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Voorwoord  
 

Hoogbegaafd… 

De term alleen al klinkt pretentieus en brengt nogal wat verwachtingen met zich mee. De 

praktijk schetst vaak een ander beeld. Wanneer (hoog)begaafden niet ondersteund worden in 

het realiseren van hun potentieel, kunnen er ernstige problemen ontstaan wat zich kan uiten 

in onderpresteren. Een leerling presteert dan niet meer op het niveau dat op basis van zijn 

capaciteiten verwacht zou mogen worden. Feitelijk kan ieder kind onderpresteren, maar 

zowel begaafden als hoogbegaafden vormen daarbij wel een risicogroep. De gevolgen van 

onderpresteren beperken zich niet alleen tot verminderde prestaties op school maar 

betreffen een breed scala aan negatieve uitkomsten, waaronder ook verminderd sociaal 

functioneren (Whitley, 2001). Dit is een verwarrende situatie, wat is er aan de hand met dit 

eens zo vrolijke en leergierige kind?  

 

Een groot deel van de verklaring ligt binnen de structuur van het huidige onderwijs. Het 

onderwijsaanbod is in concept zowel sociaal als didactisch is afgestemd op de gemiddelde 

leerling. Het huidige streven is er op gericht om elk kind gelijke kansen te bieden (Wet op 

primair onderwijs art. 8.1). Maar het is de vraag of gelijke ontwikkelingskansen voor 

(hoog)begaafde kinderen voortkomen uit een gelijk aanbod (Verkuyl, 2008). 

 

In 1996 publiceerde het platform hoogbegaafdheid, een door het ministerie van onderwijs 

ingesteld adviesorgaan, het rapport ‘Investeren in begaafdheid’. Hierin wordt geconcludeerd: 

“Het onderwijs is niet of onvoldoende in staat om bepaalde kinderen aan de bovenkant van 

het begaafdheidsspectrum op te vangen en te handhaven. De gevolgen zijn voor de betrokken 

leerlingen en hun ouders desastreus”. In 2013 is het probleem nog steeds actueel bevonden. 

 “Een review van literatuuronderzoek naar verklaringen voor onderwijsproblemen van en 

specifieke onderwijsvoorzieningen voor, cognitief hoogbegaafde leerlingen laat zien dat het 

reguliere onderwijs het functioneren van deze leerlingen al zeer vroeg en vaak negatief 

beïnvloedt met niet zelden als resultaat psychologische schade en een blijvend onvermogen 

om goed te functioneren (Mooij, 2013).” 
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Het omkeren van onderpresteren is lastig en is afhankelijk van hoe lang dit onderpresteren al 

speelt. Vaak is er een complexe wisselwerking ontstaan tussen het kind enerzijds en de 

ouders en de school anderzijds. Deze wisselwerking is van invloed op het schoolse en sociale 

functioneren van het kind. Vroege herkenning en interventie zijn daarom een absolute 

“must”. Een positieve factor in dit verhaal is dat hoogbegaafde kinderen binnen een 

begeleidingstraject snel in staat zijn tot goed zelfinzicht te komen en snel kunnen 

omschakelen. Omgeving moet ook mee veranderen, uitdaging creëren.  

 

Wij, May Nellen en Maureen Tielen, zijn vanuit onze persoonlijke ervaringen gefascineerd 

geraakt door hoogbegaafdheid en de uitdagingen die daaruit voortkomen. Vanuit onze 

deskundigheid willen wij aanknopingspunten bieden voor hoe om te gaan met dit prachtige, 

doch kwetsbare potentieel.  
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1 Wat is hoogbegaafdheid? 

 

Als maat voor cognitieve hoogbegaafdheid wordt vaak de IQ score als richtlijn genomen 

getest volgens de methode van David Wechsler (WAIS, voor volwassenen en de WISC voor 

kinderen). Men spreekt meestal van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130, Ca 2 % van de 

mensen is volgens deze richtlijnen hoogbegaafd en nog eens ca 14 % is begaafd. 

Hoogbegaafdheid kan worden gezien als een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, 

creativiteit en doorzettingsvermogen (Renzulli, 1978). De term hoogbegaafdheid wordt over 

het algemeen gebruikt om aan te geven dat er sprake is van opvallende vermogens of 

vaardigheden. 

 

Er zijn verschillende definities ten aanzien van hoogbegaafdheid afhankelijk van het 

denkmodel dat daaraan ten grondslag ligt. Terman (1950) ziet hoogbegaafdheid voornamelijk 

als een aangeboren eigenschap. Dabrowski (1977) benadert hoogbegaafdheid als een uiting 

van een zeer gevoelig neurologisch systeem, en daarmee eveneens als een hardware 

aangelegenheid. Hoogbegaafden zijn vanuit hun neurologische systeem in staat sneller 

meerdere prikkels te verwerken en meer connecties te leggen tussen structuren (Mendaglio, 

2008).  

 

De Columbusgroep (1971)beschrijft hoogbegaafdheid als een ontwikkelingsvoorsprong, een 

asynchrone ontwikkeling, die ondersteuning behoeft om tot bloei te kunnen komen. 

Omgevingsfactoren (zoals schoolomgeving, thuisomgeving) kunnen al dan niet 

ondersteunend werken bij het ontwikkelen van schoolse vaardigheden. Hoogbegaafdheid 

wordt in deze stroming beschouwd als aanleg (belofte) én - uiteindelijk – als méér dan aanleg 

(Kooijman-van Thiel, 2008). Verschillende auteurs zien de individuele match tussen leerling en 

aangeboden leerstof als essentieel voor het ontwikkelen van talent. 

 

Nelissen en Span (2000) vinden dat de term hoogbegaafd uitsluitend is weggelegd voor 

mensen die uitblinken en maatschappelijke resultaten behalen (excellentie). Wanneer je deze 

belofte niet waarmaakt dan ben je volgens hen niet hoogbegaafd. Anderen benaderen 

hoogbegaafdheid als een potentieel, als een algemene mate van het kunnen vinden van 
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oplossingen, wanneer iemand daar extreem goed in is, kwalificeert deze zich als hoogbegaafd 

(Renzulli, 1978). Bij beide definities is er ook een onderscheid naar potentieel enerzijds en de 

realisatie daarvan anderzijds op een bepaald gebied. De laatste jaren is steeds meer 

consensus over dat de realisatie van iemands potentieel afhankelijk is van hoe de omgeving is 

afgestemd op de behoeften van een leerling (Driessen, Mooij & Doesburg, 2007). 

