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Voor je begint met lezen…  
 
Mama’s en papa’s zijn opmerkzaam, ze kunnen hun kind ook goed beschrijven (Metin, 1999 in 

Oğurlu & Çetinkaya , 2012).. Het is dus steeds belangrijk om een goed te luisteren naar wat 

ouders je vertellen. Over het opgroeien, hoe het thuis gaat en hoe het op school verloopt.  

Veel ouders herkennen zichzelf in hun kind, en dat geeft niet altijd de geruststelling die we zo 

graag willen krijgen. Mogelijk ben je zelf hoogbegaafd en is je opgroeien niet zo vlot verlopen als 

iedereen dacht. In ieder geval wil je er voor je kind kunnen zijn. Je wenst ze het beste. Het liefste 

wil je dat je kind gelukkig is.  

 

De vele onduidelijkheden, echte mythes zijn het inmiddels, over hoogbegaafdheid doen ouders 

twijfelen: is mijn kind wel hoogbegaafd?  

 

Hoogbegaafd is meer dan een cijfer, het is een persoonlijkheid – een zijn. Het kind mag het liefste 

ook helemaal zichzelf zijn/worden. Wat de talenten ook zijn. Dat wil echter ook zeggen dat je kind 

zich mogelijk niet helemaal gedraagt zoals sommige lijstjes op internet je doen geloven. Het 

stereotype beeld van het hoogbegaafde kind dat 5 talen spreekt op zijn 4 jaar en alleen maar 

boekenkennis heeft… je zou denken dat dit inmiddels de wereld uit geholpen is. En toch…  

 

Ik heb voor jou 7 mythes op een rijtje gezet mét slimme aanpak en hoe het dan wel zit.  
 

Heb je feedback of vragen, dan mag je gerust contact met opnemen, mail naar 

tania@samenslimmergroeien.be of bel me op tijdens mijn spreekuur op weekdagen tussen 8u en 

9u (+32) 0407338692. 

 

Veel leesplezier! 
 

Tania  

 
 
Disclaimer: ik gebruik hij en zijn door elkaar, dit om de herkenbaarheid te vergroten. Je kan dus steeds naar 
je eigen zoon of dochter verwijzen. Alle namen zijn veranderd, het gaat om kinderen en jongeren die ik 
begeleid (heb). De verhalen zijn anoniem gemaakt en bijgewerkt door verschillende kinderen samen te 
voegen. Mocht de lezer alsnog iemand specifiek denken te herkennen dan heeft dat te maken met de 
herkenbaarheid van de inhoud en niet met het verhaal van 1 persoon.  
Dit is ook geen opvoedingshandleiding… elk kind is uniek. Blijf alvast niet achter met je vragen, 
hoogbegaafd opvoeden is een uitdagende vorm van opvoeden bij kinderen met specifieke 
opvoedingsbehoeften. Zoek een deskundige die met je mee kan denken.  
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1. Hoogbegaafde	kinderen	hebben	geen	vriendjes,	het	zijn	eenzaten	

1.1. De	mythe	aangepakt	
Hoogbegaafde kinderen zouden eenzaten zijn, ze vinden geen aansluiting met leeftijdsgenootjes. 

En je hoort steeds weer dat we hun sociaal emotionele ontwikkeling in het oog moeten houden. 

Dat zou voor veel problemen zorgen bij hoogbegaafde kinderen. Is dat zo?  

Jij merkt misschien wel dat je kind heerlijk kan spelen met andere kinderen, vooral met oudere 

kinderen klikt het en met kinderen die veel jonger zijn. Het valt je wel op dat je kind meer moeite 

heeft met leeftijdsgenootjes, die doen maar raar, zegt je kind.  

 

De moeder van Peter (12) maakt zich ongerust. Hij zit nu in het middelbaar onderwijs, dat loopt 

redelijk goed. Alleen hoort ze dat hij geen vriendjes heeft. In de basisschool wat Peter ook niet het 

meest gevraagde kind van de klas, maar toch. Ze vraagt zich af of ze dat vanuit de ouders wat 

moeten opleggen, dat hij actief op zoek zou gaan naar vriendjes.  

 

Maria heeft een 6-jarige dochter Fien. Het is een heerlijk kind. Maria merkt op dat wanneer er een 

vriendinnetje komt spelen Fien zich heel bazig gedraagt. Alles moet volgens haar regels lopen, ze 

maakt ook veel ruzie. Het gebeurt regelmatig dat het vriendinnetje vroeger naar huis vertrekt. 

Maria vraagt zich af of dit normaal is. En ook… straks wil helemaal niemand meer met Fien komen 

spelen.  

 

Het klopt dat hoogbegaafde kinderen meer moeite hebben met het onlogische gedrag van 

leeftijdsgenootjes. Deze kinderen hebben immers een andere belevingswereld dan jouw 

hoogbegaafde kind. Ze zijn dus met andere zaken bezig. Zo is jouw hoogbegaafde 4-jarige 

helemaal in de ban van lezen en schrijven. Een ander 4-jarig kind is daar nog niet aan toe, die 

weet niet dat het bestaat als het ware. Ontwikkelingsvoorsprong betekent dat je kind vooruit is in 

de ontwikkeling: dus ook op vlak van beleving en aansluiting vinden bij andere kindjes. 

