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Zeer begaafde kinderen (IQ 145+) zijn de uitschieters van uitschieters die

minder dan 1% van de bevolking vertegenwoordigen. Ze beschikken over

verbazingwekkende cognitieve verwerkingscapaciteiten, buitengewone

gevoeligheid en intensiteiten. Deze subgroep van de grotere begaafdengroep

bestaat uit opmerkelijke en unieke individuen. Zij hebben een onverbiddelijk

menselijk potentieel en hebben op hun best een onbegrensd enthousiasme,

onverzadigbare nieuwsgierigheid, verhoogde energie en empathie en willen

graag een bijdrage aan de wereld leveren. Net als elke speciale groep met

andere behoeften is het van vitaal belang dat we kennisvolle opvoeding,

onderwijs en geestelijke gezondheidsrespons bieden die echt congruent zijn

met hun intellectuele, emotionele, sociale, morele en talentgerichte behoeften.

Vergeleken met hoogbegaafde kinderen zijn de behoeften van

uitzonderlijk begaafde kinderen extremer en het is nog

belangrijker dat voldaan wordt aan deze behoeften.

Het zijn kinderen die een asynchrone ontwikkeling laten zien. Als

gevolg van hun hoge cognitieve vermogens en hoge intensiteit

ervaren ze en relateren ze tot de wereld op een unieke manier.



WAT LATEN ZE ZIEN?

een buitengewone behoefte om veel sneller te leren en ze
willen op hun eigen manier leren, vanuit autonomie

verwerken van materialen met veel grotere diepgang

enorme intensiteit in energie, verbeelding, intellectuele
mogelijkheden, sensitiviteit en emotie, die niet typisch zijn
voor de gemiddelde bevolking
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Door hun unieke karakteristieken zijn deze kinderen bijzonder kwetsbaar.

Uitzonderlijk begaafde kinderen hebben specialistische begeleiding nodig, ook van

hun omgeving, omdat er zo weinig bekend is over hun behoeftes en weinig

beschikbaar om een geschikte onderwijsaanpassing te bieden.

 Om uitzonderlijk begaafde kinderen te begrijpen, is het essentieel om te beseffen

dat, hoewel ze dezelfde basisbehoeften als andere kinderen hebben, ze heel anders

zijn. Volwassenen kunnen dit anders zijn niet negeren of verdoezelen zonder dat ze

ernstige schade toebrengen aan deze kinderen, de verschillen verdwijnen namelijk

niet. Ze beïnvloeden bijna elk aspect van het intellectuele en emotionele leven van

deze kinderen.

Een hoogbegaafd kind kan niet gelukkig zijn zonder enige vorm van intellectuele

uitdaging en aanmoediging. Het is voor een uitzonderlijk begaafd kind niet

mogelijk om gelukkig te zijn in een gewone klas met gewoon onderwijs. Je moet er

daarom als ouder voor zorgen dat dit bekend is bij de leerkrachten en dat je in

overleg blijft. Een uitzonderlijk begaafd kind heeft een flexibel leerplan nodig dat

aangepast kan worden als de behoeften van het kind erom vragen.

De verschillen tussen gemiddeld en uitzonderlijk begaafde kinderen zijn niet

beperkt tot de cognitie. Een IQ tussen 125 en 145 is ’sociaal optimaal’. Kinderen

met dit IQ hebben volgens onderzoek zelfvertrouwen en kunnen het vertrouwen

van leeftijdsgenoten krijgen. Boven dit niveau wordt het verschil tussen

uitzonderlijk begaafden en hun leeftijdsgenoten zo groot dat er speciale

ontwikkelingsproblemen ontstaan die te maken kunnen hebben met sociale

isolatie. Deze problemen komen vooral voor bij kinderen met een leeftijd tussen

vier en negen jaar. 

Uitzonderlijk begaafde kinderen begrijpen misschien niet goed
wat hen anders maakt, maar ze weten wel dát ze anders zijn. 
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KAN EEN IQ-TEST GOED METEN?

Stel je voor dat de lengte van je kind op school gemeten wordt. Er hangt een

meetlat tegen de muur en die gaat tot 140 centimeter. Kinderen die tot 140

centimeter komen, kunnen goed gemeten worden. Maar als je kind langer is dan

die 140 centimeter en er geen andere manier is om te meten, kan de school je

alleen vertellen dat je kind 140 cm lang is of minimaal 140 cm. Meer kun je niet uit

het meten opmaken. Dit voorbeeld kan raar klinken, maar IQ-tests volgen precies

hetzelfde principe. Ze zijn niet ontworpen om het hele scala aan intellectuele en

creatieve vermogens van de meest intellectueel gevorderde kinderen in kaart te

brengen. Ook de ontwerpers van deze IQ-tests geven toe dat de tests niet bedoeld

zijn voor het testen van heel hoge IQ’s.