 

Hoogbegaafden hoeven volgens de laatst genoemde definitie dus niet altijd goede 

academische prestaties voort te brengen. De praktijk leert dan ook dat dit lang niet altijd het 

geval is. Hoogbegaafde leerlingen zijn kwetsbaar voor onderpresteren. Een leerling presteert 

in dat geval onder zijn capaciteiten. Verschillende oorzaken kunnen daarbij aan de basis liggen 

(Gallagher, 1975; Heller, 2004; Gross, 1989/1998). Rimm (1997) benadrukt dat in het geval 

van chronisch onderpresteren, zowel schoolse prestaties als scores op intelligentietests 

teruglopen en dus lager uitvallen. Dit maakt dat een hoogbegaafde leerling en diens 

leerbehoeften voor een docent en andere omstanders moeilijk te herkennen zijn. Een hoge 

score op een IQ test is een acceptabele indicatie voor het vaststellen van hoogbegaafdheid 

maar niet doorslaggevend. Een lage score daarentegen sluit hoogbegaafdheid niet uit! 

Gegevens vanuit ouders en school kunnen in dat geval een meer gedifferentieerd beeld 

opleveren dan de uitslag van een intelligentietest.  

 

Het is raadzaam om bij het vermoeden van hoogbegaafdheid in combinatie met 

onderpresteren een gesprek te voeren met alle betrokkenen en de hulp in te roepen van een 

professional op het gebied van hoogbegaafdheid. Een professional die zaken breder kan 

overzien en meer informatie meeneemt in zijn of haar analyse dan alleen een uitslag op een 

prestatietest. Zo wordt een beter beeld verkregen van de sterktes en zwaktes van de leerling 

en kan een adequaat interventieplan worden opgesteld.  

 

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met:  

May Nellen:  maynellen@kpnmail.nl of 

Maureen Tielen:  info@mind-quest.nl. 
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2 Onderpresteren  

 

Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat wanneer er niet-aangesproken of 

verborgen talenten zijn, dit zich kan uiten in onderpresteren: leerlingen presteren lager dan 

op basis van hun intelligentie zou mogen worden verwacht. Deze afwijking mag niet toe te 

schrijven zijn aan een vastgestelde leerstoornis (Reis & McCoach, 2000). De schatting van het 

percentage hoogbegaafde leerlingen die niet presteert op het niveau van hun talenten ligt 

naar aanname zeer hoog, verschillende onderzoeken melden een percentage van 15- 50% 

(Morisano & Shore, 2010). Dit betekent natuurlijk een groot verlies van inzetbaar talent, 

zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau. 

 

Onderpresterende leerlingen lijken doorgaans een aantal gemeenschappelijke kenmerken te 

hebben:  

 weinig organisatie;  

 verminderde concentratie; 

 perfectionistisme; 

 lage zelfwaardering;  

 een aversie zich te conformeren;  

 angst;  

 kwetsbaarheid m.b.t. sociale druk;  

 faalangst;  

 een lage academische zelfperceptie; 

 negatieve attitudes naar school toe;  

 negatieve attitudes naar leraren en de klas toe;  

 een lage motivatie; 

 een lage mate van zelfregulatie;  

  en een lage doelevaluatie; 

  een laag zelfconcept. 
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Onderpresteren staat dus niet op zichzelf maar betreft een verzameling van negatieve 

gevolgen. Het gaat gepaard met een sterk verminderd gevoel van welzijn (depressieve 

klachten, al dan niet gemaskeerd) en vertraging in de ontwikkeling. Vanuit 

literatuuronderzoek lijkt onderpresteren te bestaan uit een ingewikkelde wisselwerking van 

stressfactoren enerzijds en de mogelijkheden van de leerling om hier op een goede manier 

mee om te gaan anderzijds. Vaak geven hoogbegaafden aan moeite te hebben met 

afstemmen op het schoolse systeem. Het omkeren van onderpresteren is dan ook niet 

gemakkelijk, het betreft naast leertechnische ook psychische componenten, die elkaar 

wederzijds beïnvloeden. Een integrale aanpak is van groot belang bij het omkeren van 

onderpresteren.  

 

Soms is het geven van nieuwe uitdagingen voldoende om deze negatieve gevolgen (deels) te 

doen verdwijnen, maar bij hoogbegaafden die al langere tijd onderpresteren blijkt dit geen 

sinecure. Het is op dat moment een grote uitdaging om een leerling weer op zijn motivatie en 

vaardigheden aan te spreken. Verschillende auteurs pleiten dan ook voor een vroege 

screening (Mooij & Smeets, 1979, Mooij, 2006, Clark, 1988).  
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3   Identificatie van hoogbegaafde leerlingen 

 

Hoogbegaafde leerlingen zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Betts en Neihart 

(1998,2010) hebben op basis van hun praktijkervaringen een aantal profielen opgesteld van 

hoogbegaafde leerlingen. Deze profielen zijn zeer behulpzaam bij het herkennen van deze 

leerlingen, zodat de lastige jongen achter in de klas, maar ook het stille, vlijtige meisje voor in 

de klas worden herkend als hoogbegaafd en de juiste begeleiding krijgen. Waardoor de lastige 

jongen niet meer lastig hoeft te zijn het stille meisje zich ontpopt tot een zelfsturende 

leerling.  

 

Betts en Neihart hebben op basis van hun ervaring zes profielen opgesteld die behulpzaam 

kunnen zijn bij het herkennen van een hoogbegaafd kind:  

TYPE 1 

 

 

De succesvolle leerlingen gedragen zich keurig, ontvangen graag 

complimentjes en hebben een positief zelfbeeld. Dit zijn makkelijke 

leerlingen, ze zijn snel tevreden en willen geen extra opdrachten. 

Deze leerlingen missen de vaardigheden om onafhankelijk en in de 

diepte te leren. Het stille, vlijtige meisje voor in de klas kan in dit 

profiel vallen. 

 

 

 

 

TYPE 2 

 

 

De creatieve leerlingen zijn een heel ander type. Deze leerlingen zijn 

sterk gemotiveerd om hun innerlijke overtuigingen te volgen. Ze 

passen zich niet aan de verwachtingen van anderen aan. Deze 

leerlingen geven uitdrukking aan hun impulsen, hebben een lage 

zelfcontrole en reageren vaak emotioneel. Ze spotten graag met de 

omgeving en zichzelf. Dit is een leerling die veel sarcastische 

opmerkingen kan maken. 
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TYPE 3 

 

 

De onderduikers maskeren hun capaciteiten, voelen zich onder druk 

staan om succesvol gedrag af te wijzen. Ze ervaren prestatiegedrag als 

verraad aan de groep. Ze zijn mede daardoor, niet gemotiveerd om 

doelen te bereiken. Ze weigeren om aan talentgroepen mee te doen 

of stappen uit deze speciale voorzieningen. Deze leerling herken je 

niet zomaar. Vaak is het een sociaalvaardige leerling met veel 

vrienden, maar ouders klagen over het gedrag thuis. Uitgeput van het 

aanpassen reageert het kind thuis af. 