Daarbij is het zo dat een 4-jarige hoogbegaafde kleuter wanneer die geboeid is door iets daar 

helemaal en langdurig mee bezig zijn. In het samenspel – al is daar bij 4-jarigen 

ontwikkelingsgewijs nog maar weinig sprake van – zal het andere kind dus snel afhaken, terwijl 

jouw hoogbegaafde dochter nog maar goed op dreef komt.  

 

1.2. Wat	kun	jij	–	als	ouder	–	doen?		
Mogelijk vraag jij je net als deze moeders af of je moet ingrijpen. Is dit nog normaal?   

Misschien kreeg je op school te horen dat je hoogbegaafde kind minder sociaal vaardig is dan de 

leeftijdsgenootjes. Moet je dan zorgen gaan maken? Of kun je daar iets aan doen?  
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Kan je als ouder iets doen om je hoogbegaafde kind te stimuleren tot contact met anderen? 

Bestaat er zoiets als hoogbegaafden jeugdbeweging?  

 

Hier volgen alvast 3 tips die jij kan toepassen.  

Tip	1:	luister	naar	je	kind	
Hoe jong ook, je kan met je hoogbegaafde kind het “gesprek”  
aangaan. Zoek bij jonge kinderen naar alternatieven voor het  

klassieke gesprek. Bijvoorbeeld via het spel (met blokjes, poppetjes)  

en probeer zo mee te kijken naar de situatie. Een handpop kan een  

flinke assistent zijn om het gesprek aan te gaan.  

 

In dat gesprek blijf je luisteren naar het verhaal van je kind. Je mag  

doorvragen om verduidelijking. Suggesties zijn OK, mits je ook ruimte  

laat voor de beleving van je kind. Het gaat niet om jou.  

 

Laat het kind ook bepalen wanneer het genoeg is 

geweest. Jonge kinderen hebben genoeg aan een paar minuutjes,  

oudere kinderen vaak ook nog! 

 

Rond het gesprek steeds goed af. De handpop maakt een buiging,  

een versje om het af te sluiten.  

	

Tip	2:	Ga	actief	op	zoek	naar	ontwikkelingsgelijken		
 
Natuurlijk is het onontbeerlijk om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Veel hoogbegaafde kinderen 

trekken op met oudere kinderen (tot 3 jaar ouder en meer) of leggen zich toe op jonge en/of 

hulpbehoevende kinderen. Sociale vaardigheden kun je pas oefenen in interactie met peers 

(ontwikkelingsgelijken). Zoek naar waar je kind tussen andere hoogbegaafden kan vertoeven! 

 

Hoogbegaafde kinderen houden van uitdagende lezingen en workshops, het sociale komt daar bij 

ingeslopen. Een win-win situatie dus! 

 

Een paar voorbeelden:  

• www.talentvol.be   
• www.bekina.org  
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• www.ajaboe.be   

• www.gemz.be  

• www.snellehoofdjes.be  

• www.peers2play.nl  

• www.unique-talent.nl  

• www.talentissimo.nl  

Deze lijst is een beperkt aanbod, er is zeker wel wat te vinden in jouw buurt!  

Tip	3:	Blijf	alert,	doch	maak	je	niet	onnodig	ongerust		
Onderzoekers (vb. Freeman, 2010; Kerr, 2009; Webb, 2012) toonden aan dat hoogbegaafde 

kinderen niet per definitie meer problemen ontwikkelen dan andere kinderen. Ze hebben wel 

andere noden en eens die goed worden ingevuld, dan gaat alles vlotter.  

In mijn praktijk merk ik ook steeds weer hoe snel een erkenning van de hoogbegaafdheid, van het 

kind in zijn totaliteit, maakt dat het opvoeden ineens gemakkelijker loopt.  

Laat je hoofd dus niet hangen als het weer eens een week minder vlot gaat. Informeer je degelijk, 

volg een training of workshop die je weer wat tools aanreikt. Herbron je met literatuur over 

hoogbegaafde kinderen. Spoor op het internet naar interessante sites. Check Facebook voor 

boeiende pagina’s die je tips en trics aanreiken voor het opvoeden van je hoogbegaafde kind. Of 

lees mijn boek Hoogbegaafd Opvoeden in de praktijk (Gevaert, 2018). 

2. Je	bent	hoogbegaafd	als	je	op	een	iq	test	130	of	meer	scoort		
 
Lange tijd werd elke vraag om hoogbegaafdheid te testen vertaald in een IQ-test. Er werd een 

cijfer opgeplakt, als het goed was kregen de ouders ook nog een lijvig verslag mee en daar kon de 

ouder mee naar school stappen.  

Hoogbegaafd was je als je de magische grens van de 130 behaald had. Dat lag vast en vanaf dan 

gingen de verwachtingen exponentieel mee de hoogte in. Het was alsof dat papiertje, meer nog 

DAT cijfer, bepaalde wie je was.  

 

Ik spreek in de verleden tijd, ik hoop namelijk van uit de grond van mijn hart en uit het diepste van 

mijn rijk gevulde denken dat dit verleden tijd is. Het is niet meer van deze tijd om kinderen een 

etiket op te plakken op basis van een momentopname. Daarbij weet jij als ouder van een 

hoogbegaafd kind dat de capaciteiten van je kind niet te meten zijn… Het zal je maar overkomen 

dat je kind net op de dag van de test een slechte dag heeft! 
 

