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INLEIDING
De titel van deze scriptie is: Hoogbegaafde kinderen.
( Behandeling/begeleiding bij gedragsproblemen van hoogbegaafde kinderen op basis van
paranormale therapie).
Mijn motivatie om dit onderwerp te kiezen is gelegen in het feit dat mijn eigen zoon
hoogbegaafd is, en ik met vele problemen hieromtrent dagelijks word geconfronteerd. De
reden dat hoogbegaafden met veel problemen worden geconfronteerd is: dat vaak niet
onderkend wordt dat een kind hoogbegaafd is, zij daardoor verkeerd of niet begeleid worden.
Vaak worden ze als probleemkinderen gezien en behandeld door de omgeving.
De probleemstelling van deze scriptie valt uiteen in drie deelvragen:
- Welke specifieke kenmerken hebben hoogbegaafden en welke gedragsproblemen
kunnen zij ervaren?
- Hoe wordt er op school, door instanties en hulpverlening met gedragsproblemen van
hoogbegaafden omgegaan?
- Welke bijdrage kan de paranormaal therapeut leveren aan de begeleiding cq.
behandeling van hoogbegaafde kinderen met gedragsproblemen?
De doelstelling is: Kennis van en inzicht geven in de specifieke kenmerken en problematiek
van hoogbegaafde kinderen, de knelpunten die er momenteel zijn m.b.t. hun begeleiding en
welke bijdrage paranormale therapie kan leveren aan hun behandeling.
Deze scriptie gaat over hoogbegaafde kinderen met problemen! Ik wil daarbij duidelijk
stellen dat 17% van de hoogbegaafden geen problemen ondervindt.
Deze scriptie is niet alleen bedoeld voor collega paranormaal therapeuten, maar voor allen
die bij deze problematiek betrokken zijn en alle andere geïnteresseerden.
De opbouw van de scriptie is als volgt in het eerste hoofdstuk behandel ik de theorie van de
hoogbegaafdheid en daaropvolgend in het tweede hoofdstuk de specifieke eigenschappen
van hoogbegaafden. In het derde hoofdstuk behandel ik de problemen die hoogbegaafden
kunnen ondervinden, met in het vierde hoofdstuk de huidige kennis en methoden van en
voor hoogbegaafden. Vervolgens behandel ik in het vijfde hoofdstuk hoe een paranormaal
therapeut iets kan betekenen voor hoogbegaafden
Uiteindelijk komen in het zesde hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen op micro, meso
en macro niveau.
Er is veel over hoogbegaafden geschreven, zowel over de biologische, de psychische als
over de sociale aspecten. Uiteraard worden deze zaken in deze scriptie beperkt beschreven
en aangehaald. Zoals uit de scriptie zal blijken heb ik me moeten beperken tot hoogbegaafdheid, met problemen die op verschijnselen kunnen lijken van o.a. stoornissen. Ook de
combinatie met stoornissen is verder in deze scriptie niet ter sprake gekomen omdat dan
iedere stoornis afzonderlijk compleet beschreven zou moeten worden. Vanwege het feit dat
er echter veel verschijnselen met sommige stoornissen overeenkomen heb ik de definitie van
die stoornissen in de verklarende woordenlijst opgenomen. Ik ben mij ervan bewust dat ik me
bij veel informatie tot de globale hoofdlijnen heb moeten beperken. Desalniettemin hoop ik
dat deze scriptie een basis mag zijn voor een ieder die in dit onderwerp geïnteresseerd is om
een duidelijk beeld van de problematiek te krijgen.
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Hoofdstuk 1; THEORIE VAN DE HOOGBEGAAFDHEID
1.1

Inleiding

Hoogbegaafde kinderen, wat verstaan we daar nu eigenlijk onder?
Wanneer is een kind hoogbegaafd?
Er bestaat volgens de theorie wel degelijk een definitie over hoogbegaafdheid, alhoewel er
ook nog veel onduidelijkheid bestaat. Wanneer ben je hoogbegaafd en wanneer 'gewoon'
intelligent? Inzake de theorie van de hoogbegaafdheid is het met name belangrijk om vast te
kunnen stellen wat dan de definitie van hoogbegaafdheid is.
Vervolgens kun je deze definitie toetsen aan de kenmerken van hoogbegaafdheid.
Voor de volledigheid is het van belang te weten dat bij hoogbegaafdheid de intelligentie uit
twee ‘soorten’ bestaat namelijk verbaal en performaal (zie paragraaf 1.4 en 1.5).
Paragraaf 1.6 gaat in op de vraag hoe je hoogbegaafdheid kunt constateren bij een kind.
Kun je het testen?
1.2

Definitie hoogbegaafdheid

Als je hoogbegaafd bent, heb je een goed verstand maar vaak ook een speciale manier van
denken en handelen. Je denkt en werkt in grotere sprongen dan andere leerlingen. Je bent
creatiever in het bedenken van oplossingen en zelfstandiger in je handelen.
Bekend is met name het onderzoek van Jozeph Renzuli, Amerikaans specialist op het terrein
van hoogbegaafdheid.
Renzuli maakte aannemelijk, dat behalve intelligentie ook andere factoren bepalend zijn voor
een hoge begaafdheid. Hij introduceerde het drie componentenmodel (1978). Drie elkaar
overlappende cirkels geven weer, dat hoogbegaafdheid het resultaat is van hoge
intellectuele capaciteiten, grote taakbetrokkenheid (motivatie) en creativiteit.
De Nederlandse psycholoog Mönks heeft (voor zijn definitie van hoogbegaafdheid) het drie
componenten model van Renzuli uitgebreid met een omvattende driehoek. Deze driehoek
representeert de sociale omgeving.
De door Renzuli genoemde drie persoonlijkheidskenmerken zullen zich zonder de positieve
invloed van het gezin, de school en vrienden moeilijk kunnen manifesteren.
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Triadisch model van hoogbegaafdheid (Mönks,1984)
De cirkels hebben te maken met persoonlijkheid. De punten van de driehoek met de invloed
van de omgeving. Bij hoge intellectuele capaciteiten moet je denken aan een IQ2 van 130 of
hoger.
Het IQ geeft aan hoe ver iemand boven of beneden het gemiddelde van 100 op een
intelligentietest scoort. Zo'n 2 à 3 procent van de bevolking heeft een IQ hoger dan 130.

Het woord intelligentie komt uit het Latijn en is afgeleid van 'inter' (tussen, te midden van) en
'legere' (verzamelen, uitkiezen, lezen).
Lewis Terman (1877-1956), hoogleraar psychologie aan de Stanford Universiteit en
grondlegger van het systematisch begaafdheidsonderzoek in de VS, beschouwde
hoogbegaafdheid als gelijk aan een intelligentie quotiënt van 140 of hoger.
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Hij sprak destijds over genialen. Pas 2 jaar voor zijn dood (1954) heeft hij met klem in een
publicatie gesteld dat de persoonlijkheidskenmerken volharding, zelfvertrouwen en
vastberadenheid, en daarnaast een positief ingestelde omgeving van even groot belang zijn
als intellectuele capaciteiten.
1.3
Kenmerken van hoogbegaafdheid
Onder kenmerken van hoogbegaafdheid verstaan we die kenmerken die erop kunnen wijzen
dat een kind hoogbegaafd is. Overigens kan het zijn dat de hoogbegaafdheid zich pas op
een latere leeftijd gaat uiten waardoor deze kenmerken in eerste instantie niet van
toepassing zijn. Tevens is het niet zo dat alle hoogbegaafden ook alle kenmerken laten zien.
De kenmerken zijn echter wel signalen om aan hoogbegaafdheid te denken.
Positieve kenmerken van hoogbegaafdheid
Concentratie en taakgerichtheid.
Leert zichzelf vaak rekenen en lezen.
Begrijpen en onthouden van moeilijke informatie wanneer geïnteresseerd is.
Veel lezen en verzamelen van informatie.
Significant beter presteren op mondelinge overhoringen dan op schriftelijke
overhoringen.
Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
Creativiteit met levendige verbeelding.
Ontwikkeling thuis op eigen initiatief van allerlei activiteiten.
Brede belangstelling en het leuk vinden dingen te onderzoeken.
Gevoeligheid.
Negatieve kenmerken van hoogbegaafdheid
Prestaties op school redelijk tot slecht (onderpresteren).
Huiswerk niet af of slecht gemaakt (motivatie).
Vaak ontevreden over eigen prestatie (perfectionisme).
Een hekel hebben aan inprenten (herhalen, rijtjes).
Vermijden van nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken (faalangst).
Minderwaardigheidsgevoelens, Wantrouwen of onverschilligheid (negatief zelfbeeld).
Niet graag meedoen aan groepsactiviteiten, minder populair zijn bij leeftijdgenootjes.
Vrienden zoeken onder gelijkgestemden (niet begrepen worden door anders denken).
Doelen worden te hoog gekozen (zodat falen hieraan geweten kan worden) of te laag
gekozen (zodat mislukken voorkomen wordt).
Snel afgeleid zijn en impulsief.
Verzet tegen autoriteit.
Overige kenmerken van hoogbegaafdheid
•
•
•
•
•
•
•

Weinig slapen, ongedurig.
Zeer alert, zeer gevoelig.
Snelle ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong.
Opvallend taalgebruik.
Grote leergierigheid, opvallend goed geheugen.
Vroeg leggen van verbanden, originele ideeën en oplossingen.
Perfectionisme.
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1.4

Verbale hoogbegaafdheid

Verbaal

Heeft betrekking op woorden, woordbetekenis, redeneren in taal en
taalsymbool, rekenen is ook redeneren

Het verbale IQ omvat de intelligentie met betrekking tot verbaal aangeboden opdrachten en
hangt in hoge mate samen met de prestaties die een kind op school levert.
1.5

Performale hoogbegaafdheid

Performaal

Heeft betrekking op praktisch handelen, oplossen van problemen en
deelproblemen, bv wiskunde

Het performale IQ meet theoretisch en praktisch inzicht. Het betreft opdrachten die een
beroep doen op het vermogen tot ruimtelijke visualisatie (het ruimtelijk inzicht). Hierbij gaat
het om het waarnemen van figuren en vormen.
1.6

Hoe kun je hoogbegaafdheid constateren/testen

Er zijn vaak tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand hoogbegaafd is.
In groep één en twee heeft het kind meestal al veel belangstelling voor letters en cijfers.
Vaak leren zij zichzelf lezen en rekenen. Het kind zal o.a. graag met de computer spelen en
heeft een voorkeur voor denkspelen zoals schaken.
Ze zijn geïnteresseerd in bijzondere onderwerpen als dinosaurussen, sterrenkunde,
piramides enz. Ze kunnen vroeg logisch denken en ingewikkelde redeneringen opzetten en
volgen. Al op jonge leeftijd denken ze diep na over levensvragen als: waar komen we
vandaan, waar gaan we naar toe, wat is het doel van het leven?
Vanaf groep drie kan men onder andere kijken naar CITO-scores, schoolprestaties en
manier van werken. Het is noodzakelijk dat een onderwijzer dan de tekenen van
hoogbegaafdheid herkent.
Ook bij onderpresteren wat veroorzaakt kan worden doordat het kind zich verveelt kan een
aanvullende test nieuw licht op de zaak werpen. Het testen kan (indien men op de hoogte is
van de problematiek rond hoogbegaafden) gebeuren bij de schoolbegeleidingsdienst.
Er zijn ook deskundige particuliere bureaus of het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek
waar testen kunnen worden afgenomen.
De meest gebruikte intelligentietest is de WISC-R.
Deze bestaat uit een verbaal (talig) en performaal (handelen met inzicht) gedeelte.
De schaal van de WISC gaat tot 152, daarna wordt alleen nog aangegeven: 152+.
Als er een discrepantie is tussen de verbale en performale capaciteiten, komt uit de WISC
mogelijk een lage totaalscore omdat het gebied 152+ als 152 wordt gerekend.
De optimale leeftijd om de WISC af te nemen is 7 jaar: dan is het resultaat het meest
betrouwbaar.
Naast de WISC worden vaak een aantal ondersteunende onderzoeken uitgevoerd, die de
uitkomsten van de WISC moeten bevestigen.
De WISC is momenteel de meest betrouwbare test.
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1.7

Samenvatting

De theorie van de hoogbegaafdheid is wel voorhanden. Alhoewel de definitie nog veel
onduidelijkheid geeft wanneer iemand hoogbegaafd of hoogintelligent is spreken we over het
algemeen bij hoogbegaafdheid over een kind met een IQ van 130 of hoger. Ook de signalen
zijn volop beschreven en bekend, waarbij overal de kenmerken van het hoogbegaafde kind
zijn terug te vinden en overeenkomen.
Je kunt hoogbegaafdheid dus constateren en het is met een zeer betrouwbare methode ook
te testen. Binnen het onderwijs bestaan er diverse mogelijkheden hiervoor, maar ook
hierbuiten zijn er diverse kanalen waar deze testen zijn af te nemen.
Theoretisch is er dus wel degelijk een antwoord op de vraag; is mijn kind hoogbegaafd? En,
wat is nu eigenlijk hoogbegaafd?

uitreiking schaakdiploma stap 1
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Hoofdstuk 2: SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN HOOGBEGAAFDEN
2.1

Inleiding

Nu we de theorie van de hoogbegaafdheid weten, willen we ook weten wat dan de specifieke
eigenschappen van hoogbegaafden zijn.
Hoe signaleren we hoogbegaafde kinderen, oftewel hoe kunnen de kenmerken zich uiten?
-