 

 

TYPE 4 

 

 

De risicoleerlingen zorgen voor de nodige crises in en verstoringen van 

de lessen. Er zijn ernstige emotionele en gedragsproblemen. Ze 

worden niet gemotiveerd door de beloningen die de docent in het 

vooruitzicht stelt. Deze leerlingen lopen vaak tegen hun dagelijkse 

frustraties aan. Bij deze leerling zult u zich afvragen waarom hij niet 

gewoon aan het werk gaat. Hij heeft de capaciteiten maar hij lijkt te 

falen door gebrek aan inzet.  

 

 

 

TYPE 5 

 

 

De Leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen geloven dat ze alleen 

maar falen op school, ze zijn  daardoor ontmoedigd geraakt. Deze 

leerlingen hebben sociale, emotionele problemen en 

gedragsproblemen. De kans is groot dat ze spanningsklachten of een 

depressie ontwikkelen. Ze zijn overstuur door school. Bij deze 

leerlingen is er vaak alleen aandacht voor de leer- en/of 

gedragsproblemen, de symptomen. Niet voor de onderliggende 

oorzaak, gebrek aan uitdaging, vanwege de hoogbegaafdheid.  
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TYPE 6 

 

 

Elk kind wordt geboren als een autonome leerling, door een mismatch 

tussen het kind en zijn omgeving kan het zijn of haar autonomie 

verliezen. Autonome leerlingen zoeken zelf hun doelen, volharden 

wanneer het nodig is en ze hebben een hoge zelfwerkzaamheid. Ze 

zoeken zelf hun uitdagingen op, ze denken dat hun capaciteiten 

kunnen groeien, ze zijn moedig. Ze kunnen tegenslagen incasseren en 

omgaan met teleurstellingen.  

 

 

Veel hoogbegaafde leerlingen hebben niet één profiel maar wisselen afhankelijk van de 

situatie van profiel. Ervaring leert dat een kind verschillende profielen tegelijk kan laten zien. 

Identificatie van hoogbegaafdheid is van groot belang om problemen in de toekomst te 

voorkomen.  

 

Gestandaardiseerde tests zijn vaak een slechte voorspeller van academisch succes. Het 

beoordelen van de capaciteiten van een kind op alleen de scores op een intelligentietest is 

dus onvoldoende. Het gebruik van een test is zinvol indien deze aanvullende informatie 

oplevert die op een andere manier niet verkregen kan worden. (Drenth & Sijtsma, 2006) 

De identificatie van dubbel geëtiketteerde leerlingen is sinds de jaren tachtig drastisch 

veranderd. De spreiding en de testdiscrepantie-analyses bevatten veel psychometrische en 

theoretische fouten zodat deze niet meer gebruikt mogen worden voor leerlingen met 

leerproblemen ( Neihart, 2014, SLO conferentie Passend onderwijs).  
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4  Belang Passend Onderwijs  

 

“Schoolsituatie intrede basisschool, aanknopingspunt of risicosituatie?” 

Hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich fundamenteel anders dan hun leeftijdgenoten. Zij 

opereren zelfstandiger en vanuit hun eigen motivatie: Ze willen graag weten en leren. Vaak 

leren ze zichzelf, of met weinig begeleiding vanuit thuis, vaardigheden aan zoals lezen, 

schrijven of rekenen. Met veel van hun activiteiten functioneren ze op enkele jaren boven het 

niveau van hun leeftijdgenoten wanneer ze de basisschool betreden. Bij intrede van de 

basisschool lopen de ontwikkelingspsychologische verschillen tussen vierjarigen uiteen van 

circa twee tot en met zeven jaar (Mooij & Smeets, 1997). Hoogbegaafden ervaren het 

schoolsysteem hierdoor al vroeg als niet als passend: Er is sprake van een “mismatch”. 

 

Bij een hoogbegaafd kind kan er dus vanaf groep 1 al sprake zijn van “gedwongen” 

onderpresteren. Het kind krijgt binnen de schoolomgeving niet de mogelijkheid zijn 

ontwikkelingslijn (cognitief en sociaal-emotioneel) voort te zetten. Dit roept frustraties op bij 

een hoogbegaafd kind, die niet altijd meteen zichtbaar zijn. Mooij noemt: “In de op 

leeftijdgenoten afgestemde speel- en leersituaties dient een hoogbegaafde leerling zich aan te 

passen aan voor hem of haar zeer armoedige omgevingen en ontwikkelt deze leerling in 

toenemende mate diverse problemen.” Deze problemen kunnen zich uiten in: 

 

 Niet meer weten wat zelf te doen en kijken naar wat de anderen doen;  

 Niet willen opvallen ofwel ‘onderduiken’; 

 Ervaren van verveling en demotivatie;  

 Toename van sociale isolatie en psychosomatische klachten;  

 Onrealistisch hoog of beneden eigen niveau (gaan) werken;  

 Geen eigen planning (meer) kunnen maken; 

 Optreden van faalangst;  

 Het gaan tonen van lastig, storend gedrag;  

 Agressief of apathisch gedrag;  

 Afname van de eigen ontwikkeling en leerprestaties;  
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 Afname van zelfvertrouwen;  

 Het minder creëren van eigen ontwikkelingskansen. 

 

Jonge cognitief hoogbegaafde basisschoolleerlingen zijn bij intrede basisschool vaak ook in 

sociaal en emotioneel opzicht verder ontwikkeld dan hun leeftijdgenoten (Teerstra et al., 

2008). Deze voorsprong is niet altijd zichtbaar in het gedrag. Vanwege zijn of haar sociale 

gevoeligheid (Dabrowski) kan een hoogbegaafd kind moeilijkheden ervaren bij het vinden van 

zijn of haar plaats in een groep. Frustraties bouwen over de dag heen op en keren zich naar 

binnen (in de vorm van een laag zelfbeeld) danwel naar buiten (storend gedrag). Een risico is 

dat er een omgeving ontstaat die enkel gericht is op symptoombestrijding en feedback op het 

probleemgedrag, waardoor de problemen verergeren en het kind en diens leerbehoeften 

steeds minder zichtbaar zijn. “In wisselwerking met kenmerken van bijvoorbeeld de 

onderwijssituatie kunnen vervolgens ook bepaalde persoonlijke of sociale leerlingkenmerken 

het leren en de leerresultaten weer gaan beïnvloeden” (Mooij, 2013, zie ook Hoogeveen).   