Jelle is 9 als hij voor het eerst op IQ wordt getest. In de kleuterklas werd bij de overgang naar het 

eerste leerjaar (voor Jelle op zijn 5e) ontwikkelingsvoorsprong van 2 jaar+ vastgesteld. De ouders 

gingen aanvankelijk niet in op de vraag om verder te testen. Alleen toen de school bleef vragen 

naar bewijs en op vraag van Jelle (hij wilde eigenlijk wel eens weten hoeveel hij scoorde), kozen 
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ze voor diagnostiek. Daaruit blijkt dat Jelle zeer hoog scoort. Iedereen haalt opgelucht adem. Jelle 

is tevreden om zijn score, de ouders ademen geruster (ze blijken dan toch hun kind correct in te 

schatten) en de school is gerust dat ze het kind niet overbevragen.  
 

De gevolgen van het niet behalen van dit grenscijfer 130 is dat kinderen mogelijk hun groeikansen 

worden ontnomen. Een poos geleden wordt ik op een schooloverleg geconfronteerd met de vraag 

om het kind te laten IQ testen. Het gaat hier om een 6-jarige die een jaar voor zit op school, 

verdiepingsleerstof en verbreding aangeboden krijgt en vooralsnog een vlot traject maakt. Waarom 

zouden we dit kind testen? En wat als het kind de opgelegde 130 norm (net) niet haalt… zullen we 

hem dan zijn leuke lessen ontnemen?  

Daar had de school niet van terug, en terecht! Deze gedachte is zo achterhaald! Carol Dweck 

(Mindset, 2011) wees met haar onderzoek op de gevolgen van een Fixed Mindset. Het creëert een 

er-op-of-eronder verhaal dat faalangst triggert. Deze onderzoekster waarschuwt voor de gevolgen 

van “je haalt het of je haalt het niet”-gedachten. Kinderen krijgen in een experiment een uitdagende 

oefening aangeboden. Een aantal kinderen schrikt en klapt ter plekke dicht. Anderen gaan de 

uitdaging in, vinden het leuk. Dat blijken die kinderen te zijn die fouten maken beschouwen als 

leerervaringen. Ze hebben geleerd dat je oefent, en dat dit de ene keer lukt en de andere keer niet. 

Ze weten ook dat als het wel lukt ze dit superleuk zullen vinden. De keer dat het niet onmiddellijk 

lukt gaan ze op zoek naar alternatieven om het alsnog tot een goed einde te brengen.  

 

Deze tekening toont netjes het verschil aan tussen  

een Fixed Mindset en een Growth Mindset.  

Denk je in termen van falen of winnen, dan kun je  

al snel op een zijspoor landen. Het is gedaan…  

Succes is volhouden, bijleren, nieuwe ervaringen  

opdoen, opnieuw proberen, iets anders aanpakken, … 

 

En jij? Welke gedachte primeert bij jou?  

Ik sluit af met de wijze woorden van Einstein:  

“Een fout is maar een fout als je er niet uit leert”. 
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3. Hoogbegaafd	zijn	is	een	luxe	probleem.		Die	ouders	klagen	alleen	maar	
om	op	te	vallen.		

3.1. Wat	de	anderen	denken	
De meningen zijn nog steeds erg verdeeld als het op hoogbegaafdheid aan komt. Is het nu een 

gave of een zorg? De term op zich hoogbegaafd zorgt bij velen voor (onaangename) kriebels. 

Menig volwassene is er op uit om de hoogbegaafde te ontmaskeren. Zie je wel dat hij niet… is! 

 

Men gaat er nog geregeld vanuit dat deze 

pientere kinderen door hun ouders worden thuis 

onderwezen. Die brave kleutertjes zitten na 

school naast mama aan tafel te lezen. Ze 

zouden beter buiten ravotten!  
 

Het is een mythe die vergaande proporties kan 

aannemen. Je wordt als ouder met argusogen 

gevolgd omdat je peuter op muziekles gaat. Of 

dat je kind zichzelf heeft leren lezen.  

Dat het kind geniet van deze uitdaging, komt bij 

deze mensen niet op.  

 

3.2. Wat	jij	eraan	kan	doen	
Een kind kun je niet overstimuleren, laat dat voor eens en voor altijd duidelijk zijn. De ouder die zijn 

kind aanbiedt wat het vraagt, die zorgzaam het tempo van het kind bewaakt en erover waakt dat 

het kind voldoende gestimuleerd wordt op niveau, die is goed bezig!  

Maar, hoe weet je nu of datgene wat je aanbiedt ook op maat is van jouw kind?  

Hier zijn 3 kapstokken.  

 

Kapstok 1 

Lezen, net zoals lopen en op het potje gaan, kun je pas als je daar klaar voor bent. Allerlei 

leesmethodes die beweren dat baby’s leren lezen, … (moet ik daar echt een mening over 

geven?). Bij hoogbegaafde kinderen komt het vaak voor dat ze zichzelf leren lezen. 

Opeens ontdekken ze de geschreven taal en hebben ze even zo snel door hoe het werkt. 