Er zijn twee dingen belangrijk: je hebt een specialist nodig die een ruime

praktijkervaring heeft met hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen

(Silverman, 1995) en ten tweede moet deze specialist out of the box kunnen

denken. Naast een IQ-test en observaties van de tester zelf zijn observaties van de

ouders nodig en een didactisch onderzoek, afgenomen door een andere specialist,

die ook veel ervaring heeft met uitzonderlijk begaafde kinderen. Al deze gegevens

en observaties kunnen dan beoordeeld worden en alleen een ervaren specialist kan

komen tot een onderbouwde conclusie (Silverman, 1997). Het kan gebeuren dat

tijdens de IQ-test het kind (op bepaalde onderdelen van de test) lager scoort dan

verwacht. Bij de beoordeling van de hoogte van intelligentie zijn de observaties

van de tester en de gesprekken tussen het kind en een specialist (die ruime

ervaring heeft met uitzonderlijk begaafde kinderen) belangrijk en meestal

doorslaggevend. Als mensen die weinig ervaring hebben met de doelgroep een

uitzonderlijk begaafd kind testen en beoordelen, kan het gebeuren dat ze het kind

verkeerd begrijpen en/of de testresultaten verkeerd interpreteren.

HOE KUN JE UITZONDERLIJK BEGAAFDE KINDEREN IDENTIFICEREN?
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AANDACHTSPUNTEN BIJ HET SIGNALEREN

Heeft het kind een vroege ontwikkeling doorgemaakt?
 
Geven de tests of specialist een aanwijzing dat het kind hoogbegaafd is?

Zijn (sommige) gedragspatronen typisch voor hoogbegaafde kinderen?

Wat is de context waar het ‘probleemgedrag’ meestal voorkomt?

Is het ‘probleemgedrag’ alleen zichtbaar in een bepaalde context?

Wordt het probleemgedrag minder als het kind met ontwikkelingsgelijken is of als
het thuis is?

Kan het gedrag worden verklaard als een resultaat van een ongeschikte omgeving
voor dit hoogbegaafde kind?
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DISSONANTIE

Wanneer een uitzonderlijk begaafd kind de leer- of de sociale omgeving ‘minder dan
optimaal’ vindt, ervaart de dissonantie – een gevoel van vastzitten zonder een
gewenste werkwijze. Het kind moet het milieu veranderen of zichzelf veranderen. Dit
vereist het gebruik van een verfijnde combinatie van zelfbewustzijn en zelfbeoordeling
om de situatie te modereren. Vaak reikt dit niveau van sociaal activisme buiten hun
functionele capaciteiten. Soms duurt het te lang dat een uitzonderlijk begaafd kind in
een ongeschikte omgeving moet functioneren en dan lijken deze kinderen te zijn
losgekoppeld van de prikkels, vooral als ze het milieu onveilig, onrechtvaardig of als
niet stimulerend ervaren. Dit gebrek aan passende omgeving kan tot gevolg hebben dat
het kind zich terugtrekt en soms lijkt het zelfs ‘uitgeschakeld’. Andere uitzonderlijk
begaafde kinderen reageren op de ongewenste omgeving met een energieoverschot dat
ze trachten kwijt te raken door beweging, snelle spraak, herhalende bewegingen of
gebaren, zelfs spontane uitbarstingen die geen verband lijken te hebben met wat er om
hen heen gebeurt. Ik ken een aantal kinderen dat zich zo extreem niet op hun plek
voelden op school dat ze zijn weggelopen, de leerkracht hebben geslagen of gekrabd of
met een stoel hebben gegooid. Dit kan gebeuren als er niet aan de behoeftes van deze
kinderen wordt voldaan.

Hun aangeboren verlangens zijn: leren, bijdragen, creatief zijn en diep zijn verbonden
met andere mensen en ideeën. Als ze geen weg zien om deze verlangens na te streven,
moeten ze de discrepantie compenseren. Deze compensatie komt hen vaak duur te
staan. Onderdrukte kinderen kunnen angst ontwikkelen of in het uiterste geval een
depressie.

Het gebrek aan mogelijkheden om zich emotioneel of geestelijk uit te drukken met
gelijkgestemden, kan hun sociale en emotionele capaciteiten ernstig verstoren. Dat kan
leiden tot het verstoren van balans in hun algemene ontwikkeling.
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EXTREEM ASYNCHROON

Uitzonderlijke begaafdheid is een asynchrone ontwikkeling waarbij geavanceerde
cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit samen zorgen voor innerlijke
ervaringen en bewustzijn die kwalitatief verschillen van de norm. Deze asynchronie
neemt toe met een hogere intellectuele capaciteit. Het unieke karakter van de
hoogbegaafden maakt hen bijzonder kwetsbaar en vereist aanpassingen in ouderschap,
lesgeven en counseling om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Asynchronie van uitzonderlijk begaafde kinderen is veel complexer dan alleen een
ongelijke ontwikkeling. Het omvat hooggevoelige zintuigen, groter bewustzijn, dieper
inzicht en grotere gevoeligheid. De hoogbegaafden kunnen situaties vanuit een
mondiaal perspectief bekijken. Hun uitgebreide begrip leidt automatisch tot meer
emotionele gevoeligheid voor hun eigen ervaringen. Deze gevoeligheid is tweezijdig,
het brengt zowel vreugde als pijn.