 

Door middel van observatie kan vaak moeilijk een onderscheid gemaakt tussen de sociaal 

emotionele ontwikkeling en het sociaal emotioneel gedrag. Opvallend is dat dezelfde 

argumenten ten aanzien van sociaal emotionele ontwikkeling reden zijn om een kind wel te 

laten versnellen als om een kind niet te laten versnellen (Mooij, 1991a ). Het kind wekt vaak 

de indruk sociaal emotioneel achter te lopen maar bij verder onderzoek blijkt dat het juist 

voorloopt. Daardoor vindt het kind geen aansluiting bij de groep en mede daardoor vertoont 

het onaangepast sociaal emotioneel gedrag.  Bij het formuleren van onderwijsaanpassingen is 

geen pasklaar recept mogelijk, daarom is het inschakelen van een deskundige zinvol. De 

volgende punten zijn hierbij in ieder geval van belang: 

 

 Een onderwijsomgeving is adequaat wanneer de mogelijkheden die een leerling heeft 

mede door die onderwijsomgeving tot uiting komen;  

 Er is niet één onderwijsaanpassing die dit in zijn geheel kan bieden voor iedere 

leerling; 

 



15 | P a g i n a  

 

Maureen Tielen/ www.mind-quest.nl/ info@mind-quest.nl/ 06-16809857                                              
May Nellen/ www.maynellenabc.nl/ maynellen@kpnmail.nl/ 06-11125474 

 

Scholen moeten daarom meerdere aanpassingen bieden en per leerling te bekijken welke 

aanpassing op welk moment tot het beste resultaat leidt, zowel op cognitief als op sociaal-

emotioneel gebied. Aanpassingen moeten regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld 

worden. Een specialist op gebied van hoogbegaafdheid kan hierbij adviseren en 

ondersteunen. 
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5 Hoogbegaafdheid en metacognitie 

 

Wat is metacognitie (/zijn leervaardigheden)? 

Een belangrijke karakteristiek van “cognitief hoogbegaafd” leren is het niveau van toepassen 

van metacognitie. Het begrip metacognitie werd oorspronkelijk geformuleerd als kennis over 

en regulatie van iemands cognitieve activiteiten en leerprocessen (Flavell, 1979). 

Metacognitie verwijst naar de kennis en vaardigheden om het eigen denken en handelen te 

sturen en te controleren; Veenman (2011a) noemt de volgende vaardigheden: 

 Taakanalyse; 

 Het activeren van voorkennis;  

 Het stellen van doelen;  

 Plannen;  

 Monitoren;  

 Zelf-evaluatie; 

 Reflectie.  

 

Metacognitie vormt een cruciale component van effectief leren omdat het leerlingen in staat 

stelt hun cognitieve prestaties te reguleren en te monitoren. Metacognitie heeft veel te 

maken met leervaardigheden. Metacognitieve of leervaardigheden ontwikkelen zich 

naarmate ervaring wordt opgedaan met deze vaardigheden. Echter wanneer er geen of 

onvoldoende uitdaging aanwezig is, zullen deze vaardigheden zich niet ontwikkelen. 

Hoogbegaafde leerlingen betreden het basisonderwijs veelal met gevorderde metacognitieve 

vaardigheden maar lijken deze voorsprong niet goed vast te houden. Intelligentie en 

metacognitie dragen beiden samen, maar elk ook apart, bij aan goede leerprestaties. 

“Ondanks de relatie met cognitieve processen kunnen metacognitieve vaardigheden dus niet 

gelijk worden gesteld worden aan intelligentie” (Sternberg 1990). Opvallend is dat veel 

onderpresteerders maar weinig metacognitieve vaardigheden toepassen. Dit verminderde 

toepassen van metacognitie/zelfregulatie wordt als een belangrijke voorspeller gezien van 

onderpresteren.  
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Binnen de literatuur worden twee oorzaken genoemd van een verminderde toepassing van 

metacognitieve vaardigheden (Winne, 1996): 

1. Een productiedeficiëntie, waarbij metacognitieve vaardigheden wel aanwezig zijn 

maar niet kunnen worden toegepast. Dit kan komen door stressvolle situaties die 

het werkgeheugen belasten, zoals faalangst, verveling, demotivatie, frustratie etc. 

Beilock & Carr (2001) vonden dat de prestaties van slimme mensen kwetsbaarder 

zijn voor bovenstaande effecten.  

2. Een beschikbaarheidsdeficiëntie, waarbij metacognitieve vaardigheden niet 

aanwezig zijn, omdat een kind deze gewoonweg niet heeft ontwikkeld. Deze kan 

zijn ontstaan door onderbenutting van talent. Wanneer een hoogbegaafd kind het 

te makkelijk heeft op school en altijd meteen het antwoord weet, leert het zijn 

leerproces niet monitoren en plannen. Metacognitieve ervaring wordt in dat geval 

niet opgedaan, en vaardigheden worden niet ontwikkeld.  

Samengevat: ‘hoogbegaafden hebben door hun snelle begrip vaak niet leren ‘leren’. Deze 

deficiëntie kan bijdragen aan faalangst. 

 

Hoe kun je de ontwikkeling van leervaardigheden ondersteunen? 

Wanneer een kind onderpresteert, kan naar bovengenoemde factoren gekeken worden ten 

behoeve van verdere ondersteuning en/of begeleiding. De omgeving speelt, zoals 

aangegeven, een belangrijke rol bij het aanspreken van metacognitieve vaardigheden door 

het aanbieden van een uitdagende en veilige leeromgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling 

van metacognitie en motivatie is het van belang om leerlingen net iets boven hun 

competentieniveau aan te spreken. Dit noemt men ‘Zone of Proximal Development’. 

Daarnaast speelt de formulering van instructies een belangrijke rol bij van het ontwikkelen 

van metacognitieve vaardigheden. Ook hierin is een individuele afstemming gewenst. 

Remediële interventies ten aanzien van onderpresteren dienen individueel te worden 

afgestemd (psychodiagnostiek en leerdiagnostiek). 

 

Wanneer een kind echter heel faalangstig is of op andere wijze is gestagneerd, kan het helpen 

om het eerst de mindset te onderzoeken en zonodig deze om te buigen naar een growth 

mindset.
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6 Fixed Mindset versus Growth Mindset  

 

Op school komt elk kind problemen tegen en ervaart zo nu en dan een flinke tegenslag bij het 

leren. Hoe kinderen hiermee omgaan, bepaalt mede of ze succesvol zullen zijn in hun studie 

of juist niet. Belangrijk hierbij is of ze de hiaten in hun kennis, die tot dit falen hebben geleid, 

repareren of juist niet. Falen op een toets kan negatieve gevolgen voor het zelfbeeld van een 

kind, de eigenwaarde wordt bedreigd. Vaak is er een samenhang tussen faalangst en de 

veiligheid die het kind ervaart in de klas. Het gevoel van onveiligheid kan het gevolg zijn van 

verwachtingen van ouders en docenten maar er kunnen ook andere factoren meespelen. 