En hop ze kunnen lezen. Dus, je kind zal het niet oppikken als het er niet klaar voor is.  
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Kapstok 2 

Het is een gegeven dat hoogbegaafde kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben, dat 

betekent dus dat zij eerder aan een volgend hoofdstuk beginnen. In de praktijk hoor ik dat 

kleuters naar de sterrenwacht willen gaan (waar ze niet worden toegelaten: te jong). Mijn 

eigen kinderen gingen met 4 op vioolles. Toneel en musea zijn heerlijke uitstapjes, 

aangevuld met de speeltuin en de middag kan niet meer stuk.  

Kapstok 3  

Houd vinger aan de pols. Herhaal meer van wat werkt en zoek naar alternatieven als iets 

niet (meer) aanslaat. Je hoogbegaafde 6-jarige is deze week helemaal top van archeologie, 

volgende week is het dans. Vertrouw op je gevoel. Zoek wel steeds uit of het op maat van 

je kind kan én zorg dat er voldoende uitdaging kan aangeboden worden. Bij wat oudere 

kinderen kun je het leren volhouden oefenen door een paar afspraken te maken. 
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4. Een	hoogbegaafd	kind	is	een	kleine	professor:	die	weet	alles	van	een	
bepaald	onderwerp.	Ik	neem	dit	kind	mee	naar	een	quiz,	dan	win	ik	
gegarandeerd!			

Hoogbegaafden hebben een grote honger naar kennis. Ze vallen dan ook vaak op door hun 

weetjes. De mythe is dat mensen teveel gaan verwachten van hoogbegaafde kinderen. Ze denken 

dat een hoogbegaafd kind dan alles weet van een bepaald onderwerp. Dit vanuit de onderliggende 

gedachte dat dit kind een boekenwurm is. Hoe zou die anders aan zoveel kennis komen?  

Deze mythe houdt het beeld van de kleine betweterige professor in stand. Alle andere 

hoogbegaafde kinderen die niet gebeten zijn door boekenkennis vallen daardoor buiten de boot. 

Hun ouders en leerkrachten ontdekken hen niet.  

4.1. Wat	maakt	van	deze	waarheid	een	valkuil?		
Het klopt dat hoogbegaafde kinderen een grote leerhonger hebben. Ze vragen nog meer ‘waarom’, 

willen ontdekken en doorgronden. Hoogbegaafde kinderen dagen hun ouders uit om samen met 

hen op zoek te gaan naar antwoorden. En hun ouders spelen hier graag op in. Ze bieden het kind 

waar het nood aan heeft. Niets speciaals, hoor ik je zeggen. Het aparte zit hem inderdaad niet 

zozeer in de leergierigheid op zich, dan wel in de onderwerpen waar het kind zich in interesseert.  

Het klopt dat elk kind van nature nieuwsgierig is. Het hoogbegaafde kind valt des te meer op 

omdat het in zijn nieuwsgierigheid onderwerpen aansnijdt die buiten categorie zijn. Volwassenen 

schrikken wel eens, het past niet bij een jong kind om na te denken over de dood.  

Hamtaro (de dwerghamster van Julia, 5) is zo oud geworden dat hij dement werd. Zelfs de 

dierenarts kwam eraan te pas, vandaar de diagnose. Het diertje joeg zichzelf doorheen zijn kooi, 

de ene keer was hij horendol en at en vrat, een andere keer lag hij schijnbaar dood te gaan. 

Telkens weer was het vals alarm. Julia liep op de toppen van haar tenen. Op een namiddag gaat 

ze kijken en blijkt het diertje in doodsstrijd. Ze gaat er uren bij zitten (en dat voor een kind dat net 

lang genoeg kan stilzitten om er een boterham in te duwen). Het diertje krijgt hartmassage en lucht 

ingeblazen. Hij wordt gerustgesteld, er wordt gezongen. En daarna wordt hij netjes begraven. De 

weken daarna is er eerst oeverloos verdriet om het heengaan. Dan volgt de info, hoe oud 

hamsters kunnen worden, hoe de EHBO goed van pas is gekomen, welke soort Hamtaro nu 

precies was en het mijmeren over waar hij nu is (en wat hij daar allemaal kan doen). Maar ook 

verwoordt Julia hoe hard ze hem mist. Oma wordt er ongerust van, het is niet normaal voor dat 

kind om zoveel met de dood bezig te zijn. Moet ze niet naar een rouwspecialist?  

 

Hoogbegaafde kinderen hebben vaker dan anderen speciale interesses die helemaal doorgrond 

worden. Voor de handliggende thema’s zijn de dood, het oude Egypte, de sterren, dinosauriërs, 

maar evengoed kan het om auto’s of planten gaan. Je denkt nu misschien dat dit voor alle 
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kinderen geldt en wat zou nu zo specifiek gelden voor hoogbegaafde kinderen? Dat ga ik je nu 

vertellen. 

Deze kinderen vallen op door de intensiteit waarop ze met dit onderwerp aan de slag gaan. En 

daarmee bedoel ik niet dat ze doorgaan tot ze alles weten. Ze pikken er iets uit en willen daar veel 

over weten. De aanleiding kan zeer onschuldig zijn. Een familielid dat op reis gaat naar Egypte kan 

de aanzet zijn alles (letterlijk alles) te verslinden wat ook maar naar Egypte ruikt.  