Heeft het kind een ontwikkelingsvoorsprong, waar zie je dat bijvoorbeeld aan?
- Het kind stelt veel hoe en waarom vragen.
- Het kind wil zelfstandig wat doen, heeft een grote belangstelling voor zijn omgeving en de
wereld.
- Het kind neemt vaak de leiding bij een spel of verandert het spel naar eigen idee.
- Het kind heeft een grote concentratie.
- Het kind speelt vaker met oudere kinderen (niveau gelijken) dan met leeftijdsgenoten.
- Het materiaal moet steeds weer nieuw of uitdagend zijn, anders valt de interesse snel
weg.
- Het kind heeft een vrijwel niet te stoppen nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang.
- Het kind heeft een duidelijke voorsprong in taalgebruik.
- Het kind heeft een snelle verwerking van informatie.
- Het kind denkt logisch en kan goed weergeven wat er geleerd is.
- Het kind rekent op een andere, zichzelf aangeleerde, manier.
- Het kind kan zich uitstekend verplaatsen in wat er in een andere leerling omgaat.
- Het kind laat duidelijk zijn eigen persoonlijkheid zien en maakt zijn wensen kenbaar.
- Het kind kan zich door zijn overgevoeligheid minder geaccepteerd voelen en daardoor
aangepast gedrag vertonen.
Maar niet elk hoogbegaafd kind zal deze eigenschappen goed laten zien.
Voordat we gaan kijken waarom we dit soms niet kunnen zien, wanneer er problemen
ontstaan, willen we eerst weten of er een biologisch verschil ten opzichte van minder
begaafden bestaat.
Tevens is van belang hoe je de specifieke eigenschappen kunt neerzetten wanneer je
onderscheid maakt tussen het verbale en het perfomale. Indien er namelijk sprake is van een
verbaal/performaal kloof of een performaal/verbaal kloof kom je zeer specifieke
eigenschappen/gedragskenmerken tegen.
2.2

Biologisch verschil t.o.v. minder begaafden

In de eerste 12 dagen na de geboorte is er nog een grote plasticiteit van het zenuwgestel,
daarna neemt dat snel af. In die periode worden de verbindingen tussen de neuronen
gevormd en blijkbaar is het zo dat hoe meer prikkels er zijn hoe meer zenuwcellen en
verbindingen tussen de zenuwcellen er aangemaakt worden.
Het aantal verbindingen tussen de neuronen van een hoogbegaafde ligt 40 tot 50% hoger en
in sommige gevallen zelfs tot 60% hoger dan bij "normaal" begaafden.
Kinderen die meer verbindingen hebben, hebben meer denkcircuits en dus meer
mogelijkheden (strategieën).
Volgens de theorie is hoogbegaafdheid deels bepaald door erfelijkheidsfactoren.
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2.3

Verbaal/performaal kloof

In de vakliteratuur spreekt men van "discrepantie tussen verbale en performale
vaardigheden",
Bij het testen van het kind wordt de intelligentie “gemeten”. Bij de WISC gaat deze test tot
152, bij een score boven de 152 krijgt men als resultaat 152+. Het IQ (uitslag van de testen)
is het gemiddelde van de verbale- en de performale score. Is het verschil tussen de verbale
en de performale intelligentie meer dan 12 dan spreken we van een kloof. Liggen dus de
verbale vaardigheden 12 hoger dan de performale dan spreken we van een
verbaal/performaal-kloof.
1 op de 3 hoogbegaafden heeft hiermee te maken. (van de 2 à 3% hoogbegaafden)
Pas op: een eventuele kloof kan doorwerken bij het testen en komt er dan dus niet
(helemaal) uit. Een verbaal hoog-performaal laag (v/p) kloof komt 7x vaker voor dan het
omgekeerde (p/v)
2.4

Performaal/verbaal kloof

Bij een performaal/verbaalkloof zal er dus een verschil van minimaal 12 gemeten worden
tussen de hogere performale intelligentie en de verbale intelligentie.
Het praktisch handelen ligt dus op een (veel) hoger niveau dan het redeneren in taal.
Voor het bepalen van een kloof dienen we ons te realiseren dat de kloof veel hoger kan
liggen bij een intelligentie van 152+ verbaal of een intelligentie van 152+ performaal,
aangezien er niet wordt aangegeven hoe hoog de waarde dan is.
Zoals gezegd is 2 a 3% van de bevolking (stel dus 400.000 mensen in Nederland)
hoogbegaafd, hiervan heeft 1/3 een verbaal/performaal kloof (zo’n 133.000 mensen), een
verbaal/performaal kloof komt ongeveer bij 7 op de 8 keer voor terwijl een
performaal/verbaal kloof (ongeveer 19.000 mensen) maximaal 1 op de 8 keer voor komt.
Wanneer er een kloof geconstateerd wordt is het meestal zo dat de verbale score hoger is
dan de performale score.
2.5

Samenvatting

We hebben de theorie van de hoogbegaafdheid bekeken. In dit hoofdstuk hebben we
gekeken in hoeverre er van een biologisch verschil sprake is, wat eventuele specifieke
eigenschappen zijn.
Ook hebben we bekeken hoe een IQ van 130 of hoger kan worden bepaald en hoe de
verschillen verbaal en performaal zich ten opzichte van elkaar en het gemeten IQ verhouden.
Hierbij zijn we klaar met de basis van wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is.
Ik wil hierbij nadrukkelijk vermelden dat ik uiteraard in hoofdstuk 1 en 2 slechts hoofdlijnen
heb uitgezet. Over het onderwerp intelligentie en hoogbegaafdheid zijn vele boeken door
vele specialisten en wetenschappers geschreven. Indien U meer informatie hierover zoekt
kan ik U in ieder geval naar mijn literatuurlijst verwijzen voor meer uitgebreide informatie.
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Hoofdstuk 3: PROBLEMEN BIJ HOOGBEGAAFDEN
3.1

Inleiding

We hebben geconstateerd dat een kind hoogbegaafd is.
Nu is het natuurlijk niet zo dat dit altijd tot problemen
moet leiden. Wel is het een feit dat een hoogbegaafde
anders denkt.
Zoals we gelezen hebben liggen het aantal verbindingen van de neuronen 40 tot 50% hoger
en in sommige gevallen zelfs tot 60% hoger dan bij "normaal" begaafden.
Meer verbindingen hebben, meer denkcircuits leidt niet alleen tot meer mogelijkheden
(strategieën), maar ook een andere manier van registreren van de hersenen.
Een “normaal” begaafde zal een gebeurtenis bijvoorbeeld in 2 stappen in de hersenen
registreren terwijl een hoogbegaafde dit in 4 of meerdere stappen registreert. Niet
verwonderlijk dus dat een hoogbegaafde op een “andere” manier denkt.
Dit maakt het leven een stuk gecompliceerder, niet alleen vanwege het feit dat men zich
daardoor vaak niet begrepen voelt, maar ook door de manier van naar het leven kijken en
ervaren.
Bovendien hebben we geconstateerd dat de hoogbegaafde sterk in de minderheid is, wat
betekent dat de hoogbegaafde vaak door andere ook echt anders wordt gevonden in zijn
manier van denken en doen. In hoeverre is het mogelijk en noodzakelijk voor de
hoogbegaafde zich “aan te passen”, hoe doe je dat dan en wat voor consequenties heeft dit
voor je eigen ontwikkeling en persoonlijkheid.
3.2

Problemen die hoogbegaafden kunnen ervaren

3.2.1

Overgevoelige zintuigen

Op zeer jonge leeftijd blijkt al vaak dat hoogbegaafde kinderen overgevoelige zintuigen
hebben. Bijvoorbeeld het probleem dat zij geen kleding aan hun lichaam kunnen velen,
overgevoelig zijn voor geluid of licht etc. Dat dit tot zeer veel problemen kan leiden mag
duidelijk zijn.
3.2.2

Inadequaat gedrag

Bij kinderen die hun omgeving heel intensief beleven, zijn de invloeden van buitenaf heel
groot. Ze zijn kwetsbaar vanwege de enorme hoeveelheid informatie die ze opvangen. Ze
kunnen inschatten welke gevolgen hun gedrag heeft, en daarnaar gaan handelen.
Een kind dat voortdurend in situaties verkeert waar niets van hem/haar verwacht wordt, leert
systematisch inadequaat gedrag. Wanneer een kind adequaat reageert zal de omgeving
vaak negatief hierop reageren. Het kind dat iets direct goed doet krijgt tenslotte minder
aandacht dan het kind dat inadequaat reageert. Bijvoorbeeld een meisje van 3 jaar, maakt
thuis puzzels van 75 tot 100 stukjes: dat is veel voor die leeftijd. Op de peuterspeelzaal zijn
alleen maar puzzels met maximaal 12 stukjes. Die maakt ze uiteraard moeiteloos, maar de
leidsters schenken daaraan geen aandacht. Dan pakt ze twee niet passende stukken uit een
puzzel van 4 stukken, drukt die tegen elkaar en stapt daarmee naar de leidster. Ze heeft in
de gaten dat ze, door onhandigheid en/of onkundigheid te simuleren, wel aandacht krijgt.
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3.2.3

Onderpresteren

Onderpresteren komt voor in twee vormen: absoluut en relatief.
Absoluut onderpresteren: het kind presteert onder de norm. Deze vorm is gemakkelijk te
herkennen.
Relatief onderpresteren: het kind presteert boven de norm, maar beneden de eigen
capaciteiten. Dit is een gevaarlijke situatie, moeilijk te onderkennen.
Onderpresteren komt erg veel voor. Een groot aantal hoogbegaafde kinderen is of wordt
helaas onderpresteerder.
Elk kind ontwikkelt een eigen code. Elk kind kijkt op z'n eigen manier naar de omgeving, gaat
daar op z'n eigen manier mee om. Het geheel van eigen regeltjes, gedachten en
verwachtingen vormt samen de eigen code van het kind.
Problemen ontstaan als die eigen code sterk afwijkt van de door de andere kinderen (klas,
groep) gehanteerde code. De groep onderneemt dan initiatieven om de code van het kind te
veranderen. Eerst gebeurt dat vriendelijk, later zit de groep het kind (soms letterlijk) op de
huid om diens code te veranderen. Het kind moet dan kiezen, zijn eigen code hanteren of die
van de groep aannemen.
Als het kind de groepscode accepteert als eigen code geeft dat problemen voor het kind zelf.
Blijft het trouw aan zijn eigen code dan wijst het de groep af en krijgt het ruzie. Het kind kan
ook gaan ‘hoppen’ waarbij het afwisselend de eigen code en de groepscode gebruikt, het
kind wordt dan echter als onbetrouwbaar gezien.
Ook een oorzaak van onderpresteren kan zijn dat de leerstof niet moeilijk of uitdagend
genoeg is. De meeste hoogbegaafden zijn heel leergierig en nieuwsgierig. Het is dus van
essentieel belang deze kinderen adequaat van voldoende leerstof te voorzien. Wordt het
kind hierin teleurgesteld dan kan het zijn dat ze er niets meer aan vinden om te leren en het
dan ook bijna niet meer doen.
3.2.4

Eenzaamheid

Vaak is het gevoel van eenzaamheid en niet begrepen voelen het gevolg van de manier van
observeren: globaal tegenover analytisch, niet begrepen voelen.
Ook het probleem met de codes, zoals in paragraaf 3.2.3 wordt beschreven, veroorzaakt dat
het kind het gevoel krijgt nooit ergens bij te horen. Door problemen in de communicatie zal
het kind niet duidelijk kunnen maken waarom het zich zo eenzaam voelt als dit door de
omgeving geconstateert/opgemerkt wordt.
3.2.5

Globaal observeren

De meeste kinderen observeren op basis van overeenkomsten. Welke overeenkomst heeft
de nieuwe ervaring met de dingen die ik al ken? Door te kijken naar overeenkomsten, kan
het kind zo'n nieuwe ervaring classificeren.
3.2.6

Analytisch observeren

Hoogbegaafden observeren echter anders, zij kijken naar de verschillen.
Dit resulteert in een totaal andere kijk op dezelfde gebeurtenis. Doordat zo'n kind observeert
op basis van verschillen, komen een aantal processen op gang.
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Al zijn het maar kleine dingen, kleine misverstanden, net iets anders reageren, toch kunnen
de verschillende wijze van observeren al een oorzaak van misverstanden zijn.
Het kind valt buiten de groep en zal zich hierdoor eenzaam gaan voelen, niet begrepen.
3.2.7

Kwetsbaarheid door verwachtingen

Veel hoogbegaafde kinderen hebben hoge verwachtingen van hun omgeving en van
zichzelf.
Trouw en loyaliteit verwacht het hoogbegaafde kind niet alleen van zichzelf, maar ook van
anderen. Wordt het kind in die verwachting herhaaldelijk teleurgesteld, dan kan een situatie
ontstaan waarbij het kind maar niet meer aan nieuwe vriendschappen begint.
3.2.8

Afwijzen van het leerproces

Door hun intelligentie doorzien hoogbegaafde kinderen veel situaties direct, ze weten
meteen hoe ze er mee om moeten gaan. Herkennen betekent voor hen: direct kennen en
kunnen. Er is dus geen leerproces. Het kind verwacht van zichzelf dat het alles direct kent en
kan, maar komt onvermijdelijk op den duur in aanraking met situaties waarin dat niet meer
lukt. Het feit dat ze dan toch een leerproces in moeten, wordt door hen geïdentificeerd met
domheid. Ze weigeren het leerproces aan te gaan.
3.2.9

Faalangst/perfectionisme

In plaats van te weigeren het leerproces aan te gaan zien we ook vaak faalangst ontstaan.
Veel hoogbegaafden stellen zeer hoge eisen aan zichzelf. Wanneer het kind in aanraking
komt met situaties waarin het niet meer lukt dat alles vanzelf gaat dan hebben ze nog niet
geleerd om te gaan met het gevoel van onbehagen, dat ze op dat moment ervaren. Dit
gevoel is onprettig, dus alles wat dit gevoel te weeg brengt wordt vermeden. Zo’n kind doet
alles perfect, maar houdt zich aan de gebaande paadjes, dat is veilig. Nieuwe dingen of extra
werk doen ze niet tenzij het verplicht wordt. Vragen om een uitleg doen ze ook niet, die
hadden ze eerder ook niet nodig, waarom nu dan wel? Of ze gaan juist bij alles om uitleg
vragen. De fantasie van deze kinderen kan hen nu erg in de weg zitten, juist het bedenken
van wat er allemaal zou kunnen gebeuren, voedt de faalangst.
3.2.10 Hyperactiviteit
Veel hoogbegaafde kinderen lopen over van energie en kunnen soms ook letterlijk niet
stilzitten. Ze willen continu bezig zijn en continu geprikkeld worden, het spreekt voor zichzelf
dat dit tot problemen kan leiden.
3.2.11 Negatief zelfbeeld/levensverwachting
Bovenstaande problemen kunnen leiden tot een zeer negatief zelfbeeld, wat niet
verwonderlijk is.
Bekend is dat het aantal suïcides onder hoogbegaafden pubers hoger ligt dan bij gemiddelde
pubers.

