blijven werken (inclusief tegen jezelf praten, 
zoals “Kom op, snel aan het werk. Daarna kan ik TV kijken of een spel op de 
computer doen.”) 

Emma heeft bijvoorbeeld moeten nadenken over haar prestaties in wiskunde in 
vergelijking met andere vakken. Als haar frustratie groter werd, moest ze nadenken 
over wel of niet stoppen en pauze nemen. Ze moest nadenken over het maken van 
haar wiskundehuiswerk zo snel mogelijk na het van school komen in plaats van het 
uit te stellen tot laat in de avond. Zou ze muziek aanzetten of zou ze in stilte 
werken? Ze dacht na over het succes van een aantal strategieën uit fase 1 en 
gebruikte haar ervaringen. 

6.4.3 Zelfreflectie 
Deze fase heeft betrekking op zelfreflectie na het gedane werk, zelfevaluatie van 
resultaten van gestelde doelen. De volgende vragen kunnen gesteld worden: 

• Heb ik mij aan mijn planning gehouden? 
• Werd ik afgeleid en zo ja, hoe ging ik dan weer aan het werk? 
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• 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? 
 
Als ik succesvol ben geweest met het maken van mijn huiswerk of tijdens een test 
of een opdracht, kan ik mezelf het volgende vragen: 

• 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? 
• Heeft het gebruik van praten tegen mezelf een positieve invloed gehad?  

6.5 Samenvatting 

De ontwikkeling van goede zelfsturing is sterk afhankelijk van zelfobservatie; het 
monitoren van de eigen prestaties en het bijhouden van resultaten. Opvoeders 
moeten het kind helpen zichzelf te leren beoordelen, complimenten geven of juist 
kritiek, herhaling, memoriseren, structureren van de omgeving en het vragen om 
hulp. Opvoeders moeten ook accepteren dat het vaak jaren duurt voor hun kind dit 
kan. Meestal heeft het kind voor een lange periode ondersteuning van ouders 
nodig. 

Het onderwijzen van deze strategieën tot zelfsturing kan de academische prestaties 
verbeteren. 
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7 Het belang van het belangrijke 
In de film The Incredibles wordt zoon Dash – een eerstegraads superheld – niet 
toegestaan mee te doen aan sport omdat… hij gewoon te snel is. Meneer Incredible 
realiseert zich dat zijn zoon gestraft wordt voor zijn talenten en klaagt luidruchtig 
over de dwangmatige neiging van de maatschappij naar middelmatigheid: het is 
prima dat kinderen goed zijn in iets, maar ze moeten weer niet te goed zijn, want 
dan voelen andere kinderen zich tekort gedaan. Aan het einde van de film mag 
Dash meedoen met hardlopen, onder voorwaarde dat hij zijn snelheid dimt – het is 
tenslotte niet nodig dat andere deelnemers zich minder voelen. 

Bovengeschetst scenario vindt regelmatig plaats in het leven van hoogbegaafde 
kinderen. Maar hoogbegaafde kinderen willen niet excelleren om anderen daarmee 
een minderwaardigheidsgevoel te bezorgen; ze willen alleen maar zichzelf zijn. Als 
hoogbegaafde kinderen willen presteren op hun eigen niveau, laten ze alleen maar 
zien wie ze zijn. Als wij dat – zelfs maar passief - onderdrukken, geven wij een 
dubieuze boodschap af. Namelijk dat bescheidenheid geboden is en uitblinken 
alleen wenselijk is met mate. 

“Iedereen is speciaal, Dash,” zegt zijn moeder in een poging haar zoon te matigen. 
“Dat is een andere manier om te zeggen dat niemand dat is,” antwoordt Dash 
wrevelig. (Walker& Bird, 2004) 

Sommige mensen zijn er van overtuigd dat iedereen goed is in iets. Het bestaan van 
hoogbegaafdheid als een onderscheidende kwaliteit wordt door hen weggewuifd 
als iets dat sommigen hebben en anderen niet. Deze mensen hebben vaak de 
behoefte anderen van hun standpunt te overtuigen. Soms wordt het woord elitisme 
genoemd. Door sommige kinderen als hoogbegaafd aan te duiden, worden de 
anderen gedegradeerd, menen zij. Dat is natuurlijk onzin. Met elitisme wordt niet 
bedoeld dat sommige kinderen meer zijn dan andere. Elitisme betekent niet dat 
sommige mensen superieur zijn. Als elitisme betekent: het geloof in menselijke 
verschillen en het besef dat een IQ van 145 een 10-jarig kind op een aantal 
belangrijke punten doet verschillen van haar klasgenoten, dan ben ik een elitist. 

Is het elitair om een kind te vertellen dat zijn of haar hoogbegaafdheid een 
levenslange kwaliteit is die hem of haar in staat stelt levenssituaties te ervaren en 
interpreteren op een subtielere en complexere manier dan de meeste anderen? Dan 
ben ik schuldig. 

Het leven is geen wedstrijd. Er mag dan wel een finish zijn, maar het is niet 
belangrijk wie hem het eerst bereikt. Door iedere dag te nemen zoals hij komt, door 
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elke overwinning of teleurstelling te zien als een stap naar morgen, laat je aan je 
kind zien hoe het moet. Een nieuwe dag, een nieuw perspectief, een nieuwe reden 
om te glimlachen: jij hebt de macht om jouw hoogbegaafde kind te helpen zichzelf 
te waarderen als een competent en zorgzaam mens waar anderen van houden. 

Geniet van de rit! 

 

Renata Hamsikova 
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