Toch, het blijven kinderen, dus het is soms even zo snel weer over. Deze week is het bacteriën, 

volgende week is K’nex. Bij een aantal blijft dat onderwerp als een rode draad doorheen hun leven 

lopen. Zo gaat mijn jongste dochter in elke grote stad waar ze komt op zoek naar het 

Natuurhistorisch Museum, want daar hebben ze dino’s. Misschien herinner je je dat mijn dochter 

ondertussen 18+ is… 

Waarom is dat een valkuil? Het is toch heerlijk als kinderen een passie hebben? Het is een valkuil 
omdat we blijven vragen dat hoogbegaafden zich bewijzen. Ze moeten een bewijs leveren van hun 

hoogbegaafdheid, zo niet dan zijn ze hoogbegaafd-af.  

 

4.2. Het beeld van de kleine professor die het haat om getoetst te worden 
Wat bij vele hoogbegaafde kinderen echter ook opvalt is dat ze niet houden van getoetst worden. 

Ze weten dan wel veel over een bepaald onderwerp, maar dit pientere kind weet evenzeer hoeveel 

het nog niet weet over datzelfde onderwerp… En dat maakt een toetsgebeuren extra spannend. Ik 

verwijs hier graag naar de wijze woorden van Socrates:  

 

“ik weet 1 ding, dat ik niets weet” 

 

Het hoogbegaafde kind snapt al erg jong dat je over een onderwerp veel kunt weten, maar niet 

alles. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn hoogbegaafden ook nog eens heel gevoelig. Ze 

schrikken vaker, zijn vaker (faal)angstig. Fouten maken hoort bij het leven. Meer nog het zijn 

mooie leerkansen. Alleen, als de wereld naar hoogbegaafde kinderen blijft kijken in termen van de 

‘kleine professor’, dan ontnemen we het hoogbegaafde kind zijn leerkansen. We verwachten dan 

immers dat dit pientere kind alles al weet…  

Net dat gebeurt nog vaak, dat volwassenen het kind blijven toetsen. Geen kans gaat voorbij om 

eens te polsen waar het kind steken laat vallen.  

Erika van 4 heeft de cijfers ontdekt. Ze rekent erop los. De poppen worden in klasformatie gezet en 

moeten rekensommen maken. Buurvrouw is een fijne dame, maar sedert een paar weken valt het 

op dat ze wat kregelig doet tegen Erika. Ze lijkt het kind wel te ondervragen. “Erika, hoeveel is 2 + 



www.samenslimmergroeien.be  2022 Tania Gevaert 

2? Goed zo! En 4 + 3?...” Als Erika het eens mis heeft, lijkt het wel alsof buurvrouw opgelucht 

ademhaalt.  

 

En dan zijn er nog die hoogbegaafde kinderen die geen opvallend onderwerp uitpluizen, althans 

niet in het openbaar. Het zijn die kinderen die zich netjes aan de verwachtingen aanpassen. Op 

school vallen ze niet op. Thuis kunnen ze helemaal zichzelf zijn. Sommigen lijken het ook wel te 

vertikken om te tonen wat ze kunnen.  

Bert is 6 als hij Harry Potter ontdekt. Op school haalt hij leesniveau 3, logisch ook dat juf niet 

gelooft dat Bert deze boeken kan lezen. Hij zal wel doen alsof.  

Hoogbegaafde kinderen hebben voelsprieten voor dit soort oordelen. Veel kans dus dat Bert het 

vertikt om een stukje voor te lezen uit zijn boek. De spanning van het toetsmoment is zo groot. 

Koppel daar nog eens het ongeloof van de juf aan vast en het kind weigert om het aapje van dienst 

te zijn.  

 

4.3. Hoe ga jij daarmee om als ouder? 
Ik hoor regelmatig dat ouders schrikken van de onderwerpen waar hun jonge hoogbegaafde kind 

zich mee bezighoudt. Een kleuter van 3 die gefascineerd is door de dood, dat is toch niet 

normaal?! 

 

Je jonge kind heeft jou nodig om het referentiepunt te zijn. Jouw reactie op deze vragen zal 

vergaande gevolgen hebben. Vele onderwerpen die voor ons taboe zijn of minstens een 

geladenheid hebben meegekregen, zijn voor jonge hoogbegaafde kinderen doodnormaal. Ze zijn 

erdoor gefascineerd en willen weten hoe het werkt. Of dat nu gaat om de wasmachine (en hoe die 

trommel draait en waar die aan vasthangt) of de dood, kindjes krijgen of schimmels op het brood.  

 

Probeer als ouder dus je schrikreactie te beperken. Het kind wil gewoon informatie krijgen van je. 

Geef dat, beperkt en in stukken door. Houd je aan de leeftijd van je kind, dat wil zeggen pas je 

communicatiestijl en de hoeveelheid informatie goed aan.  

 

Eentje om over na te denken, te bespreken met je partner: hoe ga jij om met leven en 
doodvragen bij je jonge kind?  
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5. Voor	de	3-jarige	Jane	is	al	een	plekje	gereserveerd	aan	de	universiteit,	
zo	weet	tante	Katrien.		

5.1. Hoe	het	komt	dat	tante	Katrien	daar	zo	zeker	van	is	
Als ouder van een hoogbegaafd kind krijg je steeds weer te maken met de mening van anderen. 