-14Hoogbegaafde kinderen

3.3

Problemen bij een v/p kloof

Door een eventuele kloof ontstaat er een situatie dat de gegevens uit de ene hoek niet
transfereren met de andere gegevens. Het kind kan zich geen beeld vormen van de
situatie/het probleem (kan het niet visualiseren). Visualisatie van het probleem komt tot stand
door verbaliseren; als je dingen onder woorden brengt krijg je daar 'n beeld bij. Dit is
belangrijk voor de werking van het geheugen.
Als iemand tégen je praat is dat beeld aanzienlijk zwakker dan wanneer je er zélf woorden
aan geeft. Vooral bij hoogbegaafdheid met een v/p kloof is het niet vormen van beelden sterk
aanwezig.
Een beeld heeft 3 dimensies: symbool, betekenis, gevoelswaarde. Als er één van de drie
ontbreekt vormt het kind zich geen beeld en voert dus de opdracht niet uit.
Bij een verbaal/performaal kloof zijn er dan ook duidelijke gedragskenmerken zoals;
• Moeite met routine, alles steeds elke dag opnieuw vertellen (wassen, aankleden, bed
opmaken etc.).
• Chaotisch, niet in staat zelf op te ruimen.
• Vergeetachtig, verstrooid.
• Vaak boos of verdrietig (het handelen leidt tot een slecht product, kind valt zichzelf
dus steeds tegen).
• Langzaam met rekenen.

-15Hoogbegaafde kinderen

•
•
•
•
•
•
•
•

Problemen met de groep.
Drempelvrees, alles wat nieuw is zorgt voor problemen, is bedreigend.
Blokkade; er ontstaat een situatie, kind kan er niet mee omgaan, blokkeert en gaat
bijv. op toilet zitten; apathisch.
Omgooien bekers.
Tics.
De aanzet in een schrift is halverwege de regel of bladzijde.
Laag zelfbeeld.
Vaak angstig; nachtmerries.

Vaak gebeurt het dat door dit soort kenmerken er een diagnose ADHD, PDD-NOS,
Asperger, dyslexie, NLD (Non-verbal learning difficulties) of autistiform gedrag wordt
gesteld, terwijl er 'alleen maar' sprake is van een v/p kloof.
Met ADHD heeft de v/p kloof 13 kenmerken gemeenschappelijk!
Een v/p kloof kan als een specifieke vorm van NLD worden beschouwd, tevens kan het zijn
dat een kind een v/p kloof met daarbij een verworven vorm van dyslexie heeft.
Doordat het kind met een v/p kloof afwijkend en storend gedrag vertoont wordt er al snel
naar een van bovenstaande diagnoses dan wel verschijnselen gekeken. Het gevaar dat
hierin zit terwijl het kind niet psychologisch getest wordt laat zich raden.
3.4

Problemen bij een p/v kloof

Een hoge performale intelligentie kan in de onderwijssituatie vertraging of stagnaties in het
leerproces veroorzaken, omdat het kind gebruik maakt van een denkproces waarbij het via
het handelen inzicht verwerft en ook bij voorkeur handelend tot oplossingen komt.
Bij een performaal-hoog/verbaal-laag (p/v) kloof komt er nog bij (bij de kenmerken die we
ook bij een verbaal/performaal kloof zien) dat het kind uitstekend kan imiteren, wat ze zien
doen ze na. Bovendien wordt het kind aangesproken op het niveau waar het zich verbaal uit
(dat wat hij niet goed kan dus). Er zit echter veel meer in dit kind dan er zichtbaar is, het kind
wordt chronisch onderschat. Dit kan tot hevige frustraties bij het kind leiden.
65% van deze kinderen wordt niet ontdekt. Het gedrag van een kind met een p/v kloof kan
lijken op autistiform gedrag.
Van de kinderen met een discrepantie tussen verbaal en performaal heeft hooguit 1 op de 8
performaal hoog en verbaal laag. Het is dus een uitzondering.
3.5

Samenvatting

Alhoewel het niet zo is dat iedere hoogbegaafde met problemen kampt, vinden we over dit
onderwerp ook veel geschreven over volwassenen. Opvallend hierbij is dat velen wilden dat
zij al veel eerder hadden geweten dat zij hoogbegaafd waren. Voornamelijk problemen met
communicatie, zoals in het voorwoord van dit hoofdstuk beschreven door het ”anders
denken” heeft hun veel last bezorgd in het leven.
Wanneer er vervolgens toch problemen ontstaan met hoogbegaafden zien we dat deze
problemen met veel ‘etiketten’ welke bij psychische problemen met jongeren voorkomen
vergeleken kunnen worden. Het niet ontdekken van de oorzaak van de problemen omdat er
naar de ‘etiketten’ gekeken wordt zal e.e.a. dan verergeren. Niet alle problemen komen bij
hoogbegaafden voor. Vooral een verschil in de verbale intelligentie ten opzichte van het
performale intelligentie kan tot vele problemen leiden. Het gemiddelde IQ wat een optelsom
is van de scores van beiden is dus niet voldoende om te weten in hoeverre we met
problemen te maken kunnen hebben en/of krijgen.
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Van herkende hoogbegaafde kinderen komt;
-

17% goed terecht

-

17% dankzij hulp van buitenaf goed terecht

-

33% deels matig terecht, ondanks hulp van buitenaf

-

33% heel slecht terecht, deze kinderen kunnen zeer depressief zijn, in psychiatrische
inrichtingen terechtkomen of zelfmoord plegen.
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Hoofdstuk 4: HUIDIGE KENNIS EN METHODEN BIJ HOOGBEGAAFDHEID
4.1

Inleiding

We kennen nu de theorie van de hoogbegaafdheid, de specifieke eigenschappen en we
weten met welke problemen hoogbegaafden kunnen worden geconfronteerd. Van belang is
vervolgens hoe er in de praktijk mee wordt omgegaan.
Voor een deel zal dit op theorie (hoe het zou moeten/hoe het vaak verloopt volgens de
deskundigen die er over geschreven hebben) en deels zal dit op eigen ervaringen gebaseerd
zijn.
In dit hoofdstuk zal dan ook een eigen stukje ervaring mee spelen. Ik heb een zoontje Nino
waarbij op 8 jarige leeftijd door middel van testen bij een onafhankelijk gespecialiseerde
psychologe (Van Halem) geconstateerd is dat hij hoogbegaafd is. Nino heeft overigens een
p/v kloof (hij scoorde toen hij 8 jaar was een verbaal IQ van 123 en een performaal IQ van
152+, een gemiddeld IQ van 144).
Deze psychologe Van Halem komt ook in de literatuur (zie literatuurlijst Plato) en op diverse
websites als specialiste aan het woord. Ik heb haar geïnterviewd en dit interview als bijlage
bij deze scriptie opgenomen.
4.2

Het ontdekken van hoogbegaafdheid

1 op de 80 mensen is hoogbegaafd. Op 4-jarige leeftijd is 1 op de 8 bekend, dat is 12%; op
12-jarige leeftijd is dit 55%. Hiervan is 2/3 jongens en 1/3 meisjes. Deze scheve verhouding
heeft te maken met het feit dat de aard van de symptomen zo verschillend zijn. Jongens
hebben gedragskenmerken die veelal naar buiten gericht zijn (schreeuwen, agressief of
lastig gedrag, meisjes hebben meer naar binnen gerichte symptomen (hoofdpijn, buikpijn).
Hoogbegaafdheid wordt vaak ontdekt vanwege de kenmerken die zich uiten in velerlei
verschijnselen.
Op het consultatiebureau wordt de ontwikkeling van de baby en peuter al gevolgd. Er kan
dan geconstateerd worden dat het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. In het boekje van
Pharos, “help een hoogbegaafd kind, de consultatiebureau- en schoolarts”, schrijft Kitty
Schaap-van der Meer, consultatiebureauarts, dat het haars inziens de taak van het
consultatiebureau is om ouders van mogelijk hoogbegaafde kinderen te wijzen op de
mogelijkheden om informatie in te winnen bij deskundigen.
Zij spreekt hier over het van Wiechenschema, een test die op het consultatiebureau wordt
gebruikt. Deze test is speciaal door van Wiechen en anderen ontworpen om de 10%
langzame baby’s te ontdekken.
Volgens de verhalen echter zowel mondeling als op schrift is de ervaring met het consultatie
bureau dat men zich inderdaad op het kind dat zich langzamer ontwikkelt richt. In hoeverre
dit met de kennis over hoogbegaafdheid van de consultatiearts te maken heeft is mij niet
bekend.
Dat de aandacht zich op minder ontwikkelde/minder presterende kinderen richt, alhoewel het
zeer terecht is dat deze groep extra aandacht krijgt, is overigens wel een zeer bekend
gegeven. Ook in het onderwijs is de aandacht praktisch volledig op de minder presterende
kinderen gericht.
Een heel enkele keer wordt de hoogbegaafdheid al op de peuterspeelzaal ontdekt, echter
volgens de verhalen hierover moet je dan wel erg veel geluk hebben met de desbetreffende
peuterspeelzaalleidster.
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Bovendien kan deze alleen signaleren, verder is het dan aan de ouders om de
mogelijkheden en wegen te ontdekken wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je het kind hierbij
kan (laten) begeleiden.
Indien op deze leeftijd problemen ontstaan zal niet gauw op intelligentie getest worden.
Tenslotte is de meest betrouwbare leeftijd voor een test rond de 7 jaar.
Over het algemeen wordt door de ouders geconstateerd dat er iets niet goed gaat met het
kind. Dit kan zijn dat er problemen op school ontstaan, het kan ook zijn dat het kind door het
gedrag opvalt. Op zeer jonge leeftijd valt het vaak de ouders op dat het kind een
ontwikkelingsvoorsprong heeft. Bijvoorbeeld; het kind kan al heel jong kleuren benoemen.
Vaak is de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool het moment waar de signalen
beginnen. Dit kan veroorzaakt worden doordat het kind een hoge verwachting heeft van het
naar school gaan en gedesillusioneerd raakt wanneer blijkt dat het op de basisschool nog
twee jaar mag spelen. Het hoogbegaafde kind heeft zich er vaak op ingesteld dat het op de
basisschool een uitdaging zal krijgen. Leren lezen, schrijven en rekenen. De teleurstelling
wanneer dit niet zo blijkt te zijn is vaak dusdanig dat het zich in allerlei zaken gaat uiten. Het
valt vaak op dat hoogbegaafde kinderen zichzelf al hebben leren lezen voordat zij naar groep
drie gaan.
Ook problemen op school, door de leerkracht gesignaleerd, kunnen de reden zijn dat het
kind op een bepaald moment getest wordt.
Het is echter niet vanzelfsprekend dat het kind op intelligentie getest wordt. Zoals al eerder
aangegeven hebben we beschikking over behoorlijk wat etiketten (ADHD, PDD-NOS,
Asperger, dyslexie, NLD (Non-verbal learning difficulties) of autistiform gedrag) die we
kinderen op kunnen plakken. Gezien de problemen die kunnen ontstaan wordt een deel van
de hoogbegaafde kinderen ook met zo’n etiket opgezadeld met als gevolg dat zo’n kind
wellicht in het individueel onderwijs terechtkomt en vaker nog op speciale scholen voor
moeilijk hanteerbare kinderen.
Het is verbazingwekkend hoeveel kinderen ook nog anno 2004 nooit te weten komt (en als
men het te weten komt vaak pas wanneer men volwassen is) dat het hoogbegaafd is.
Opvallend is ook dat veel Mensa leden (een internationale vereniging voor (volwassen)
hoogbegaafden) laten weten dat ze altijd gedacht hebben, of dat hun verteld is dat ze DOM
zijn.
4.3

De rol van de school en instanties met betrekking tot het omgaan met
hoogbegaafde kinderen