Grondig onderzoek naar het gevoel van veiligheid van het kind en de omgevingsfactoren is 

van groot belang voor het welbevinden en het functioneren van het kind.  

 

Soms kiezen ze ervoor om het herstel van de schade aan hun zelfbeeld voorrang te geven op 

het herstellen van de opgelopen achterstand in kennis. Ze herstellen de schade aan de 

eigenwaarde zonder het onderliggende probleem, dat de oorzaak van het falen was, aan te 

pakken. Een van de mechanismes die zij hiervoor kunnen gebruiken is, zichzelf vergelijken 

met de minder slimme kinderen in de klas: “Ik doe het toch nog altijd beter dan Jantje want 

zijn cijfer was nog lager”. Dit zijn vaak kinderen met een fixed mindset. Andere kinderen 

kiezen ervoor om extra lessen te gaan volgen om de achterstand op te lossen. Dit zijn vaak de 

kinderen met een growth mindset. Zij repareren niet hun zelfbeeld maar de hiaten in hun 

kennis.  

 

Kinderen met een fixed mindset geloven dat je geboren wordt met een bepaalde intelligentie 

en denken dat hier niets meer aan te veranderen is. Kinderen met een growth mindset 

daarentegen, geloven dat je intelligentie door hard werken kan toenemen. Kinderen met een 

fixed mindset kijken heel anders tegen uitdagingen, frustraties en tegenslagen aan dan 

kinderen met een growth mindset.  
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Mindset 
 
Slim 
 
Uitdagingen  
 
Tegenslag 
 
Inspanning 
 
Opbouwende kritiek  
 
Succes van anderen  
 
Top 
 

Growth (Groei)  
 
Worden, bijleren   
 
Opzoeken, aannemen 
 
Doorzetten, extra oefenen of hulp vragen  
 
Hoort erbij  
 
Aanvaarden en benutten  
 
Geïnspireerd worden  
 
Leven lang leren 
 

Fixed (Vast)  
 
Overkomen, zelfbeeld beschermen  
 
Vermijden  
 
Volgende keer proberen te vermijden  
 
Bewijs van gebrek aan capaciteiten  
 
Afwijzen  
 
Bedreigd voelen  
 
Vroegtijdig afhaken 
 

 

Wat bepaalt welke strategie het kind kiest? In een studie uitgevoerd door Nussbaum en 

Dweck (2005) kregen leerlingen verschillende toetsen voorgelegd. De resultaten werden 

gemanipuleerd zodat elk kind voor een deel van de toetsen geslaagd was en het andere deel 

gezakt. Ze kregen daarna twee keuzes voorgelegd. Ze konden kiezen voor 1) extra begeleiding 

om de kennisachterstand op te lossen en het slechte gemaakte deel herkansen of 2) voor nog 

een opdracht vergelijkbaar met de opdracht waarop ze niet hadden gefaald. Kinderen met 

een growth mindset kozen er in 90% van de gevallen voor om de extra begeleiding te 

ontvangen en te herkansen. Terwijl kinderen met een fixed mindset in slechts 50% van de 

gevallen deze keuze maakten. De andere 50% koos voor de taak waarbij hun zelfbeeld geen 

risico liep, de taak die ze al beheersten. (Nussbaum, 2008). 

 

In de klas zie je dit gedrag ook vaak. Kinderen met een fixed mindset doen liever dingen die ze 

al beheersen, zodat hun zelfbeeld geen risico loopt. Kinderen met een growth mindset kiezen 

er vaker voor om hun tekortkomingen te repareren. Na een slecht cijfer streven ze ernaar om 

hun zelfbeeld weer in overeenstemming te brengen met het door henzelf gewenste niveau 

door harder te werken. Terwijl kinderen met een fixed mindset taken waar ze niet zo goed in 

zijn liever uit de weg gaan. Door geen onnodige risico’s te nemen voorkomen ze schade aan 

hun zelfbeeld. Een leerling die gericht is op het beschermen van een positief zelfbeeld ervaart 

veel spanningen in een omgeving waarin steeds nieuwe dingen van hem gevraagd worden. 

Daarnaast is het klasseklimaat van groot belang bij het ontstaan en in stand houden van 

faalangst en een fixed mindset. Zelfregulatie die wordt ingezet bij het omgaan met stress kan 

niet worden ingezet bij een leertaak. Het kind stagneert, waardoor spanningen verder 
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toenemen. Met de juiste begeleiding kan een fixed mindset omgevormd worden tot een 

growth mindset. Vervolgens kan er gewerkt worden aan de eventuele hiaten in de kennis en 

kunnen nieuwe leerstrategieën aangeleerd worden.  

 

Voor meer informatie over begeleiding en coaching ten aanzien van mindsets en 

metacognitie, kunt u contact opnemen met May Nellen.   
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7 Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski,  

overexcitabilties 

 

“De meest universele interne factor van begaafde kinderen is hun intense aard”( Webb (1982). 

Veel ouders en docenten van begaafde kinderen zullen dit kunnen beamen. Ze zien dat deze 

kinderen (over)gevoelig kunnen reageren op situaties die door anderen als een non-event 

worden ervaren. De heftige emoties en gevoeligheid van deze kinderen wordt vaak uitgelegd 

als te kinderlijk gedrag voor hun leeftijd, ze lopen sociaal en emotioneel achter. Maar velen 

van hen zullen hier hun leven lang last van blijven houden (Daniels, 2009). Het is daarom 

belangrijk dat dit verschijnsel goed begrepen wordt door iedereen die met deze kinderen 

werkt of leeft.  

 

De Poolse psychiater en wetenschapper, Kazimierz Dabrowski, (1902-1980) heeft veel 

onderzoek gedaan naar deze gevoeligheden. Dabrowski noemde ze overexcitabilities, hij 

beschreef ze als een hoger dan gemiddelde gevoeligheid van het zenuwstelsel voor prikkels 

en een hogere dan gemiddelde respons op deze prikkels. Dabrowski beschreef vijf 

verschillende overexcitabilities:  

 

 

 

 Psychomotorisch (lichamelijk, hoge activiteit); 

 Zintuiglijk (gevoelig reageren op prikkels); 

 Intellectueel (intense activiteit van de geest); 

 Verbeelding (groot voorstellingsvermogen); 

 Emotioneel (heftige en complexe emoties). 