Het feit dat je je kind out als hoogbegaafd doet heel wat verwachtingen ontstaan. Opeens kent je 

schoonzusje wel een pienter kind dat overal prijzen gewonnen heeft. Je neef weet van een 

hoogbegaafde op het werk die helemaal niet in het team past, maar wel een kennis heeft om U 

tegen te zeggen. Je moeder vertelt je over de buurman met zijn 6 diploma’s. Hoe komen ze toch 

tot deze verwachtingen? Een anecdote.  

 

Peuter Frits kan niet stilzitten, dus op het potje gaan is een hele belevenis. Na verwoede pogingen 

blijkt dat Frits helemaal weg is van het grote dierenboek. Mama denkt: als ik nu eens dat boek zou 

voorlezen terwijl Frits op het potje gaat. Zo gedacht zo gedaan. Dat blijkt prima te werken. Fits 

geniet van zijn potmoment met de narwal, de witte dolfijn, de orka en alle andere zeedieren.  

Op een dag komt tante Katrien onverwacht op bezoek en zit Frits met zijn dierenboek op het potje. 

Ze nadert, je ziet haar denken “wat zullen we nou hebben?” De ondervraging start. “Frits, jongen, 

welke vis is dit?” Na 3 juiste antwoorden geeft tante Katrien op met de wijze woorden “dit jongetje 

zijn plaats op de universiteit ligt klaar!” 

 

5.2. Wat	de	realiteit	is	
Slim, knap, pienter, we associëren het maar al te vaak met hoge  
studies en ambitieuze jobs. Dat komt er echter niet vanzelf.  

De aanleg is 1 ding, wat het kind ermee kan doen vanuit een  

juiste aanpak is iets anders.  

 

Nederlands onderzoek uit 1997 (NIAGG) toonde aan dat slechts  

16% van de hoogbegaafden een universiteitsdiploma behaalt.  

Er is dringend nood aan aangepast onderwijs, zo weet men te  

vertellen.  

Onderzoek van Siegle & McCoach (2012) rond onderpresteren toonde zelfs aan dat tot 50% van 

de hoogbegaafd onderpresteert in hun schoolcarrière. Hoogbegaafden moeten voldoende 

uitdaging krijgen. Leren leren is iets wat niet vanzelf gaat. Dat is een proces van veel en hard werk. 

Is dat zo of overdrijven we hier nu? 
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5.3. De	gevolgen	van	de	misvattingen		
	

Snelheid van denken wordt vaak geassocieerd met hoogbegaafdheid. Het klopt dat hoogbegaafde 

kinderen een “meer krachtige computer” hebben, daar zit dus een component snelheid in. Ze 

zullen ook erg snel associaties leggen omdat ze divergerend denken en niet alleen maar logisch-

analytisch. Dat wil zeggen dat ze associëren en verbindingen maken alsof het niets is. Ze horen 

iets en gaan in hun denken op zoek naar wat daarop lijkt of net niet, hoe het ineen steekt. Ze gaan 

spontaan zoeken naar begrip via hun inzichten. Daardoor komen hoogbegaafde kinderen vaak erg 

verrassend uit de hoek.  

Alleen als ze getoetst worden gebeurt dat op een logisch-analytische manier. De leerkracht leidt 

hen van punt A naar punt C en dat verloopt via punt B. De knappe denker heeft echter ingezien dat 

A via C naar E kan leiden. Punt B? Nooit van gehoord! 

Zo komt het dat hoogbegaafde leerlingen zich vaker dan anderen dom gaan voelen. Ze maken 

voor de hand liggende fouten. 

 
Dan waren ze in de klas nog zo goed mee met de leerstof, op de toets bakken ze er niets van. De 

toets volgt immers niet hun logica maar die van de leerkracht. En, de (hoog)gevoeligheid speelt 

hen parten. Ze schrikken zo hard van dit falen dat ze het persoonlijk nemen. Het geeft zoveel 

spanning dat ze een volgende keer op de toetsdag met knikkende knieën naar school gaan. Ze 

geraken overtuigd dat ze niet goed genoeg zijn.  

Jeroen is 15, tot vorig jaar was wiskunde zijn beste vak. Nu heeft hij een leerkracht die de parate 
kennis toetst in een 5 minuten test. Na 3 weken krijgt Jeroen nog net zijn naam op zijn blad 

geschreven, zo zenuwachtig is hij.  

 

5.4. Waar deze hoogbegaafde kinderen nood aan hebben 
Net zoals elk kind heeft ook het hoogbegaafde kind de pedagogische vraag naar Steun, 

Stimulering en Sturing. De opvoeders (ouders, school) spelen zo goed mogelijk in op deze vraag 

van het kind.  

Er is evidentie om het hoogbegaafde kind als een kind te beschouwen met een speciale 

pedagogische vraag. Ze zijn anders dan de andere kinderen van hun leeftijd. Hoogbegaafde 

kinderen hebben vaak andere noden dan het ‘gewone’ kind.  

 

Het hoogbegaafde kind valt in vele gevallen pas op wanneer het naar school gaat. Thuis spelen de 

ouders immers bijna perfect in op de pedagogische vraag van hun hoogbegaafde peuter en 

kleuter. Als hun kleuter vraagt om te lezen, dan bieden ze dat gewillig aan. En neen, het gaat hier 

niet om het forceren van het kind. Het hoogbegaafde kind heeft interesse in letters, merkt ze op en 

wil graag kunnen lezen. Dat is net hetzelfde als een kleuter die maar niet genoeg krijgt van zijn 

blokkendoos.  
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Op school moet het hoogbegaafde kind zich aanpassen. Wat er vaak voor zorgt dat je kind zich 

netjes gaat afstemmen op het niveau van de groep, op de verwachtingen van de juf.  