Zoals gemeld is er voor de consultatiearts ruimte en gelegenheid de ouders attent te maken
op het feit dat zij wellicht een hoogbegaafd kind hebben. Hierbij zou de consultatiearts dan
voor verdere informatie kunnen verwijzen.
Wanneer we echter de literatuur en de vele verhalen van ouders doorlezen over hun
hoogbegaafde kinderen zien we dat er maar bij 1 op de 8 kinderen op 4 jarige leeftijd bekend
is dat het kind hoogbegaafd is. Vanuit deze verhalen van ervaringen van ouders (waarvan er
legio te vinden zijn) heb ik er echter niet één gelezen waarbij deze constatering door
aangeven van de consultatiearts is ontdekt.
Veelal zijn het de ouders zelf die tot de veronderstelling komen dat het kind wellicht
hoogbegaafd zou kunnen zijn. Een enkele keer is het de oplettende peuterspeelzaalleidster
die de ouders op het spoor van de hoogbegaafdheid zet.
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Ook het RIAGG is een van de instanties waarbij men terechtkomt wanneer het kind veel
problemen heeft. Bijvoorbeeld bij extreme overgevoeligheid.
Het RIAGG heeft de mogelijkheid tot een intelligentietest over te gaan. Hieruit zijn ook
hoogbegaafde kinderen ontdekt. Opvallend is echter wel dat de psycholoog, van het RIAGG
of andere instantie/particulier, bij problemen pas in een later stadium naar het IQ van het
kind zal gaan kijken.
Bij gevallen waarbij dit volgens de verhalen is gebeurd valt overigens ook op dat het kind dan
ook wel op diverse terreinen kenmerken van hoogbegaafdheid vertoont. De
onderpresteerder loopt ook hier het risico buiten de boot te vallen.
Wanneer men zich namelijk op de problemen van het kind richt zal de aandacht zich op de
gevolgen en niet op de oorzaak van de problemen richten. Legio problemen in de omgang
zijn te ontdekken en de minimale psychologische test die men in eerste instantie hanteert
geeft wel achterstanden aan maar geen IQ. Dat de achterstanden er zijn wordt dus wel
geconstateerd maar dat de oorzaak hoogbegaafdheid en daardoor onderpresteren is zal er
op deze manier niet uitkomen.
De schoolarts richt zich voornamelijk op fysieke en psychische gezondheid van het kind.
Indien er dus bij een onderzoek van de GGD uitkomt dat het kind bepaalde problemen heeft
zal de schoolarts zich tot de ouders en de school richten en afhankelijk hiervan te werk
gaan. Ik heb er nergens over gelezen dat er bij een schoolarts vermoed werd dat een kind
hoogbegaafd was en hiervoor doorverwezen. Het lijkt mij gezien de omstandigheden ook
praktisch onmogelijk. De schoolarts (GGD) ziet het kind slechts enkele malen tijden de
basisschoolperiode en we mogen ervan uitgaan dat bij problemen met het kind de school
of/en de ouders al eerder hulp of ondersteuning hebben gezocht.
Op iedere basisschool is tegenwoordig een begeleider(ster) in dienst die voor “probleem”
kinderen de begeleiding opzet. Bijvoorbeeld remedial teaching voor kinderen bij een
achterstand in bepaalde vakken. Deze begeleider heeft jaarlijks een bepaald aantal uren
‘recht’ op hulp/bijstand/advies van Onderwijs Advies, een overheidsingestelde dienst. Tevens
heeft men in Nederland de onderwijsinspectie, deze controleert de uitvoering van het
onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld ongeoorloofd verzuim van kinderen, maar ook de
uitvoering van het onderwijs door de scholen.
Indien een leerkracht de kenmerken van hoogbegaafdheid herkent kan de leerkracht in
samenwerking met de schoolbegeleider en OA bezien wat voor de betreffende leerling
gedaan kan worden.
Waarom is het werken met hoogbegaafden kinderen binnen het onderwijs zo moeilijk? Er
zijn verschillende factoren waarin zij zich onderscheiden van andere leerlingen:
•
•
•

Ze observeren analytisch (op basis van verschillen).
Ze zijn sterk visueel.
Ze leren associatief (iets ontdekken, in verband brengen met dingen die je al weet, je
leert in verhouding tot andere dingen).

Terwijl het gewone onderwijs uitgaat van:
•
•
•

Globaal observeren.
Een mix van kijken, horen, voelen.
Analoog leren (concrete uitleg-toepassing-nog een keer uitleg-oefenen, nog een keer
oefenen).
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Voor een hoogbegaafde zal dus het ‘gewone’ onderwijs niet voldoen.
Er zijn echter diverse programma’s, materialen die ter beschikking van OA en de scholen
staan.
Versnelling (het overslaan van een klas) wordt vaak gehanteerd. De stelling dat dit
emotioneel voor de hoogbegaafde te belastend zou zijn is al heel lang geleden door
specialisten van tafel geveegd. Het hoogbegaafde kind van bijvoorbeeld 10 jaar ‘denkt’ op
het niveau van een 12/13 jarige, emotioneel zal het kind zich dus vaak eerder beter voelen
bij kinderen van deze leeftijd dan slechter.
Ook kennen we de verbredingprogramma’s. Het hoogbegaafde kind krijgt dan extra stof
aangeboden die bij de interesse van het kind passen. Of bijvoorbeeld wanneer de hele klas
een project heeft kan het hoogbegaafde kind het project breder uitwerken. Zodoende kan het
kind toch verder ontwikkelen en hoeft zich niet te vervelen, terwijl het niet buiten ‘de groep’
valt. Voorwaarde om dit te laten slagen is wel dat de betrokken leerkracht kennis van
hoogbegaafdheid heeft en interesse en motivatie. Versnellen door het kind een klas over te
laten slaan waarbij de ‘gemiste stof’ op geen enkele wijze wordt behandeld kan problemen
gaan opleveren. Ook bij hoogbegaafde is het zo dat je alleen output kan krijgen als je input
geeft. Ook verbreding is alleen dan mogelijk indien bereidheid tot bijvoorbeeld het niet laten
herhalen van stof (wat voor de meeste hoogbegaafden dodelijk is) en aanpassing van
bepaalde manieren van lesgeven er zijn. Is deze bereidheid er niet dan zal de leerling nooit
zijn ‘normaal vereiste’ werk afkrijgen en aan verbreding dus nooit toekomen.
Afhankelijk van de genoten kennis over hoogbegaafdheid kan de schoolbegeleider dit proces
sturen. Helaas moet ik constateren dat het overgrote deel van de leerkrachten niet of
nauwelijks bekend is met hoogbegaafdheid. Wel met de term maar niet met de inhoud en
mogelijke gevolgen. Indien een leerkracht dus geen signalen herkent en de moeite van het
inschakelen van OA voor een test neemt kan de hoogbegaafdheid alleen door ouders
worden vermoed.
De praktijk wijst nog steeds uit dat men ouders er vaak van verdenkt het kind te ‘pushen’ en
gaat men er nog steeds vaak vanuit dat de ouders middels het kind willen ‘scoren’.
Alhoewel bekend is dat OA over vele materialen beschikt voor de begeleiding van
hoogbegaafden is over een eventuele kloof ook bij OA weinig bekend. Tevens lijkt het erop
dat de uren die OA per school beschikbaar heeft niet in eerste instantie voor het ‘probleem’
kind dat hoogbegaafd is worden ingezet.
4.4

De rol van de huisarts

Wanneer kom je met een hoogbegaafd kind bij de huisarts terecht is de eerste vraag die we
moeten stellen. Wanneer er zeer veel problemen met het kind ontstaan en de ouders ook op
school niet het gevoel krijgen geholpen te worden, of wanneer de school aangeeft dat het
kind bijvoorbeeld “ADHD-verschijnselen”, of welk etiket men op dat moment wil plakken,
heeft en de ouder dit niet voetstoots aan zal willen nemen of via de huisarts een verwijzing
verwacht zal men naar de huisarts gaan om de problemen voor te leggen.
Aangezien de meeste problemen naar psychische problemen wijzen, of bijvoorbeeld bij
dyslexie om te testen, zal de huisarts veelal doorverwijzen naar het RIAGG. Het RIAGG
wordt door het rijk vergoedt (AWBZ) en is dan voor velen de enige weg om psychische hulp
voor het kind te krijgen. De druk echter op het RIAGG is algemeen bekend in Nederland en
de problemen zullen dus van behoorlijk ernstig niveau moeten zijn om doorverwezen te
kunnen worden.
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Ook binnen ziekenhuizen zijn er specialisaties van kinderpsychologie waarnaar verwezen
kan worden. Wanneer het kind bij het RIAGG, of de kinderpsycholoog terechtkomt zal het
dus al diverse sociale en psychische problemen hebben ‘ontwikkeld’.
De deskundigheid en interesse van de maatschappelijk dienstverlener of psycholoog in
kwestie in hoogbegaafdheid is dan de enige weg om een IQ test te krijgen. Alhoewel er vele
voorbeelden bekend zijn van maatschappelijk dienstverleners en kinderpsychologen die
hoogbegaafdheid geconstateerd hebben zien we ook dat een psychologische test hier geen
eerste stap is die genomen wordt.
Ieders leven wordt door vele omstandigheden en ervaringen gekenmerkt. Hierdoor krijg je
effecten op het sociaal psychisch leven. Wanneer een kind met problemen kampt zal in
eerste instantie naar deze omstandigheden en ervaringen gekeken worden. Vervolgens
speelt de omgeving hier ook een belangrijke rol, waarbij dan ook naar de omstandigheden
en ervaringen van de ouders zal worden gekeken. Het accent zal dus in eerste instantie naar
de omstandigheden en ervaringen gaan.
Ook bij hoogbegaafden (bijvoorbeeld door de miscommunicatie met de ouders vanwege het
‘anders denken’) zal er al van alles mis zijn gegaan. We kunnen ons dus voorstellen dat de
aandacht en concentratie veelal en langdurig op deze zaken wordt gericht waardoor de
hoogbegaafdheid er pas heel laat of niet uit blijkt, terwijl dat de oorzaak is.
Ook is er de mogelijkheid voor de huisarts om naar een kinderarts door te verwijzen. Er zijn
bijvoorbeeld kinderartsen die gespecialiseerd zijn in ADHD, waarnaar de huisarts zou
kunnen doorverwijzen. De combinatie hoogbegaafd/ADHD die voor kan komen er is, zal er
dan niet snel uitkomen. Het kind zal dan alleen op ADHD getest worden en indien dit ook
geconstateerd wordt medicijnen krijgen. De kans dat er verder gekeken zal worden, en zeker
op kortere termijn, is minimaal.
Had vroeger de huisarts nog een ‘persoonlijke band’ met zijn patiënten, kende hij ze goed,
tegenwoordig komt het regelmatig voor dat een huisarts een kind slechts een enkele maal in
zijn praktijk ziet. Het ‘volgen’ van de ontwikkeling van het kind zal dan ook niet door een
huisarts gebeuren. Daardoor kent de huisarts het kind dus niet en zal derhalve ook niet
kunnen aangeven dat bepaalde problemen opmerkelijk zijn waardoor eerder actie genomen
zou kunnen worden.
4.5

Specialisaties voor opvang en/of begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Er zijn diverse soorten van specialisatie voor opvang en/of begeleiding van hoogbegaafde
kinderen. Een lijst van namen en adressen is opgenomen in bijlage 3.
Buiten de mogelijkheden via de huisarts naar kinderarts, RIAGG of een kinderpsycholoog te
gaan zijn er gespecialiseerde psychologen voor hoogbegaafden.
NIP psychologen welke gespecialiseerd zijn in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen
hebben veelal buiten psychologisch onderzoek en persoonlijke begeleiding ook programma’s
opgesteld, zoals bijvoorbeeld workshops voor hoogbegaafden.
Deze psychologen die veelal een particuliere praktijk hebben zijn ingesteld op de
persoonlijke begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Zij besteden hierbij ook ruime
aandacht aan de omgeving van het kind, ouders/gezin en de school. Het kind kan d.m.v.
bijvoorbeeld workshops ook in contact komen met ‘gelijkgestemden’ hetgeen voor het
zelfbeeld zeer positieve effecten geeft.
De resultaten van deze vorm van begeleiding zijn volgens de diverse reacties die ik gehoord
heb en terug heb kunnen vinden zeer positief, zowel voor het kind zelf als voor de ouders/het
gezin.
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Wel moet opgemerkt worden dat veelal op initiatief van de ouders deze oplossing gekozen
wordt. Het kostenplaatje is dan zeker van belang. De vraag is of voor het kind uit een gezin
met ‘minder’ budget deze oplossing haalbaar is.
Wanneer de NIP psycholoog zo’n kind begeleidt zal ook de school advies krijgen en indien
nodig materialen ter beschikking krijgen. Het is echter wel van belang dat de school bereid is
mee te werken aan de begeleiding van het kind.
Zeker voor kinderen met een v/p of p/v kloof is deze vorm van begeleiding aan te bevelen.
Scholen
De begeleiding op scholen lijkt geheel afhankelijk van de kennis van de leerkracht/het team
van de desbetreffende school. Alhoewel we in praktisch elke schoolgids tegenwoordig
kunnen lezen dat de school ook aandacht aan het begaafde kind schenkt blijkt dit in de
praktijk sterk tegen te vallen.
Kennis over hoogbegaafdheid en met name over de problemen die dit soort kinderen kunnen
ondervinden is absoluut niet vanzelfsprekend.
Ook de schoolbegeleider ‘hoeft’ niet van deze materie af te weten. Vervolgens is het dan de
vraag in hoeverre de leerkracht/het team/de schoolbegeleider genegen is zich in het
onderwerp te verdiepen, hoe de school met het desbetreffende kind zal omgaan.
Indien de school genegen is de OA te raadplegen is men vervolgens afhankelijk van de
kennis van de OA over dit onderwerp.
Het verschijnsel v/p- p/v-kloof schijnt dusdanig weinig voor te komen dat ook hier het kan
gebeuren dat men niets kan doen. Ook de begeleiding lijkt zich dan hier meer op ander soort
‘probleem’ kinderen te richten.
Uiteraard kan het ook anders, er zijn in Nederland veel voorbeelden van hoe het ook kan.
Gespecialiseerde scholen/OA/schoolinspecteurs
Regelmatig kom ik in de literatuur adressen van gespecialiseerde scholen
tegen die met pluim vermeld worden over de omgang met hoogbegaafden.
Met name Motessori-/Jenaplan en de Daltonschool in Voorburg worden
vaak genoemd als meer ideale scholen voor de begeleiding van
hoogbegaafden.
Veelal is het te danken aan het enthousiasme van de leerkracht/het team
(dat dan ook door vele ouders geroemd wordt) dat deze scholen/locaties
genoemd worden.
Ook bijvoorbeeld OA van Zoetermeer wordt genoemd als specialisatie en informatiepunt.
Veelal komen hoogbegaafde kinderen op deze (aanbevolen) scholen terecht nadat het op
‘de gewone’ basisschool mis is gegaan.
Een voorbeeld hiervan vond ik in een verhaal waarbij het kind absoluut niet meer naar school
wilde en uiteindelijk, door bemiddeling van een betrokken schoolinspecteur, een geschikte
school heeft gevonden.
Er zijn ook, veelal op initiatief van ouders, enkele particuliere voorzieningen ontstaan in
Nederland.
Ouderverenigingen
Er zijn in Nederland enkele ouderverenigingen die voorlichting geven en bijeenkomsten voor
ouders van hoogbegaafde kinderen en voor de hoogbegaafde kinderen zelf activiteiten
organiseren. Deze ouderverenigingen spannen zich in voor meer begrip en ondersteuning op
diverse manieren. Er is veel informatie beschikbaar die door deze ouderverenigingen is
samengesteld.
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De websites van deze verenigingen zijn een bron van informatie en tips. Regelmatig nodigen
zij ‘specialisten’ op het gebied van hoogbegaafdheid uit voor lezingen.
Overige
Tevens zijn er een aantal adressen/instellingen welke voor hoogbegaafden interessant
kunnen zijn zoals het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
Ook de Stichting Cognitief Talent of de Stichting Vierkant voor Wiskunde zijn interessant
voor de hoogbegaafden. Voor docenten zijn er ook diverse adressen voor informatie en/of
begeleiding zoals bijvoorbeeld de Stichting Perdix IVLOS Universiteit Utrecht.
Ministerie van OC&W, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ondersteunt scholen op diverse manieren.
Op de web-site van het Ministerie OC&W zijn diverse doorverwijzingen voor informatie en
hulp te vinden.
Er zijn twee informatiepunten ingericht voor hoogbegaafdheid en verder is het Landelijk
Platform Plato ingericht. Een organisatie die voorlichting en advies geeft voor ouders en
begeleiders van hoogbegaafde kinderen.
Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (LICH) verspreidt via de e-mail
nieuwsbrieven met velerlei informatie over bijeenkomsten, folders etc.
Tevens subsidieert het Ministerie van OC&W onderzoek naar begeleiding van hoogbegaafde
kinderen en stimuleert zij de ontwikkeling van verrijkend materiaal.
4.6

