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Een hoogbegaafd kind 
is als een kind onder een vergrootglas: 
intenser, sneller, heftiger en gevoeliger 

(en voor je ‘t weet, lopen we met z’n allen op eieren)

Scholing en Begeleiding 
bij hoogbegaafdheid 
in Vrijeschool & Gezin

♥

Ik begeleid ouders en leerkrachten in het omgaan met hun hoogbegaafde kinderen en 
leerlingen. Ik kom zodoende bij mensen thuis en werk met leerkrachtenteams. Ik heb 
mij daarbij gespecialiseerd in het vrijeschoolonderwijs, maar kom ook op andere 
scholen. 
Mijn werk bestaat voor een groot deel uit uitleggen wat een hoogbegaafd kind zo 
anders maakt dan een gemiddeld begaafd kind. Met mijn uitleg ontstaat er openheid 
naar en verbinding met het hoogbegaafde kind. Vanuit die openheid en verbinding 
ontstaat de mogelijkheid om in beweging te komen. Om innerlijk naar het kind toe te 
bewegen en uiterlijk dingen ook echt anders te gaan doen. Dit zal op deze avond ook 
mijn aanpak zijn: eerst een beeld schetsen van hoogbegaafdheid om van daaruit 
verbinding te leggen met jullie eigen situatie. Wat roept deze informatie in je op, wat 
herken je ervan bij je kind en wat wil of kun je daarmee? Je gaat met een praktisch 
voornemen naar huis om daar aan de slag te gaan met je nieuw opgedane inzicht.
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Vanavond:

Hoogbegaafdheid♥
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Normaalverdeling van IQ

34%

13,5%

Zwakbegaafde
kinderen

Hoogbegaafde
kinderen

70 85 100 115

Kenmerken van hoogbegaafdheid
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+ 1970: Paul MacLean - Amerika 
1983: Piet Vroon ‘De tranen van de Krokodil’

1909: Rudolf Steiner!
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kind en omgeving zijn één

kind

omgevin
g

‘ontmoeting’ met omgeving 
                   = ongericht

kind ontwikkelt zoogdierenbrein
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Gemiddeld begaafde baby:

Bottom up ontwikkeling
Leren door te doen & onthouden



kind

omgevin
g

kind tegenover omgeving 

ontmoeting met omgeving 
                   = gericht

kind ontwikkelt mensenbrein

Top Down ontwikkeling
Leren door te begrijpen
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Hoogbegaafde baby:

dia 
leeftijdsfase

dia 
cognitieve ontwikkeling

= conceptualiseren 
= grote denkstappen 
= veel verbanden leggen
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Verhaal



                (abstract) 
handelen   voelen    denken

dia leeftijdsfase

dia cognitieve ontwikkeling
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Autonomie: 
Zelfstandigheid & Uitdaging
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Mindset Frustratietolerantie
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Uitdaging = 
kans om te leren

Uitdaging = 
kans om te falen

Carol Dweck

Intelligentie kan groeien Intelligentie staat vast
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Feedback op:
1. inzet
2. strategie
3. eindresultaat

er is geen falen, 
enkel feedback

Feed forward
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• Mythe van de uitdaging 
• ‘Moeder’instinct 
• Mythe van de autonomie

saai!
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Bewust
Onbekwaam

Leerstadia volgens Maslow
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1.waarnemen
2.verbinden

3.verwerken

4. individualiseren

5.oefenen
6.uitbreiden

7.creatief scheppen

7 fasen in het leerproces  
(op basis van de 7 levensprocessen volgens Steiner)
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• schrap het woord saai 

• doorzetten als het moeilijk wordt 

• feedback op inzet, strategie en resultaat 

in samenhang 

• stimuleer zelfstandigheid/E.F. 

• motorische en cognitieve activiteit 

• uitleggen waarom/top-down + 

duidelijke regels en structuur 

• ruimte voor en prikkelen van creativiteit
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Samen