 

 

Een volledige lijst vindt u in de bijlage achter in dit boek. 
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Kinderen met overexcitabilities horen en zien alles in de klas waardoor het voor deze kinderen 

lastig is om zich goed te kunnen concentreren, soms worden ze letterlijk ziek van prikkels. 

Normaal gesproken filteren de hersenen informatie weg die als niet belangrijk beschouwd 

wordt (latente inhibitie). Bij intelligente en/of creatieve mensen laat deze filter veel meer 

informatie door dan gebruikelijk (Thys, 2011). De positieve kant hiervan is dat hoogbegaafden 

combinaties maken en mogelijkheden zien die voor anderen verborgen blijven. De 

schaduwzijde hiervan is dat deze mensen overgevoelig waarnemen, denken en reageren.  

 

Dabrowski stelt dat de overexcitabilities een voorwaarde zijn om tot een hoge 

persoonlijkheidsontwikkeling te komen (Positieve Desintegratrie Theorie). Deze ontwikkeling 

is niet verbonden aan een bepaalde kalenderleeftijd en niet ieder mens maakt deze 

ontwikkeling door. De persoonlijkheid ontwikkelt zich van egocentrisch naar altruïstisch. De 

aanwezigheid van de emotionele, beeldende en intellectuele overexcitabilities zijn 

voorwaarde om tot groei te komen. De overgang van de ene fase naar de volgende kenmerkt 

zich door gevoelens van ‘anders zijn’, existentiële angsten, burn-out, depressies en andere 

psychoneurosen. Volgens Dąbrowski zijn deze symptomen geen teken van een geestesziekte, 

maar juist een teken van groei in de ontwikkeling (Mendaglio,2008). 

 

De overexcitabilties dragen bij aan het proces van de ontwikkeling van het talent in het jonge 

kind (Daniels, 2009). Juiste begeleiding van kinderen met deze overexcitabilities is dan ook 

van groot belang. Het kind zal echter door de docenten en ouders vaak aangesproken worden 

op zijn gedrag en ander, beter sociaal geaccepteerd, gedrag aangeleerd krijgen. De eigenheid 

van het kind gaat hierdoor verloren en het kind ervaart daardoor veel spanningen. Door 

begrip voor en acceptatie van de intense en gevoelige aard van het kind krijgt het kind de 

ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat een kind wordt 

ondersteund bij het ontwikkelen van zijn eigen normen, waarden en doelen. Pas dan kan het 

aanwezige potentieel echt tot bloei komen.  
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8 Misdiagnoses ten aanzien van hoogbegaafdheid 

 

Hoogbegaafden verschillen van hun leeftijdgenoten. Hun intelligentie, creativiteit, sensitiviteit 

en asynchrone ontwikkeling kunnen zorgen voor een mismatch binnen het gezin en 

schoolomgeving waardoor stress kan ontstaan. Webb et al. (2005) benadrukken de dat de 

mismatch tussen persoon en omgeving kan leiden tot problemen en stoornissen, danwel 

diagnoses en misdiagnoses. Deze diagnoses wordt zelden gecorrigeerd voor stress of andere 

oorzaken in het kind en ook zelden voor gedrag dat als normaal kan worden beschouwd voor 

hoogbegaafde kinderen (een gezonde reactie op een ongezonde, stressvolle situatie). Vaak 

worden kinderen getest op intelligentie als er al problemen zijn, waardoor uitslagen op 

intelligentietesten substantieel lager uitvallen, door spanningen, stemmingsklachten of 

faalangst.  

 

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. Creatieve en zeer 

getalenteerde kinderen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis 

hebben zoals ODD, ADD/ADHD, of Asperger. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld, 

krijgen contraproductieve begeleiding aangeboden (veel aandacht voor structuur, 

werkhouding, timemanagement, gedrag in de klas of aandacht voor netheid/handschrift) of 

onnodige medicatie voorgeschreven. Zoals al eerder beschreven kan een kind dat veel stress 

ervaart zijn eigen gedrag niet corrigeren door de overbelasting van het werkgeheugen.  

Door verveling kan een hoogbegaafd kind zich onrustig gaan gedragen in de klas. Vaak wordt 

in die gevallen een interventie op gedrag geformuleerd. Dit werkt averechts omdat het kind 

voortdurend wordt aangesproken op dat wat er mis gaat waardoor de spanningen in het kind 

verder toenemen. De oorzaak van het probleem wordt echter niet aangepakt. Goede 

diagnostiek kan helpen om het probleem goed in kaart te brengen (oorzaak-gevolg relatie 

helder te krijgen) en passende handelingsadviezen te formuleren.  
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Over het algemeen geldt: 

“Wanneer een cognitief hoogbegaafde leerling ervaart dat zijn of haar mogelijkheden serieus 

worden genomen en kunnen worden gerealiseerd op school, is dat voor leerkrachten en ouders 

duidelijk waarneembaar in het gedrag en de motivatie van de leerling” (Mooij & Van Reen. 

1990).  

 

Hoogbegaafde kinderen kunnen, als gevolg van onderpresteren en andere factoren, in hun 

gedrag oppervlakkige symptomen vertonen van stoornissen. Hieronder een korte beschrijving 

van de 2 meest geformuleerde misdiagnoses bij hoogbegaafde kinderen. 

 

Asperger of Hoogbegaafdheid? 

Hoogbegaafde kinderen kunnen als gevolg van de mismatch met hun sociale omgeving 

terughoudend reageren. Dit gedrag kan lijken op een stoornis binnen het autistische 

spectrum en/of autisme. Een zorgvuldige en gestructureerde analyse, die zowel autisme als 

hoogbegaafdheid meeneemt als pervasieve factor, is in deze gevallen aangewezen. Hieronder 

worden enkele contra-indicaties genoemd voor de diagnose Asperger versus 

Hoogbegaafdheid (Webb, 2005).  

  Hoogbegaafde kinderen functioneren sociaal opzicht beter of probleemloos in 

contact met ontwikkelingsgelijken. Kinderen met Asperger ondervinden een gebrek 

aan afstemming in alle sociale situaties.  

 Hoogbegaafde kinderen hebben doorgaans een goed inzicht in de belevingswereld 

van anderen. Bij kinderen met Asperger ontbreekt dit inzicht. 

 Hoogbegaafde kinderen kunnen hun interesses spontaan delen met anderen. 

Kinderen met Asperger kunnen wel spreken over hun interesses maar anderen niet 

meenemen in hun interesses. Ze merken ook niet wanneer de ander  

ongeïnteresseerd is in hun verhaal. 
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AD(H)D of hoogbegaafdheid? 