Samenvatting

Hoogbegaafdheid wordt al sinds 1869 door de wetenschap onderzocht.
Tijdens het negende wereldcongres in Den Haag in 1991 van de ‘World Council for Gifted
and Talented Children’ wordt erop gewezen dat het van belang is het hoogbegaafde kind te
erkennen. Er moet nodig het een en ander gebeuren aan de ideeën rond hoogbegaafden en
de manier/kennis van hoe men tegenover het hoogbegaafde kind staat.
Men wijst erop dat ondanks onze kennis het wiel nog steeds moet worden
uitgevonden en er nog steeds geld en aandacht gaat naar kinderen met leerproblemen
die onder het gemiddelde IQ van 100 zitten maar dat kinderen die een IQ van meer dan
130 hebben buiten de boot vallen. Deze kinderen zijn al intelligent, dus redden zichzelf
wel. We moeten niet zeuren dat de kinderen problemen hebben zij zijn tenslotte
bevoorrecht. Ze denken zeker dat ze interessant zijn. Kinderen met een hoog IQ
moeten ook hoge cijfers halen.
Het is verbazingwekkend dat er anno 2004, ondanks alle literatuur en informatie die
beschikbaar is, eigenlijk niet zo veel veranderd is.
Nog steeds hoor je veel verhalen van ouders die vertellen hoe een leerkracht het
hoogbegaafde kind negatief benadert. Je bent tocht hoogbegaafd, dat moet jij wel weten, je
haalt niet eens goede cijfers!
Indien je als ouder een hoogbegaafd kind met problemen hebt, en de school zich op de
gevolgen en niet op de oorzaak richt, is het mogelijk anno 2004 dat je kind, zonder ooit
getest te zijn, op een school voor individueel onderwijs of op een school voor moeilijk
hanteerbare kinderen terechtkomt.
Het zou interessant zijn de particuliere bureaus eens de vrije hand (en middelen) te geven en
deze kinderen te testen. Ik denk dat U zal schrikken van het aantal hoogbegaafden dat daar
terecht is gekomen.
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Ben je als ouder assertief genoeg om toch je kind te laten testen, en heb je daar ook de
mogelijkheden voor, dan zul je toch heel assertief moeten zijn.
Bovendien moet je de kennis en voldoende middelen ter beschikking hebben om te kunnen
zoeken, bijvoorbeeld op internet, om alle informatiebronnen te kunnen vinden die
beschikbaar zijn.
Want hoewel er zoveel informatie beschikbaar is, het is niet altijd even makkelijk te vinden.
Ook door scholen en OA wordt over het algemeen niet veel aangereikt.
Veelal zelfs heeft de ouder, die gezocht en gevonden heeft, veel informatie waar de school
en/of OA nooit van gehoord heeft.

Let wel, we hebben het nu over de ‘probleem’ hoogbegaafden en dan in de situatie dat je
niet toevallig een van de ‘engelen’ tegenkomt die enthousiast en gemotiveerd je kind willen
helpen. Ze zijn er gelukkig wel, en ze worden geprezen in de literatuur, maar helaas zijn er
nog veel te weinig.
In 1991 werd er (weer) op gewezen dat feitelijk elk kind getest zou moeten worden.
Anno 2004 gebeurt dit (nog steeds) niet.
Ook in de opleiding voor leerkrachten is hoogbegaafdheid niet opgenomen.
Overigens zijn in deze opleiding ook de andere ‘problemen’ die bij kinderen kunnen
voorkomen niet opgenomen. Het is verwonderlijk dat in de opleiding voor leerkrachten niet
een stukje kinderpsychologie/psychiatrie zit waar met name problemen zoals ADHD, PDDNOS, Asperger, dyslexie, NLD (Non-verbal learning difficulties) of autistiform gedrag
behandeld worden.
Voorlichting en begeleiding is enkel op aanvraag (lees interesse en enthousiasme) van de
leerkracht te krijgen.
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Hoofdstuk 5: DE OMGANG MET DE PARANORMAAL THERAPEUT
5.1

Inleiding

Wat kan een paranormaal therapeut betekenen voor een hoogbegaafd kind met problemen?
Op welke manier zal de paranormaal therapeut, vooropgesteld dat hij kennis heeft van
hoogbegaafdheid, kinderen met problemen benaderen? Doordat een hoogbegaafd kind
andere denkstructuren heeft, ontstaan er vaak problemen. Het kind voelt zich meestal niet
begrepen door de omgeving. Frustraties veroorzaken diverse problemen. Hoe het kind met
deze frustraties omgaat en hoe deze zich uiten is afhankelijk van het kind zelf. Het is bekend
dat hoogbegaafde meisjes zich vaker uiten door zich terug te trekken met als gevolg een
gevoel van eenzaamheid, terwijl jongens zich vaker uiten door expressief gedrag zoals
hyperactiviteit en baldadigheid. Uiteraard is ieder mens anders en ook de omgeving. Als we
spreken van een hoogbegaafd kind dat kenmerken vertoont van ADHD dan weten we nog
niet welke en hoeveel kenmerken we bedoelen. Indien een kind de combinatie
hoogbegaafdheid met bijvoorbeeld de ADHD stoornis heeft of welke combinatie we kunnen
bedenken, dan begeven we ons buiten het terrein van deze scriptie. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat de stoornis dan door een specialist is vastgesteld door middel van beschikbare
en betrouwbare testen. Uiteraard kan ook hier de therapeut hulp bieden maar deze
onderwerpen komen in het hiernavolgend verder niet meer ter sprake. Deze scriptie gaat uit
van kinderen die hoogbegaafd zijn en daardoor problemen ondervinden die zich kunnen
uiten in verschijnselen van stoornissen.
5.2

Constatering van hoogbegaafdheid

Zoals we reeds hebben kunnen lezen is het niet altijd vanzelfsprekend dat bij
hoogbegaafden ook geconstateerd wordt dat men hoogbegaafd is.
Veelal zijn het ‘probleem’ kinderen waarbij de oorzaak (nog) niet is achterhaald.
De meest betrouwbare manier om hoogbegaafdheid te constateren is om het kind te laten
testen.
Het kan echter voorkomen dat de problemen die het hoogbegaafde kind heeft van dusdanige
aard zijn dat ook de test niet altijd uitsluitsel kan geven.
Wanneer een kind met de kenmerken/verschijnselen van hoogbegaafdheid bij de
paranormaal therapeut komt, zal deze in ieder geval op basis van zijn paranormale
waarnemingen en zijn psychologische en psychiatrische kennis kunnen denken aan
hoogbegaafdheid, ervan uitgaand dat de paranormaal therapeut bekend is met de theorie
van hoogbegaafdheid.
Indien door de paranormaal therapeut gedacht/verwacht wordt dat het kind hoogbegaafd is
en door gesprekken met het kind en de ouders dit aannemelijk lijkt, zal de paranormaal
therapeut altijd het advies geven een test te laten afnemen (door een vakkundig en
gespecialiseerde psycholoog).
Wanneer namelijk een kind getest wordt en hoogbegaafd blijkt te zijn, dan kan alleen al door
het kind uit te leggen dat het hoogbegaafd is en wat dit betekent in de manier van denken
van het kind een zeer positief effect optreden.
Het hoogbegaafde kind zal, ook wanneer er verder geen problemen zijn, zich
hoogstwaarschijnlijk toch hebben afgevraagd of/waarom het anders is dan anderen.
Wanneer er wel problemen zijn kan, door uit te leggen waarom en wanneer het ‘fout’ gaat in
de communicatie met anderen, het kind zich al gesteund voelen. Tevens is op basis van
deze uitslag uit te leggen waarom het kind gaat onderpresteren, faalangst heeft en/of
andere/meerdere negatieve kenmerken vertoont.
Zijn echter de problemen van dusdanige aard dat verwacht wordt, of dat blijkt, dat de test
nog geen uitsluitsel kan geven, dan zal eerst aan de stabiliteit en gevoeligheid van het kind
gewerkt moeten worden.

-26Hoogbegaafde kinderen

Wanneer namelijk de stabiliteit erg verstoord is kan het voor de paranormaal therapeut
moeilijk zijn om tot de oorzaak van de problemen te komen, aangezien de aura een warboel
zal blijken te zijn, de energieën hebben geen juiste structuur.

Etherisch lichaam
Astraallichaam

Mentaal lichaam
Geestlichaam (ziel)

Angelo, 2000: blz 55

5.3

Begeleiding in het proces van erkenning door de hoogbegaafde zelf

Wanneer een kind een hoop problemen heeft en er geconstateerd wordt dat het
hoogbegaafd is, moet het proces van erkenning van het kind zelf nog beginnen.
Niet voor ieder kind is het voldoende te weten wat de oorzaak is van bijvoorbeeld de ‘onrust’
dat het kind ervaart. Het is wel een zeer belangrijke stap, die over het algemeen door de
gespecialiseerde psycholoog die het kind getest heeft wordt genomen.
Zelfs wanneer het kind bijvoorbeeld bij deze psycholoog in een zeer goed begeleidingscircuit
kan komen, waarvan de resultaten zeker zichtbaar zullen zijn, kan extra begeleiding nodig
zijn. Het kind wordt namelijk geconfronteerd met het feit dat bijvoorbeeld de problemen die
het kind veroorzaakt heeft, en waar het wellicht heel veel op is aangesproken, een andere
oorzaak hebben dan het kind zelf bedacht had. Bijvoorbeeld; het kind had allang
geconstateerd dat het anders was, dat het anders dacht dan anderen, zich niet aan de regels
kon (zelf als het dat heel graag wilde) houden, soms doordraaide in woede. In zijn/haar
‘wijsheid’ had het kind dus bijvoorbeeld allang ‘geconstateerd’, en wellicht zelfs
geaccepteerd, dat het ‘niet helemaal goed’ bij zijn/haar hoofd was.
Plotseling blijkt het kind niet ‘gek’ te zijn, maar juist ‘slim’. Het kind kan heen en weer
geslingerd worden in het ‘oude’ zelfbeeld en het accepteren van het juiste zelfbeeld.
Door psycho-educatie en magnetiseren kan de paranormaal therapeut het kind helpen en
begeleiden in het proces van de erkenning.
Door het kind te magnetiseren kan de stroming van energie in de aura geoptimaliseerd
worden.
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Het kind zal zich bij een betere doorstroming niet alleen rustiger en prettiger gaan voelen
maar ook veel beter tegen invloeden van buitenaf beschermd zijn.
Deze combinatie met magnetiseren maakt dat doordat het kind zich prettiger gaat voelen het
kind ook beter bereikbaar is voor psycho-educatie.
Door te begrijpen en te aanvaarden dat het kind hoogbegaafd is en daardoor op een andere
wijze denkt en registreert, zal de het voor het kind makkelijker zijn met bepaalde situaties om
te gaan. Ook zal het kind hierdoor inzicht in eigen handelen verkrijgen.
5.4