Scholen zeggen me steeds weer dat het welbevinden van het kind centraal staat. Nu kan ik je 

zeggen dat het welbevinden van een hoogbegaafde kleuter die zich aanpast ALTIJD erg laag zal 

zijn. Het kind maakt geen verbinding met zijn kunnen, het presteert ondermaats en weet dat ook 

goed van zichzelf. Alleen op eigen niveau presteren, is dat wel OK?  

 

Dus, kort een paar tips voor beter afstemming op je hoogbegaafde kind. 

 

1. Geef het kind vertrouwen – STEUN 

Veranderen, iets nieuws leren, andere dingen willen (leren), het geeft spanning en 

onzekerheid. Steun je kind hierin door het vaak te zeggen dat het OK is om fouten te 

maken, dat fouten maken gelijkstaat aan leren. Geef dus als ouder (of leerkracht) niet te 

snel op, maar vraag wat je kan doen om te helpen.  

 

2. Help het kind zichzelf te overstijgen, uit te dagen – STIMULEER 

Vanuit vertrouwen kan het kind groeien, zichzelf overstijgen. Moedig dit aan met materiaal 

op maat van dit (hoogbegaafde) kind. Dat hoeft niet spectaculair duur te zijn, grijp gerust 

naar moeilijker puzzels en boekjes.  

Het kind moet het niet alleen kunnen. In de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (Vygotsky, 

1985) krijgt het kind net genoeg steun en ondersteuning tot wanneer het de taak 

zelfstandig kan.  

 

3. Bied het kind duidelijkheid, zo concreet mogelijk – STUUR 

Een hoogbegaafd kind wil duidelijk weten wat kan en wat niet. Spreek dus concreet af! Tot 

hier en niet verder. Houd je er zelf ook  aan, zo niet dan zal je hoogbegaafde kind je er wel 

op wijzen!  

Op school betekent dit dat je op voorhand afspreekt wat de verwachtingen zijn (top down) 

en die hard maakt. 3 keer proberen is 3 keer…  
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6. Hoogbegaafden	hebben	een	groot	rechtvaardigheidsgevoel.	Dit	kind	is	
gemakkelijk	in	de	omgang,	want	hij	begrijpt	toch	meer?!	

Hoogbegaafde kinderen kunnen heftig reageren op onrecht. En daarmee heb ik het niet alleen 

over het onrecht dat henzelf wordt aangedaan. Met heftig bedoel ik ook HEFTIG! Lees vooral 

verder, het wordt interessant J  

Alice (16) komt stampvoetend thuis, de klastitularis heeft weer eens goed haar zegje gedaan. Ze 

liet weten hoe teleurgesteld het leerkrachtenteam is in het gedrag van deze klas. Ze werken 

onvoldoende hard, er zullen gevolgen aan gekoppeld worden. Alice voelt zich vreselijk (en 

onterecht) aangesproken. Zij zet zich hard in. Misschien moeten die leerkrachten die enkelingen 

eens individueel aanpakken. Moeder laat haar uitrazen, maar een halfuur later is ze nog aan de 

gang.  

 

Deze kinderen worden geraakt, maar dan ook echt geraakt – zo helemaal diep vanbinnen – door 

onrecht. Vooral als dit onrecht aan onschuldige en onwetende mensen wordt aangedaan.  

Wouter (15) is ziek van de les geschiedenis en nu ook helemaal van de leerkracht geschiedenis. 

Het gaat momenteel over de ontdekkingsreizigers. Daarmee komt het verhaal van de vele 

Indianen die stierven in strijd tegen Colombus, maar ook de velen die overleden door vieze dekens 

die de ontdekkingsreizigers mee hadden. Wouter is ontdaan. Vooral dat de leerkracht dit bracht als 

een prachtig verhaal en hoe het belangrijke vooruitgang betekende voor de Europeanen. Hoe komt 

die erbij?  

Je kan snel van je voetstukje vallen door een ongelukkige opmerking links of rechts, die 

hoogbegaafde heeft het gehoord. Meedogenloos kunnen ze zijn in hun kritiek. Het maakt dat ze  

niet altijd even gemakkelijk zijn in de omgang.  

Hoogbegaafde kinderen zijn zeer autonoom. Dat maakt dat ze inderdaad vanuit hun 

rechtvaardigheidsgevoel willen dat er rekening wordt gehouden met de eigen doelen. Ze willen de 

wereld graag zelf verkennen, ervaringsgericht vooruitgang boeken. Jouw hoogbegaafde kind weet 

maar al te goed wat de regels en afspraken zijn, dus wee je gebeente als jij je er niet aan houdt.  

Ze zijn op dat vlak veeleisend voor zichzelf en anderen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze 

steeds zullen doen wat jij wil en van ze verwacht. Hoogbegaafde kinderen hebben je nodig om te 

steunen, te stimuleren én te sturen. Zij hebben jouw grenzen nodig om in alle veiligheid de eigen 

autonomie te kunnen verkennen. 