Hoogbegaafde kinderen en kinderen met AD(H)D vertonen overlap in hun gedrag. Zo kunnen 

ook hoogbegaafde kinderen weinig aandacht voor hun werk hebben, bewegelijk zijn, een 

hoog activiteiten niveau hebben, taken niet volhouden als gevolg van verveling, stress, 

overgevoeligheden of hun snelle denken.  Dit gedrag heeft echter vaak een andere oorzaak. 

Dit gedrag dient systematisch onderzocht te worden. Het invullen van een vragenlijst (AVL) is 

daarbij niet afdoende! Hieronder worden enkele contra-indicaties genoemd voor de diagnose 

AD(H)D vs Hoogbegaafdheid (Webb, 2005). 

 

 Hoogbegaafde kinderen halen goede prestaties wanneer een taak voldoende 

interessant of uitdagend is. Een kind met AD(H)D presteert wisselend op iedere taak. 

 Wanneer hoogbegaafde kinderen geinteresseerd zijn in een taak, kunnen ze hun 

aandacht goed richten en vasthouden. Ook kunnen ze hun aandacht weer oppakken 

wanneer de taak even wordt onderbroken. 

 Hoogbegaafde kinderen gedijen binnen een structuur wanneer deze stimulerend 

genoeg is, een kind met ADHD is bij zijn functioneren erg afhankelijk van een van 

buitenaf aangebrachte structuur. 

 Een hoogbegaafd kind kan zelfstandig opstarten en lang de aandacht vasthouden 

(lezen, lego bouwen, etc.) 

 

 

Maureen Tielen heeft een uitgesproken expertise om het gebied van diagnostiek bij 

talentvolle kinderen. Binnen haar benadering wordt de hypothese van de pervasief 

doorwerkende hoogbegaafdheid altijd in ogenschouw genomen. Er wordt zorgvuldig 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van (eerdere) misdiagnose binnen het spectrum van 

autistische stoornissen, aandachtstekortstoornissen en andere psychiatrische problematiek.  

 

 

  



26 | P a g i n a  

 

Maureen Tielen/ www.mind-quest.nl/ info@mind-quest.nl/ 06-16809857                                              
May Nellen/ www.maynellenabc.nl/ maynellen@kpnmail.nl/ 06-11125474 

 

Literatuur: 

 

Beilock, S. L., & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance: What governs 

choking under pressure? Journal of Experimental Psychology:General,130(4), 701– 

725. 

Betts, G. T., & Neihart, M. (1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 

32, 248-253. 

Betts , G.T.,& Neihart, M. (2010). Revised profiles of the gifted and talented.  

 http://www.ingeniosus.net/wp-content/uploads/2010/11/PROFILES-BEST-REVISED- 

 MATRIX-2010.pdf. Geraadpleegd 28 November 2011. 

Daniels, S., (2009) Living with Intensity. Great Potential Press. 

Drenth, P.J.D., Sijtsma, K., (2006) Testtheorie. Bohn Stafleu van Loghum. 

Dweck, C.S., (2006) Mindset, Ballantine Books 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring. American Psychologist, 34,  

 906–911. 

Gallagher, J. J. Teaching the Gifted Child (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1975 

Gross, M. U. M. (1989). The pursuit of excellence or the search for intimacy? The forced- 

  choice dilemma of gifted youth. Roeper Review, 11(4), 189-194. 

Gross, M. U. M. (1998). The `me' behind the mask: Intellectually gifted students and the 

  search for identity. Roeper review. 20 (3),  167-174. 

Heller, K. A., (2004). Identification of Gifted and Talented Students. Psychology Science vol  

 46(3), 302-323. 

Kooijman-van Thiel, M. Hoogbegaafd Dat zie je zó!, (red.), OYA productions. 

Mendaglio, S. (2008). Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration.Great Potential Press. 

Mooij, T. (1991). Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend 

onderwijs. Muiderberg: Coutinho. 

Mooij, T. (1992). Predicting (under)achievement of gifted children. European Journal for 

 High Ability, 3, 59–74. 

Mooij, T. (2010). Schoolontwikkeling en optimalisering van leerprocessen. In Gerris, J.R.M., 

Mooij, T. (2013). Regulier onderijs en cognitief hoogbegaafde leerlingen: Van te late 

adhocreactie naar systematische optimalisering. 

http://www.ingeniosus.net/wp-content/uploads/2010/11/PROFILES-BEST-REVISED-


27 | P a g i n a  

 

Maureen Tielen/ www.mind-quest.nl/ info@mind-quest.nl/ 06-16809857                                              
May Nellen/ www.maynellenabc.nl/ maynellen@kpnmail.nl/ 06-11125474 

 

Mooij, T. (2013). Cognitief hoogbegaafde leerlingen en “Optimaliserend Onderwijs”. In H. 

Brouwers (Ed.), Het recht van het kind te zijn zoals het is (pp. 111-134). Gorinchem: 

Narratio. 

Mooij, T., & Smeets, E. (1997). Beginkenmerken van leerlingen in de basisschool. Nijmegen: 

Katholieke Universiteit, ITS. 

Morisano, D., & Shore, B. M. (2010). Can personal goal setting tap the potential of the gifted 

underachiever? Roeper Review, 32(4), 249-258. 

Nelissen, J. (2000). Naar een constructivistische opvatting van begaafheid. Vernieuwing.  

 Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding., 59(4), 7-9. 

Nussbaum, A. D., & Dweck, C. S. (2005, April). Managing self-esteem: An implicit theories  

 perspective. Paperpresented at the annual meeting of the Western Psychological 

Association, Portland, OR. 

Nussbaum, A.D., Dweck  C.S.,(2008),Defensiveness Versus Remediation: Self-Theories and 

Modes of Self-Esteem Maintenance Pers Soc Psychol Bull; 34;599-612. 

Reis, S.M., McCoach, D.B. (2000). The Underachievement of Gifted Students: Wat Do We  

 Know and Where do we Go? Gifted Child Quaterly, vol 44 (3), 152-167. 

Rimm, S. B. (1997). Underachievement syndrome: A national epidemic. In N. Colangelo & G.A.  

Davis (Eds.), Handbook of gifted education (2nd ed., pp. 416-434). Massachusetts: 

Allyn and Bacon. 

Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60,  

 180-184, 261. 

Span, P. (2000). Sporen van begaafdheid. Signalering en identificatie van begaafde leerlingen.  

 Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 59(4), 13-15. 