Begeleiding in het proces van erkenning door de omgeving

Wanneer een kind hoogbegaafd blijkt te zijn is het met name van belang dat de omgeving
van het kind, ouders, school en vrienden, dit erkennen.
Zoals al eerder opgemerkt leven we nog steeds in een maatschappij die het blijkbaar moeilijk
te verteren vindt dat iemand hoogbegaafd is. Veelal wordt de oorzaak hiervan gezocht in
jaloezie (dat wil ik ook, dat is interessant), angst (ik ben dommer), onwetendheid (wat is dat
dan en wat betekent het) en met name de Hollandse instelling ‘doe maar gewoon, dan doe je
al gek genoeg’ schijnt ook veelal naar hoogbegaafden gebruikt te worden.
Ouders hebben er vaak moeite mee te accepteren dat hun kind hoogbegaafd blijkt te zijn.
Het geeft vaak toch een ongemakkelijk gevoel; alsof je zo graag met je kind bijzonder wilt
zijn.
Ondanks het feit dat men weet en beseft dat een hoogbegaafd kind gewoon een kind is wat
wellicht veel meer problemen in het leven tegenkomt, blijft het acceptatieproces een moeilijk
iets. Helaas werkt de omgeving hier ook wel heel erg in mee.
Je babbelt niet eventjes over je hoogbegaafde kind als over koetjes en kalfjes en bovendien
vertel je wanneer je over je kind praat dan ook nog over dingen waar het kind erg goed in is.
Of misschien wel over de problemen die je kind ondervindt, dat is pas gezeur wanneer je
over een kind dat zo intelligent is gaat klagen!
Het behoeft een bepaalde mate van zelfverzekerdheid en gevoel van eigenwaarde om,
ongeacht de omgeving, je prettig te voelen bij het erkennen van je hoogbegaafde kind.
Dat dit van essentieel belang is mag duidelijk zijn, kinderen voelen nu eenmaal aan hoe je
gevoelens ten opzichte van hen zijn. Voel je als ouder je ongemakkelijk bij het feit dat je kind
hoogbegaafd is, dan kan het zijn dat het kind dit als een negatieve emotie ten opzichte van
het kind zelf ziet. Het kind zal zich hierdoor bijvoorbeeld erg eenzaam gaan voelen. Het risico
dat het kind hierdoor geen signalen meer afgeeft wordt dan erg groot.
Indien ik als paranormaal therapeut dus een hoogbegaafd kind in de praktijk krijg is niet
alleen de behandeling van het kind van hoge prioriteit maar zeker ook de psycho-educatie
van de ouders in het proces van erkenning en acceptatie van het feit dat het kind
hoogbegaafd is. De ouders zullen hun zelfverzekerdheid en assertiviteit hieromtrent nog hard
nodig hebben in onze maatschappij. Bovendien kunnen ze op deze manier leren beter met
het kind te communiceren. Begrip voor het feit dat het kind ‘anders’ denkt, in meerdere
stappen zaken registreert, heeft een zeer positief effect op de communicatie binnen het
gezin.
De ouder heeft tenslotte ook de taak te proberen erkenning voor het kind in de omgeving te
bewerkstelligen, bijvoorbeeld op school. Een bepaalde mate van kennis van de materie en
van de manier van redeneren van het kind is hierbij van belang.
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5.5

Behandeling bij diverse probleemgebieden

Vaak wordt een probleem of worden meerdere problemen aangegeven die veroorzaakt
blijken te zijn door een negatief zelfbeeld van het kind.
Als paranormaal therapeut is het uiteraard van belang de problemen te behandelen maar in
eerste instantie is het belangrijk te laten ‘zien’ wat de oorzaak van de problemen is.
Veelal wordt door cliënten niet of niet meer beseft waar de kern van de problemen zit.
Een kind dat uit verveling baldadig wordt zal beseffen dat het baldadig wordt, en vaak ook
aan kunnen geven in welke situaties dit ontstaat. Bij gesprekken zal op den duur er wel
uitkomen dat het kind bijvoorbeeld geïrriteerd raakt wanneer het zich onzeker of bedreigd
voelt. Maar zelfs dan ben je nog niet bij de oorzaak, het is een gevolg.
Wanneer de verveling (bij hoogbegaafdheid) al veel langere tijd speelt en het kind daardoor
al veel commentaar en kritiek heeft gekregen kan het kind hierdoor onzeker worden en
faalangst krijgen. Het kind krijgt dan een negatief zelfbeeld en zal dit gaan uiten, bijvoorbeeld
door baldadigheid, de baldadigheid is dus een gevolg van een negatief zelfbeeld wat een
gevolg is van (reacties op) verveling hetgeen een gevolg is van hoogbegaafdheid.
Zodoende kan het dus komen dat vele negatieve kenmerken welke we in hoofdstuk 3
hebben behandeld het gevolg zijn bij hoogbegaafdheid.
Als paranormaal therapeut heb ik dus het voordeel van bepaalde gaven waardoor ik dit soort
zaken bijvoorbeeld kan ‘zien’. Aangezien er dan nog geen herkenning en/of erkenning is
heeft het psychologische deel van de behandeling, de psycho-educatie en de
psychotherapie, dan de hoogste prioriteit.
De psycho-educatie is gericht op het leren omgaan met, en kennis en inzicht geven in, de
kenmerken en de eigenschappen van hoogbegaafdheid.
Door toepassing van psychotherapie en dan met name de client-centered therapie1 zal het
kind bewust worden van de eigen processen.
Bij deze therapie is het de bedoeling dat de cliënt zelf inzicht krijgt in zijn problemen en zijn
eigen gedrag leert interpreteren.
De client-centered therapie richt zich vooral op de huidige gedragingen en houdingen
(attituden) van de cliënt, waarbij wordt aangenomen dat de cliënt zelf het beste weet wat wel
en niet goed voor hem is.
De belangrijkste taak van de therapeut in de cliënt-centered therapie is het creëren van een
sfeer waarin de cliënt zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen; dat wil zeggen: waarin de cliënt
zichzelf kan zijn en zijn gevoel van eigenwaarde kan behouden.
Zodoende kan ik het kind bewust gaan maken van de fasen waar het doorheen gegaan is
voordat het in het ‘gevolg’ stadium (in het voorbeeld baldadigheid) is gekomen. Ik kan het
kind naar de oorzaak van de problemen leiden.
Doordat de psycho-educatie en de psychotherapie in deze fase met name gericht is op het
ontwikkelen van het positieve zelfbeeld van het kind zal het kind zich kunnen ontplooien
zoals het werkelijk is. Dit is het proces van de zelfactualisatie of zelfverwerkelijking.
Om ons voorbeeld nog even aan te halen; doordat het kind zich bewust is van de eigen
processen zal het volgende gebeuren. We hebben gezien dat het kind doordat het
hoogbegaafd is, zich gaat vervelen. Dit gaf in ons voorbeeld de nodige negatieve reacties
met als gevolg een negatief zelfbeeld met als gevolg baldadigheid.
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Wanneer het kind zich bewust is van het feit waarom het zich verveelt, geeft dit het kind de
kans aan te geven dat het zich verveelt. Ervan uitgaand dat hier goed op wordt gereageerd
door de omgeving is de ketting hiermee verbroken en zullen verdere negatieve gevolgen uit
kunnen blijven. Ook wanneer er niet goed door de omgeving op wordt gereageerd zal het
kind niet direct als gevolg een negatief zelfbeeld krijgen wanneer het zich realiseert dat het
negatieve reacties krijgt op het feit dat het zich verveelt.
De paranormaal therapeut gaat uit van een holistische benadering. Dit houdt in dat niet
alleen naar de psychische aspecten en de lichamelijke aspecten (mechanistische
benadering) wordt gekeken maar naar het geheel. Hierbij komt dan ook het geestelijke
(spirituele) en het sociale aspect naar voren.
De paranormaal therapeut “werkt” dan o.a. met de aura en de (7 hoofd)chakra’s.
Door te magnetiseren kan de paranormaal therapeut het zelfgenezend vermogen activeren.

Judith, 1997: blz. 17

Als we met onaangename of verontrustende dingen worden geconfronteerd, proberen we
zo’n probleem te negeren of te omzeilen, in een poging de invloed die het op ons heeft te
minimaliseren, Dit betekent dat we de desbetreffende energieën niet volledig verwerken,
zodat ze in plaats daarvan in de fijnstoffelijke lichamen moeten worden opgeslagen, vooral in
de chakra’s. Zo heeft alles wat op het mentale of emotionele vlak gebeurt een energetische
invloed op het etherisch lichaam (Angelo, 2000). Dit beïnvloedt op zijn beurt het stoffelijk
lichaam. De meeste onder ons zijn zich slechts bewust van een verandering op het fysieke
niveau en hebben geen idee dat dit het symptoom kan zijn van een oorzaak in de fijn- en
onstoffelijke lichamen. Als het proces van de opslag van negatieve energieën in een chakra
niet wordt opgemerkt, hopen die energieën zich daar op en remmen de functie van het
chakra. Op den duur kan het chakra volledig worden geblokkeerd en ophouden te
functioneren. Dit heeft een progressieve uitwerking op het energiesysteem, want andere
chakra’s proberen het gebrek aan werkzaamheid van het geblokkeerde centrum te
compenseren. Hierdoor wordt het systeem elders extra belast. Deze uitwerking kan zich
manifesteren als of een emotionele of mentale stoornis, of als een lichamelijke aandoening.
Omdat het energiesysteem altijd probeert het evenwicht te herstellen en ons in een staat van
harmonie te brengen, stuurt het ons signalen om onze aandacht op het probleem te
vestigen. Op het lichamelijke niveau gebeurt dat gewoonlijk in de vorm van pijn of de
beginsymptomen van de een of andere aandoening of ziekte. Bij hoogbegaafdheid zien we
dit vaak in de vorm van de problemen zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Bij hoogbegaafden zal de paranormaal therapeut zich met name op die chakra’s richten die
met de problemen te maken hebben.
Chakra 3
Manipura
(flonkerend
juweel)
Plexus solaris

Chakra 4
Anahata
(ongeslagen)

Chakra 5
Vissudha
(zuivering)

Chakra 6
Ajna
(waarnemen)

Chakra 7
Sahasrara
(duizendvoudig)

Hart

Keel

Voorhoofd

Kruin,
hersenschors

Macht, wil

Liefde, relaties

Communicatie

Bewustzijn

Zelfvoldoening

Zelfbepaling

Zelfacceptatie

Zelfexpressie

Intuïtie,
verbeeldingskracht
Zelfbespiegeling

Soepelheid,
lust, gezonde
seksualiteit,
gevoel

Vitaliteit,
spontaniteit,
wilskracht,
doelgerichtheid,
gevoel van
eigenwaarde

Evenwicht,
mededogen,
zelfacceptatie,
goede relaties

Heldere
communicatie,
creativiteit,
weerklank

Om er te zijn, te
hebben

Om te voelen,
te willen

Om te
handelen

Om te spreken
en gehoord te
worden

Ontwikkelings- Baarmoeder tot
fase
1 jaar
Identiteit
Fysieke
identiteit
Demon
Angst
Element
Aarde
Excessieve
Zwaarheid,
kenmerken
traagheid,
monotonie,
overgewicht,
hamsteren,
materialisme,
hebzucht

Half tot 2 jaar

1,5 tot 4 jaar

Om te
beminnen en
bemind te
worden
4 tot 7 jaar

Emotionele
identiteit
Schuld
Water
Overdreven
emotioneel,
slecht
afgebakende
grenzen,
seksverslaving,
obsessionele
gehechtheden
Frigiditeit,
impotentie,
rigiditeit,
emotionele
verdoving,
angst voor lust

Ego-identiteit

Sanskrietnaam
(betekenis)
Plaats

Belangrijkste
levensgebied

Chakra 1
Muladhara
(wortel)

Chakra 2
Svadhisthana
(zoetheid)

Onderkant,
ruggengraat,
stuitbeenplexus
Overleving

Onderbuik,
genitaliën,
onderrug,
heupen
Seksualiteit,
emoties

Gerichtheid op Zelfbehoud
het Zelf
Doelen
Stabiliteit,
aarden,
lichamelijke
gezondheid,
voorspoed,
vertrouwen
Rechten

Deficiënte
kenmerken

Herhaaldelijk
angst, gebrek
aan discipline,
rusteloos, te
licht, zweverig

Schaamte
Vuur
Overheersend,
beschuldigend,
agressief, met
verschillende
dingen tegelijk
bezig,
voortdurend
actief
Zwakke wil,
weinig gevoel
van
eigenwaarde,
passie, traag,
angstig

Zelfkennis

Paranormale
waarneming,
nauwkeurige
interpretatie,
verbeeldingskracht, helder
zien
Om te zien

Om te weten

7 tot 12 jaar

Adolescentie

Het hele leven

Sociale
identiteit
Verdriet
Lucht
Afhankelijkheid
van anderen,
slecht
afgebakende
grenzen,
bezitterig,
jaloers

Creatieve
identiteit
Leugens
Geluid
Te veel praten,
niet kunnen
luisteren, te
wijdlopig,
stotteren

Archetypische
identiteit
Illusie
Licht
Hoofdpijn,
nachtmerries,
hallucinaties,
waanideeën,
concentratieproblemen

Universele
identiteit
Gehechtheid
Denken
Overdreven
intellectueel,
spirituele
verslaving,
verwarring,
dissociatie

Verlegen,
eenzaam,
alleen, gebrek
aan empathie,
bitter, kritisch

Spreekangst,
slecht ritme,
afasie

Slecht geheugen,
slechte ogen, ziet
geen patronen,
ontkenning

Leermoeilijkheden, spiritueel
sceptisme,
bekrompen
opvattingen,
materialisme,
apathie