Daarbij hebben hoogbegaafde kinderen vaak een goed beeld van wat ze willen én wat ze niet 

willen. Ze zullen zich ook niet zomaar aan de kant laten zetten.  
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Op dinsdag komt de poetsvrouw, dat is voor Fiona (4) de hel! Elke dinsdag na school is ze 

kregelig, ze stampt de trap op en gaat met jas en schoenen aan naar haar kamer. Daar begint ze 

te schuiven met meubels en te foeteren. Ze heeft er een hekel aan dat haar kamer niet meer 

vertrouwd ruikt. Fiona komt horendol van die poetsvrouw die haar kamer opruimt. Zelfs al hoeft ze 

niet op te ruimen, dan nog staat alles op een ander plaats. Na een dik halfuur komt Fiona terug 

beneden met de wijze woorden dat de poetsvrouw ontslagen kan worden. Ze weet niet hoe ze 

haar werk moet doen.  

Sterke meningen en hoogbegaafdheid, het gaat hand in hand. Je zou denken dat een groot 

rechtvaardigheidsgevoel hen tegenhoudt van uithalen naar anderen als die een fout maken. 

Hoogbegaafden kunnen zich sterk aan andere ergeren. Ze begrijpen niet steeds waarom die ander 

hun beeld maar niet kan zien. Als ouder heb je de “fijne” taak om dit in goede banen te leiden.  
 

Reflectie: hoe ga jij om met het rechtvaardigheidsgevoel van je hoogbegaafde kind?  

7. Een	hoogbegaafd	kind	zal	wel	tonen	wat	het	kan.		Je	hoeft	ze	helemaal	
niet	te	forceren,	laat	het	kind	maar	eens	gewoon	kind	zijn!	

7.1. Waarom	dit	een	gevaarlijke	gedachte	is	
De juf raadt je aan om je kind te volgen, wanneer het er rijp voor is zal het wel laten zien wat het in 

zich heeft. Hoogbegaafden, zo weet ze, die willen vooruit en laten dat merken. Hoe? Door zich 

hard in te zetten, veel oefeningen te maken en er zelfs nog bij te willen nemen als ze eerder klaar 

zijn. Dit is een gevaarlijke mythe! Hoogbegaafde kinderen willen vaak niet opvallen en liever heel 

gewoon zijn. Ze tonen dus niet steeds wat ze al kunnen. In veel gevallen merken de ouders het 

eerst thuis op, ze kunnen daar ook helemaal zichzelf zijn. In de klas zien we dat veel 

hoogbegaafde kinderen zich aanpassen aan de norm van de klas.  

Jana (3) tekent thuis bomen met bladeren en appels. Op school doet ze naar eigen zeggen 

“kriebel krabbel” omdat alle kindjes dat doen. Wat is er fout gelopen?  

Toen Jana eerst naar school ging heeft ze mogelijk wel getoond. Juf Mia ging bij alle kindjes langs 

en prees hen voor de mooie tekeningen. Tot ze bij Jana aankwam. De juf schrok misschien wel 

van deze tekening. Ze herpakte zich snel, maar Jana pikte het op. Nu tekent ze dus ook zoals de 

andere kindjes en krijgt ze telkens weer een “goed zo!” van de juf.  

Hoogbegaafde kinderen voelen de sfeer en de verwachtingen haarfijn aan. Ze willen niet opvallen, 

dus passen ze zich netjes aan deze verwachtingen aan.  
 

Op school hoor ik nog steeds vaak dat we moeten opletten om het kind niet te gaan overbevragen. 

En toch mag je dit kind uitdagen, graag zelfs!   
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7.2. Wat	jouw	taak	als	ouder	kan	zijn	
In de eerste plaats voldoende uitdaging bieden. Speel dus gerust in op de vragen van je kind. 

Heeft je kleuter interesse in letters en lezen, dan bied je dat maar aan. Je kan bij de leerkracht 

even gaan bevragen hoe je best hiermee omgaat.  

Mia krijgt bij het clb te horen dat ze haar 4-jarige beter wat afremt. Leren lezen is voor later, nu 

moet haar dochter vooral spelen. Dat ze dat maar eens aanmoedigt.  

 

Als ouder  is het ook jouw taak om advocaat van je kind te zijn, op school bijvoorbeeld.  

Ciska is moeder van Joran (7). Het is een pienter kind, hij geniet van school en nog meer van het 
feit dat hij niets hoeft te doen voor school! De juf vindt het prima, Joran is bij de besten van de klas. 

Er is geen vuiltje aan de lucht, of toch?  

 

Verdiep je alvast in veel informatie over hoogbegaafdheid, je zal het straks meer dan nodig 

hebben. Niet alleen om je kind beter te begrijpen, op school zal je vaak mogen uitleggen wat er nu 

precies nodig is. Je hoeft dit echter niet steeds alleen te doen. In sommige gevallen is het goed om 

een professional mee te nemen naar het overleg. Wij spreken alvast dezelfde taal als de school en 

kunnen jouw vraag vertalen naar een werkbare aanpak op maat van jouw kind.  

 

Voor de rest zorg je best goed voor jezelf! Deze kinderen kosten bakken energie, niet in het minst 

wanneer het allemaal niet zo gemakkelijk loopt. Laat je tijdig steunen, stel een vraag, zoek info bij 

de juiste mensen.  

 

En blijf erin geloven, je hoogbegaafde kind heeft jouw steun en vertrouwen nodig.  