Thys, E., Sabbe, b., de Hert, m. (2011) Creativiteit en psychiatrische stoornissen: recente 

neurowetenschappelijke inzichten. Tijdschrift voor psychiatrie 53 (12), 905-915  

Teertstra, N. Wolzak, M. Blom, A. Welboren, R. (2008). Hoogbegaafd: Alleen bijzonder slim? 

www.uva.nl/binaries/content/documents  

Veenman, M. V. J., & Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive 

skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15, 159–176. 

Veenman, M. V. J. (2011a). Alternative assessment of strategy use with self-report 

 instruments: a discussion. Metacognition and Learning, 6, 205–211. 

http://www.uva.nl/binaries/content/documents


28 | P a g i n a  

 

Maureen Tielen/ www.mind-quest.nl/ info@mind-quest.nl/ 06-16809857                                              
May Nellen/ www.maynellenabc.nl/ maynellen@kpnmail.nl/ 06-11125474 

 

Verkuyl, H. J. (2008). Schoolziek, Als De Relatie Tussen School En Kind Stuk Loopt.  

Webb, J. T., Amend, E. R., Webb, N. E., Goerss, J., Beljan, P., & Olenchak, F. R. (2005).  

 Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, Bipolar, OCD, 

Asperger’s, Depression, and other disorders. Scottsdale, AZ: Great Potential Press. 

Webb, J. T., Meckstroth, E.A., Tolan, S.S., Guiding the Gifted Child, (1982), vertaalt en bewerkt  

 door Jurgens, K., Mink de, F, (2002).  

Whitley, M.D., (2001), Bright Minds, Poor Grades, Perigee Book. 

Winne, P.H. (1996). A metacognitive view of individual differences in self-regulated 

learning. Learning and Individual Differences, 8, 327-353. 



29 | P a g i n a  

 

Maureen Tielen/ www.mind-quest.nl/ info@mind-quest.nl/ 06-16809857                                              
May Nellen/ www.maynellenabc.nl/ maynellen@kpnmail.nl/ 06-11125474 

 

Bijlagen 

Overexcitabilities van Dabrowski : 

Psychomotorisch 

overexcitability, 

onuitputtelijke energie  

 

 

 Ik heb veel energie 

 Ik spreek vaak snel 

 Ik ben vaak opgewonden 

 Ik hou van snelle spellen en games 

 Ik ben graag in actie, ook organiseer ik graag iets 

 Ik ga graag de strijd aan 

 Ik gebruik mijn hele lichaam als ik praat 

 Ik praat dwangmatig 

 Ik doe impulsieve dingen 

 Ik heb soms  nerveuze tics, bv nagelbijten 

 Ik ben een workaholic 

 Ik ben rusteloos 

 Ik ben soms destructief en agressief zonder goed na te denken 

 Ik heb soms last van slapeloosheid 

 Ik ben soms dwangmatig dingen aan het ordenen 

 

 

 

 

 

Zintuiglijke 

overexcitability,  

scherpe zintuigen 

 

 

 

 Ik geniet of walg van geuren 

 Ik kan  genieten van het kijken naar mooie dingen of kleuren 

 Ik luister graag naar geluiden/ muziek 

 ik heb een hekel aan harde geluiden 

 Ik geniet of walg van smaken 

 Ik geniet van de balans in dingen 

 Ik raak graag mensen, dingen of dieren aan 

 Ik raak geïrriteerd door labels in kleding 

 Ik wil graag in de schijnwerpers staan 

 Ik eet veel te veel, emotie-eten 

 Ik geef veel te veel geld uit 

 Ik ben een kieskeurige eter 

 Ik drink te veel 

 Ik reageer allergisch op veel dingen 

 Ik heb een grote behoefte aan comfort 
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Intellectuele  

overexcitability,  

behoefte aan kennis  

 

 

 

 Ik ben nieuwsgierig en stel veel vragen 

 Ik kan me goed concentreren en lang achter elkaar 

studeren 

 Ik heb een scherp observatievermogen 

 Ik heb heel gedetailleerde herinneringen 

 Ik maak graag een gedetailleerde planning 

 Ik bijt me vast in een probleem tot het opgelost is 

 Ik bedenk vaak nieuwe dingen 

 Ik denk over denken, over mezelf en reflecteer op wat 

gebeurd is 

 Ik ben graag bezig met logica 

 Ik denk na over normen en waarden en doe graag aan 

waarheidsvinding 

 Ik bestudeer graag theorieën en analyses 

 Ik wil graag begrepen worden 

 Ik ben onafhankelijk in mijn denken 

 Ik analyseer of rationaliseer (te) veel 

 Ik ga dagdromen als ik te weinig uitgedaagd wordt op 

school 

 

 

 

Emotionele 

overexcitability,  

intense emoties 

 

 

 

 Ik ervaar emoties zowel positieve als negatieve heel intens 

 Mijn emoties en gevoelens zijn gevarieerd en complex 

 Ik heb veel empathie en compassie 

 Ik ben erg kritisch op mezelf en anderen 

 Ik zorg vaak voor anderen 

 Ik voel me sterk verbonden met anderen, soms zo erg dat ik hun gevoelens voel 

 Ik vind nieuwe situaties erg lastig 

 Ik denk vaak na over gevoelens en emoties 

 Ik heb een sterk gevoel voor goed en fout en kan daardoor slecht tegen 

hypocrisie en onrecht 

 Ik voel spanning en stress in mijn lichaam (Ik voel veel spanning op mijn maag/ 

heb snel klamme handen/ een bonkend hart/ ik  bloos snel) 

 Ik heb voel me snel schuldig of schaam me/ ik ben vaak erg verlegen of timide/ 

ik ben snel bezorg of bang 

 Ik voel een plagen vaak als pesten 

 Ik voel me vaak eenzaam 

 Ik soms depressief en heb soms zelfmoordgedachten 

 Ik voel me vaak minderwaardig en incapabel 
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Beeldende overexcitability,   

levendige fantasie  

 

 

 Ik gebruik graag beelden en metaforen  

 Ik heb een rijke fantasie en verbeelding 

 Ik kan gemakkelijk dingen heel gedetailleerd 

voor me zien 

 Ik heb veel inzicht in poëzie en drama 

 Ik behandel dieren en dingen als mensen 

 Ik hou van sprookjes en magische verhalen 

 Ik heb/had een denkbeeldig vriendje 

 Ik verveel me snel 

 Ik heb hele levendige en gedetailleerde 

dromen 

 Ik heb soms last van illusies 

 Ik dramatiseer dingen vaak 

 Ik schep mijn eigen wereld en weet soms niet 

meer of iets echt gebeurd is of dat ik het 

gefantaseerd heb 

 Ik ga dagdromen als ik me verveel 

 Ik ben wat chaotisch 

 Ik ben bang van het onbekende, vermijd 

nieuwe situaties en dingen 
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