Wijsheid, kennis,
bewustzijn,
spirituele band

A. Judith; 1997; Handboek chakra psychologie; blz. 21 (Reader Psychologie deel 2)

Zoals uit de tabel blijkt zijn de excessieve kenmerken en de deficiënte kenmerken bij een
persoon gerelateerd aan een bepaalde chakra. Wanneer wij naar de problemen die
hoogbegaafden kunnen ondervinden kijken, en de verschijnselen die daaruit voortkomen,
zien wij dat deze met bepaalde chakra’s overeenkomen.
De paranormaal therapeut die niet alleen de kennis van de theorie van aura’s en chakra’s
kent zal dan ook bepaalde blokkeringen bij deze chakra’s kunnen constateren.
Voorbeeld: hoogbegaafde kinderen blijken vaak hyperactief (ADHD verschijnselen) te
hebben.
Chakra 1 zal niet optimaal functioneren, het kind is niet stabiel (geaard). Chakra 3 zal ook
geblokkeerd zijn waardoor het kind zich hyperactief gaat uiten. Over het algemeen heeft dit
kind ook concentratieproblemen waarbij chakra 6 een belangrijke rol speelt.
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Door op deze chakra’s te concentreren bij de behandeling zal het kind een stuk stabieler,
rustiger en geconcentreerder worden. Uiteraard zal de paranormaal therapeut zich niet tot
deze 3 chakra’s beperken. Het uiten van hyperactiviteit zal andere gevolgen met zich
meebrengen welke gerelateerd zijn aan andere chakra’s.
Ook doordat de andere chakra’s het gebrek aan werkzaamheid proberen te compenseren is
het vooral van belang het ‘geheel’ te behandelen.
Zo kan de paranormaal therapeut bij het kind door te behandelen de chakra’s deblokkeren
waarbij een goede doorstroming van de energieën wordt bewerkstelligd.
Gecombineerd hiermee kan met behulp van psycho-educatie en psychotherapie het kind
naar een niveau worden gebracht waarbij het weer naar behoren en welzijn kan functioneren
in zijn omgeving.
5.6

Samenvatting

Het allerbelangrijkste voor het hoogbegaafde kind is dat er geconstateerd wordt dat het kind
hoogbegaafd is.
De oorzaak van de problematiek moet eerst onderzocht worden, waarna het gevolg kan
worden verklaard. Wanneer (de oorzaak) hoogbegaafdheid wordt vermoedt zal de
paranormaal therapeut het advies voor een intelligentie test geven, door middel van zo’n test
kan dit bevestigd worden, wat voor het kind en de omgeving van belang is in het proces van
de erkenning.
De paranormaal therapeut zal het kind, maar ook de omgeving, moeten begeleiden met het
proces van de erkenning.
Het behandelplan zal er als volgt uitzien:
•

De oorzaak van de problematiek is nog niet geconstateerd; stabilisatie van het kind
door middel van magnetiseren.
Als het kind stabieler is zal het kind makkelijker bereikbaar worden voor de
paranormaal therapeut. Vervolgens zal alsnog geconstateerd kunnen worden dat het
kind hoogbegaafd is.

•

De oorzaak van de problematiek is wel geconstateerd, het kind is hoogbegaafd:
Psycho-educatie; inzicht en kennis verlenen van de theorie/problematiek van de
hoogbegaafdheid.
Psychotherapie; cliënt-centered therapie; dat de cliënt zelf inzicht krijgt in zijn
problemen en zijn eigen gedrag leert interpreteren.
Magnetiseren;

de chakra’s deblokkeren waarbij een goede doorstroming van de
energieën wordt bewerkstelligd
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Hoofdstuk 6:
6.1

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Inleiding

Wat gebeurt er nu in de praktijk met alle kennis die we hebben over de hoogbegaafdheid?
Hoe wordt er omgegaan met het hoogbegaafde kind en hoe zou het volgens mijn mening
beter kunnen?
Waar laten we in de maatschappij steken vallen en welke gevolgen kunnen hier van komen?
Hoe gaan we daar mee om en wat is het ons waard?
In hoeverre zijn we preventief bezig. Kun je eigenlijk preventief bezig zijn en wat bereik je
daar dan mee?
Allemaal vragen die we in dit hoofdstuk zullen behandelen.
De aanbevelingen voor het basisonderwijs zijn bijvoorbeeld wel degelijk bekend maar
worden vrijblijvend toegepast. Hiermee bedoel ik te zeggen dat de ene school het volledig
aanneemt en toepast, terwijl een volgende school er maar een stukje van toepast en weer
een volgende school helemaal niet. Er zijn geen structurele dwingende voorschriften.
Wettelijk heeft ieder kind het recht op een ononderbroken ontwikkeling van de eigen
mogelijkheden.
In de praktijk blijkt dat ieder kind afhankelijk is van de omgeving. Al heeft een kind de
capaciteiten en de wil om zich te ontwikkelen. De omgeving, leerkrachten op school, ouders
etc., bepaalt in hoeverre ook de kansen voor het kind gecreëerd worden.
6.2

Conclusies

6.2.1

Micro niveau

We kunnen concluderen dat eigenlijk alleen bij de gespecialiseerde psycholoog de kennis
inzake hoogbegaafdheid ruim voldoende aanwezig is.
De gespecialiseerde psycholoog zal altijd eerst een IQ test doen om te ontdekken waar de
problemen vandaan komen.
De arts zal vermoedelijk doorverwijzen naar een psycholoog of maatschappelijk werker bij
het RIAGG dan wel naar een kinderpsycholoog verbonden aan een ziekenhuis.
De (kinder) psycholoog of maatschappelijk werker zal in eerste instantie naar sociale- en/of
psychische oorzaken gaan zoeken. Weliswaar heeft het RIAGG en hebben
kinderpsychologen een mogelijkheid tot IQ testen, toch is het niet vanzelfsprekend dat het
kind (op korte termijn) hiervoor in aanmerking komt. De oorzaak van de problemen zal veelal
eerst in het sociale circuit van het kind bekeken worden.
Bij hoogbegaafde kinderen is het uiteraard ook van belang om het sociale circuit te bekijken,
maar wanneer bekend is dat het kind hoogbegaafd is, zal dit vanuit een heel andere
belevingswereld en gedachtegang kunnen en moeten worden bekeken.
Bij de paranormaal therapeut is het van belang dat er verder gekeken wordt dan het
probleem, weliswaar zal een paranormaal therapeut altijd iets bereiken bij een kind met
problemen aangezien door het magnetiseren het kind in een stabielere fase terechtkomt.
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Het is echter van groot belang dat ook de paranormaal therapeut tot de conclusie van
hoogbegaafdheid komt om de juiste therapie te kunnen toepassen en op de langere termijn
het zelfgenezend vermogen te kunnen activeren.
Bij het niet juist onderkennen van de oorzaak schiet uiteindelijk elke therapie zijn doel
voorbij.
6.2.2

Meso niveau

Alhoewel de opleiding tot paranormaal therapeut voor een groot deel uit psychologie en
psychiatrie bestaat komt het onderwerp hoogbegaafdheid niet voor. Weliswaar komen we
alle stoornissen tegen waarvan verschijnselen ook bij hoogbegaafde kinderen worden
geconstateerd maar er wordt nergens op gewezen dat deze mogelijkheid bestaat.
Al snel zou je door het gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid een verkeerde diagnose
kunnen stellen.
Binnen de PABO, de opleiding voor onderwijzers, worden stoornissen en verschijnselen niet
behandeld. Alhoewel veel onderwijzers met probleemkinderen worden geconfronteerd
worden deze onderwerpen nergens in de opleiding behandelt. Weliswaar worden er
studiedagen voor leerkrachten in het onderwijs georganiseerd en komt daar het onderwerp
begaafde kinderen wel in voor. Maar inschrijving voor studiedagen worden door de
desbetreffende school bepaald. Bovendien is het onderwerp begaafde kinderen nog even
iets anders dan hoogbegaafde kinderen met problemen zoals bijvoorbeeld een v/p- p/v kloof.
De basisscholen stellen tegenwoordig veelal in hun studiegidsen veel aan begeleiding voor
(hoog)begaafde kinderen te doen. In de praktijk blijkt dit over het algemeen erg tegen te
vallen. Niet verwonderlijk overigens wanneer we hebben gezien dat de kennis veelal
ontbreekt.
Die scholen waar het hoogbegaafde kind wel goed begeleid wordt hebben zich veelal met
het hele team in de materie verdiept en staan open voor suggesties en aanbevelingen van
deskundigen. De ondersteuning voor deze scholen is van uitermate hoog belang, bovendien
zal de school middelen vrij moeten maken voor deze kinderen.
Zoals bekend krijgt elke school een X-aantal uren begeleiding van Onderwijs Advies tot zijn
beschikking. Veelal wordt deze ingezet voor kinderen die onder het normale niveau
presteren, dan wel extra aandacht behoeven door sociaal en maatschappelijke zaken zoals
integratie.
6.2.3

Macro niveau

De conclusie op macro niveau is dat het besef dat we het hoogbegaafde kind vooruit moeten
helpen er wel degelijk is. Uit de diverse literatuur lezen we door de jaren heen dat het van
belang is deze kinderen goed te begeleiden.
Platforms zijn opgericht en materialen ontwikkeld.
Binnen de (paranormale) beroepsverenigingen worden eisen aan de paranormaal therapeut
gesteld waaronder cursussen om de kennis van de paranormaal therapeut op peil te houden.
Het onderwerp hoogbegaafdheid, en het gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid wat tot
een verkeerde diagnose zou kunnen leiden, komen hier (nog) niet in voor.

-34Hoogbegaafde kinderen

Onderwijs Advies heeft zoals vermeld vele materialen ter beschikking voor hoogbegaafden.
Onderwijs Advies heeft de taak de school en betreffende leerkracht/begeleider te helpen in
de begeleiding van het kind. In de praktijk echter, zoals ik zelf heb ervaren, blijken ook de
medewerkers van Onderwijs Advies niet volledig op de hoogte te zijn van de problemen die
hoogbegaafden kunnen ondervinden. Uit mijn eigen ervaring kan ik concluderen dat zij wel
tot versnelling kunnen adviseren en tot verbreding, maar dat de problematiek van een p/v
kloof absoluut niet altijd bekend is, en men ook niet weet hoe dan te handelen/begeleiden.
Bovendien is Onderwijs Advies alleen door de school in te schakelen, en niet door de
ouders, en controleert zij het proces niet.
De GGD als organisatie zijnde voor het welzijn van de gezondheid van de bevolking heeft de
beschikking over consultatieartsen en schoolartsen die in deze veel zouden kunnen
betekenen.
De preventieve werking van de GGD, inentingen en het signaleren van (toekomstige)
problemen, lijkt echter voor hoogbegaafden ook niet in het pakket te zitten.
Overigens zit er helemaal geen signalerende functie bij de GGD voor psychische problemen
bij jongeren.
Wel krijgen de kinderen bij het bezoek aan de schoolarts (2x in de 8 jaar dat zij de
basisschool bezoeken) een aantal vragen voorgelegd waaruit bepaalde sociale- en/of
psychische problemen zouden kunnen komen.
In hoeverre hier echter actie op kan en wordt ondernomen is niet geheel duidelijk.
Bij aangeven zal de ouder waarschijnlijk naar de arts worden doorverwezen.
Het kind wordt dan dus opnieuw afhankelijk van de omgeving gesteld.
Bij traumatische ervaringen van kinderen wordt er over het algemeen vanuit de zorg, GGD,
arts en ook de scholen geen enkele actie ondernomen. Sinds kort is er een speciale dienst in
Nederland voor kinderen met traumatische ervaringen. Het is er echter nog maar één.
De ministeries en dan met name voor onderwijs en gezondheidszorg hebben geen
dwingende maatregelen voor hoogbegaafde begeleiding in het leven geroepen. Alhoewel het
ministerie van Onderwijs diverse initiatieven heeft genomen voor informatie, begeleiding en
materialen is er geen structurele invoering in Nederland.
Het ministerie van Gezondheidszorg heeft naar de gezondheidszorg toe ook nog geen
maatregelen genomen om de gevolgen die de problemen van hoogbegaafden kunnen
veroorzaken te voorkomen. Niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheidszorg
ontbreekt het aan preventieve maatregelen voor hoogbegaafden, maar ook sociaal gezien
zou preventie voor de maatschappij als geheel voordeel opleveren.
Zoals gezegd komt 33% deels matig terecht, ondanks hulp van buitenaf en 33% heel slecht
terecht, deze kinderen kunnen zeer depressief zijn, in psychiatrische inrichtingen
terechtkomen of plegen zelfmoord.
6.3

Aanbevelingen

6.3.1

Micro niveau

Duidelijk is dat op micro niveau het belangrijkste is dat de cliënt en de omgeving (ouders)
moeten weten dat het kind hoogbegaafd is en wat dit inhoudt.
Bij constatering/verwachting van hoogbegaafdheid wordt aanbevolen het IQ van het kind te
testen. Dit ter bevestiging van het kind en de ouders.
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Hoogbegaafden zijn vaak wantrouwend naar de omgeving toe geworden en bevestiging
heeft over het algemeen een zeer positieve werking.
Ter behandeling wordt psycho-educatie en psychotherapie (client-centered therapie)
aanbevolen in combinatie met magnetiseren waardoor de processen sneller en vloeiender
zullen verlopen.
Specifieke hulp bij problemen met hoogbegaafden kan gegeven worden door
gespecialiseerde psychologen. Door middel van persoonlijke begeleiding en/of workshops.
Voor de paranormaal therapeut ligt hier een mogelijkheid tot begeleiding door psychoeducatie, psychotherapie en magnetiseren.
Doordat verschillende verzekeringsmaatschappijen behandelingen van de paranormaal
therapeut gedeeltelijk vergoeden is dit een mogelijkheid tot meer intensievere begeleiding
van het kind.
Gezien de conclusies kan ik stellen dat ik iedere psycholoog, kinderarts, maatschappelijk
werker en paranormaal therapeut aanbeveel om zichzelf minstens de basiskennis over
hoogbegaafdheid en de mogelijke problemen en verschijnselen eigen te maken teneinde de
herkenning mogelijk te maken
6.3.2

Meso niveau

Zoals gezegd kunnen er diverse probleem gebieden bij
hoogbegaafden zijn.
Op school moet hoogbegaafdheid goed worden begeleid.
Door het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het individuele kind, kan tegemoet
worden gekomen aan de bijzondere behoeften van hoogbegaafden. Hiermee kan worden
voorkomen, dat deze kinderen zich gaan aanpassen aan het modale en gaan
onderpresteren.
Versnelling (een groep overslaan) kan zeer positief werken. Tevens zijn er vele materialen
voor handen die door OA aan de scholen wordt aangeboden om voor verbreding te zorgen.
Indien het hoogbegaafde kind een v/p kloof heeft zijn er diverse zaken waar je aandacht aan
kunt besteden om het kind te helpen beter te functioneren:
-

Zorgen voor structuur.
Feedback geven op het werk van het kind, maar ook het kind zelf feedback laten
geven.
Het kind na laten zeggen wat je zojuist gezegd hebt.
Handelingen aanbieden die tot de sterke kant van het kind behoren, voor het
zelfvertrouwen.
Iets niet steeds opnieuw zeggen maar visualiseren, voordoen in plaats van zeggen.
Geef aan waarom je iets doet, en wat je wilt bereiken, ze denken associatief.