Asynchronie is niet statisch; het vergroot met de leeftijd en met het IQ. Gedurende de
ontwikkeling van het kind wordt het verschil tussen mentale en chronologische leeftijd
groter. Een hoogbegaafde zesjarige met een IQ van 135 heeft gedachten als een
achtjarige; als dit kind negen is zal het gedachten hebben als een twaalfjarige; met
twaalf jaar zal dit kind mentaal zestien zijn. Ter vergelijking: een uitzonderlijk begaafd
kind van zes met een IQ van 170 denkt als een negenjarige; met negen jaar zal dit kind
denken als een vijftienjarige en met 12 zal dit kind mentaal 20 zijn (Gross, 1993). 
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WAT HEBBEN ZE NODIG

zinvolle wederzijdse interactie met ontwikkelingsgelijken 

flexibiliteit van het onderwijs, inclusief versnellen, in eigen tempo leren

uitdaging gebaseerd op de echte wereld (toepassing van theoretische kennis)

onafhankelijk leren

inspiratie van mentors en innovators

mogelijkheden om hun vooruitgang in leren zelf te toetsen

mogelijkheid om te kunnen bepalen wat en waar ze leren

counseling
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IMPLICATIES VOOR BEGELEIDING

Leerkrachten en docenten, die met hoogbegaafde leerlingen werken, moeten de
asynchrone ontwikkeling altijd meenemen in hun begeleiding en beseffen dat er per
leerling een verschil is in deze ontwikkeling. Een hoogbegaafde leerling ontwikkelt
anders dan een uitzonderlijk begaafde en het verschilt ook nog per persoon. Zo kunnen
ze de leerlingen helpen hun ontwikkelingsproblemen in wisselwerking met cognitieve
vooruitgang te begrijpen: niet alleen dat uitzonderlijk begaafde kinderen meer
verschillende fases van emotionele, sociale, morele en spirituele ontwikkeling
doorlopen dan gemiddeld begaafde of hoogbegaafde kinderen, ze ervaren ook crises in
elke fase op een kwalitatief andere manier vanwege hun uitzonderlijke intensiteit en
gevoeligheid.

Interne begeleiders en mentoren kunnen fungeren als bemiddelaars voor kinderen die
vanwege een starre leeftijdsbeperking geen geschikte onderwijskansen hebben (denk
aan plusklas vanaf groep 5 of hoogbegaafdenonderwijs vanaf groep 3 of 4 of een
aangepast programma op de middelbare school). Een professionele interventie is nodig
als een hoogbegaafd kind niet toegelaten wordt tot het hoogbegaafdenprogramma
vanwege iets als ‘een rommelig bureau’ of ‘niet zijn jas kunnen ophangen’ of als een
leerling in het VO niet versneld Engels mag doen ‘omdat hij de woordjes uit boek 1 nog
niet allemaal beheerst’.

Hoogbegaafde jongeren hebben de neiging hun verschillen te verbergen om bij hun
leeftijdsgenoten te passen, waardoor ze zich vaak inadequaat voelen. Ze ervaren
meestal een grote opluchting wanneer ze anderen zoals zij vinden. Ze beginnen zichzelf
en hun intensiteiten dan pas als normaal te accepteren. Ze kunnen hun instinctieve
neiging om hun intense reacties zich te ‘verstoppen’ loslaten, een reactie die ze hebben
uit angst om verkeerd begrepen te worden. Counselingsessies of korte besprekingen
met groepjes hoogbegaafden op school kunnen helpen hun ervaringen te normaliseren.

Ouders hebben ondersteuning nodig, omdat ze vaak elk schooljaar moeten proberen
een soort lappendeken van opties samen te stellen, die zo dicht mogelijk bij de
behoeften van hun kind komt. Ouders van hoogbegaafde kinderen hebben regelmatig
contact met een deskundige professional nodig om de caleidoscoop van problemen van
de asynchrone ontwikkeling van hun kind aan te pakken. Interne begeleiders en
mentors wordt geadviseerd om ‘naar de ouders te LUISTEREN!’ 

Counseling voor het kind: Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zowel als
kinderen met een ontwikkelingsachterstand zitten in een maatschappij die gelijkheid
waardeert. De albinovogel wordt vaak vernietigd door de normaalgekleurde leden van
de kudde. Hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen hebben mensen nodig die
hun complexe innerlijke levens, hun behoefte aan betekenis en hun moeilijkheden om
te leven in een wereld waarin ze zich vaak vreemd voelen, begrijpen. Ze moeten gezien
worden als asynchroon, niet als defectief.
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Wil je meer te weten komen? Kijk op mijn
website www.ieku.nl.

Renata Hamsikova
ECHA Specialist in Gifted Education

IEKU Advies
De Factorij 1, 1689 AK Zwaag
tel.: 06-22511886, email: renata@ieku.nl

Luister naar de podcast op je
favoriete platform of via

www.ieku.nl/luister 