Bij kinderen met een p/v kloof kunnen bovenstaande zaken ook helpen, maar er is nog een
ander probleem. Deze kinderen worden voortdurend op een te laag niveau aangesproken.
We spreken deze kinderen aan op hun verbale niveau terwijl hun performale niveau veel
hoger is. Het kind heeft voortdurend het gevoel niet getolereerd te worden.
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Doordat het bij deze kinderen niet werkt om te verbaliseren is het proces veel moeilijker. Bij
kinderen met een performaal/verbaal kloof wordt, met name door Rob Brunia die al 20 jaar
hoogbegaafde kinderen begeleidt (bron: choochem; internet) gesteld dat in deze gevallen
specifieke hulp nodig is. (zie aanbevelingen op micro niveau)
Om de begeleiding van het kind vorm te kunnen geven zal informatie en kennis aanwezig
moeten zijn.
Ik zou aanbevelen om in de opleiding tot paranormaal therapeut en de opleiding tot
leerkracht het onderwerp in ieder geval te behandelen. Zodoende komt de kennis inzake
hoogbegaafdheid in ieder geval bij de leerkracht/school en paranormaal therapeut terecht en
zal de herkenning er sneller zijn.
De erkenning zal bij juiste informatie gewoon correct zijn, waarbij verkeerde ideeën over
hoogbegaafdheid worden voorkomen. Nog steeds komt het voor dat leerkrachten
verwachten van hoogbegaafden dat zij ook hoge cijfers halen.
Scholen testen kinderen regelmatig, met name de CITO test is bekend. De aanbeveling om
ieder kind ook op IQ te testen is al jaren geleden door specialisten gegeven, en ook ik vind
dit een aanbeveling. Het gebeurt echter nog steeds niet. Het testen van het IQ van het kind
kan als een stuk gereedschap voor de leerkracht dienen. De angst dat kinderen erop
afgerekend zouden worden is mijns inziens onterecht, gezien het feit dat de overige testen
op scholen ook niet als zodanig gehanteerd worden.
Ik ben overigens van mening dat scholen die stellen bepaalde programma’s/extra aandacht
aan (hoog)begaafde kinderen te geven in hun schoolgids, verplicht zouden moeten zijn dit
waar te kunnen maken. In deze zou de onderwijsinspectie een rol kunnen spelen.

6.3.3

Macro niveau

Aangezien de kennis over hoogbegaafdheid niet onder de noemer algemene kennis kan
worden geplaatst, is er dus duidelijk er een taak weggelegd op het gebied van de
voorlichting. Indien door voorlichting algemeen bekend zou zijn wat hoogbegaafdheid nou
eigenlijk inhoudt zouden er vele vooroordelen kunnen verdwijnen. Bovendien zou de
herkenning en erkenning veel eerder en beter plaatsvinden.
Hier is duidelijk een taak weggelegd voor beroepsverenigingen (paranormaal therapeut);
Onderwijsadvies; GGD; ministeries en verdere betrokken instanties.
Voor de beroepsvereniging (paranormaal therapeut ) geldt dan met name ook dat de
informatie over de problemen die hoogbegaafden kunnen ondervinden aan de leden moet
worden verspreid door middel van extra aandacht tijdens opfriscursussen of door middel van
informatiebrochures.
Bij Onderwijs Advies zou de problematiek van de hoogbegaafdheid veel beter bekend
moeten zijn met name bij een v/p of een p/v kloof. Bovendien denk ik dat Onderwijs Advies
als taak heeft gezien de statistieken, 2% van de kinderen is hoogbegaafd, te controleren in
hoeverre scholen bij gebruik van de uren die door deze dienst zijn toegewezen ook voor
hoogbegaafden deze uren inzetten.
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Van de GGD is bekend dat zij enorm veel aandacht aan preventie besteden. De taak ook dit
onderwerp op te nemen lijkt logisch aan hen toe te komen gezien het brede raakvlak van de
GGD. Door algemene publieke informatie (primaire preventie) inzake hoogbegaafdheid en
door persoonlijke informatie middels het consultatiebureau en de schoolarts zou de GGD
heel veel vooroordelen kunnen weghalen en de angsten en onzekerheden. Bovendien zou
hiermee kunnen worden voorkomen dat kinderen al te snel een stempel opgedrukt krijgen.
Enkele jaren geleden leek het “in” te zijn om zeer actieve/drukke kinderen een allergie voor
bepaalde voeding en/of kleurstoffen toe te dichten, tegenwoordig staat ADHD als nummer 1
met het meest gehanteerde stempel.
De desbetreffende ministeries zouden aanbevolen worden meer dwingende maatregelen te
treffen. Het recht van het kind moet altijd voorop staan. De onderwijsinspectie controleert
scholen op de uitvoering van hun verplichtingen binnen het basisonderwijs. Kennis van
zaken bij de onderwijsinspectie en samenwerking met Onderwijs Advies en deskundigen op
dit gebied zou voor kinderen met problemen in veel gevallen kunnen voorkomen dat zij in het
verkeerde onderwijs terechtkomen.
Het invoeren van de kennis over hoogbegaafdheid en de problemen in het pakket voor
opleiding tot onderwijzer zou vanuit de ministeries gecontroleerd kunnen worden. Bovendien
zouden er middelen moeten worden vrij gemaakt om alle kinderen op IQ te testen. Indien
deze mogelijkheid niet bestaat zou het toch tenminste zo moeten zijn dat er meer middelen
beschikbaar zijn. De bereikbaarheid voor ouders bij problemen met kinderen naar een
deskundige die verbonden is aan het onderwijs zou veel beter kunnen. Zoals gezegd kan
Onderwijs Advies alleen door de school worden ingeschakeld en niet door de ouders.
Wanneer een kind hoogbegaafd blijkt te zijn, dit bij de school en eventueel ook Onderwijs
Advies bekend is, is er geen enkele organisatie die ‘controleert’ in hoeverre de school ook
daadwerkelijk het juiste pakket aan het kind aanbiedt. De voortgang van het kind wordt niet
gecontroleerd en de schoolinspectie kan slechts op basis van de informatie van de school
beoordelen. Door middel van bijvoorbeeld een enquête gehouden onder de kinderen en/of
de ouders zou er veel informatie over het functioneren van basisscholen en leerkrachten
kunnen komen.
Voorbeeld: Wanneer een kind niet functioneert op de basisschool of problemen heeft, en de
ouder met de school niet tot een oplossing komt zal veelal de oplossing zijn dat het kind op
een andere basisschool geplaatst wordt door de ouders. De reden van het overplaatsen van
het kind naar een andere basisschool is verder blijkbaar niet interessant.
Uit eigen ervaring heb ik besloten Linda over te plaatsen naar een andere basisschool toen
zij naar groep 8 ging. Dit besluit heb ik genomen omdat zij heel erg gepest werd op de
school. Het mag duidelijk zijn dat ik met de reactie van die betreffende school en de directie
van die school niet tot een bevredigende oplossing heb kunnen komen. De reactie “dat je
soms van die kinderen had die het wel leken aan te trekken en dat het eigenlijk allemaal wel
meeviel”, was voor mij de aanleiding tot overplaatsing.
Alhoewel ik gemeld heb bij de nieuwe school wat de reden is geweest van de overplaatsing
is er verder nooit, bijvoorbeeld door de schoolinspectie, naar geïnformeerd. Indien het niet zo
ernstig is dat men tot overplaatsing overgaat maar er toch meningsverschillen of problemen
tussen de ouder en de school ontstaan, gaat de ouder vaak in de ‘gedoog’ houding. De
ouder bindt in qua assertiviteit om te voorkomen dat het kind, de dupe wordt.
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Nawoord
Bij het schrijven van deze scriptie bleek de stof eigenlijk nog gecompliceerder te zijn dan ik
gedacht had. Om binnen beperkte kaders en aantallen pagina’s te kunnen verwoorden waar
het om draait viel niet mee. Ik probeerde me op de hoofdlijnen te richten maar de verleiding
om dieper op zaken in te gaan of meer informatie te geven ter verklaring was groot.
Vaak had ik het gevoel over een hoofdstuk een boek vol te kunnen schrijven.
Met een behoorlijke stapel boeken naast je verklaren dat er nogal wat mis gaat geeft toch
een wat vreemd gevoel.
Ik hoop dat ik heb kunnen vermijden dat er een gevoel ontstaan is dat er maar weinig naar
behoren functioneert. Dat is wel het laatste wat ik zou willen. Dat er echter nog veel te
verbeteren valt in de diverse processen heb ik wel duidelijk proberen te maken.

Ik zou met een Oosterse wijsheid willen afsluiten;

Een talent dat niet dagelijks groeit,
gaat dagelijks een stukje achteruit.
G.Beekman, 1991, blz.142
Oosterse wijsheden
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Bronnen Internet

• CBO

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek

• Choochem

Vereniging ter ondersteuning van
hoogbegaafde christenen

www.socsci.kun.nl/psy.cbo

www.coochem.com

• Hint

Stichting Hint Noord Brabant, voor belangenbehartiging van hoogbegaafdheid in
onderwijs en ontwikkeling
www.hint-noord-brabant.nl

• HIQ

Advies en informatie over hoogbegaafdheid

• LICH

Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid www.lich.nl

•

Landelijk informatiepunt (hoog)begaafdheid

www.infohoogbegaafd.nl

• OC&W

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

www.minocw.nl

oudervereniging

www.pharosnl.nl

• Pharos

• Stichting Plato Landelijk platform

www.plato.caiw.nl
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www.hiq.nl

Bijlage 1:

Interview met Drs. Antoinette van Halem

VAN HALEM PSYCHOLOGEN
De workshop, het psychologisch onderzoek en de individuele begeleiding, wordt verzorgd door Drs. A.L.A. van
Halem, pedagoog, onderwijskundige en psycholoog NIP.
Zij is ruim 20 jaar in het Basisonderwijs werkzaam geweest, in onder andere een directiefunctie. Het ontwikkelen
en invoeren van een individueel onderwijssysteem binnen het reguliere onderwijs, stond centraal. Na de studies
pedagogiek/onderwijskunde en psychologie, is zij in 1984 gestart met haar adviesbureau.
Vooral de begeleiding van (hoog)begaafden heeft haar specifieke aandacht. Zij wordt geconsulteerd door ouders
van (hoog)begaafde leerlingen uit zowel Basis- als Voortgezet Onderwijs, bij wie het gedrag, de schoolprestaties
en het uiteindelijk schoolsucces, extra aandacht behoeft.
De jarenlange praktijkervaring in zowel profit als non-profit organisaties, heeft onder andere geresulteerd in de
workshops voor kinderen, ouders en docenten. Deze ervaring heeft tevens geleid tot de manier waarop nu
begeleiding en hulpverlening geboden, en psychologisch onderzoek gedaan wordt.
Belangrijk in haar optiek is, dat zij uitgaat van een juiste balans tussen cognitieve, emotionele en intuïtieve
aspecten met betrekking tot waarneming en informatieverwerking.
Samenvattend: voelen, denken en handelen vanuit werkelijke capaciteiten en innerlijke kracht geeft mensen
mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling en leidt uiteindelijk tot zelfsturing.

Het is tegenwoordig nog steeds niet vanzelfsprekend dat hoogbegaafde kinderen ook
echt ‘ontdekt’ worden. Vaak wordt ook een verkeerde inschatting van de problemen
gemaakt (verkeerde ‘diagnose”)
Hoe sta jij tegenover IQ testen in het basisonderwijs en wat zou volgens jou de meest
wenselijke manier hiervoor zijn? Welke leeftijd(en), manieren van testen.
Er zijn testen vanaf 2,5 jaar. Ik ben er geen voorstander van om een kind op jonge leeftijd
aan testen te onderwerpen omdat groei van invloed is, ook op de ontwikkeling van de
intellectuele kwaliteiten. Bij ofwel problemen thuis of op school/kinderopvang waar men geen
raad mee weet, als dan op aangeven van de arts of bijv. maatschappelijk werker om een test
verzocht wordt, geef ik mijn medewerking.
Het is wel zo dat ik, toen ik nog in het onderwijs zat, al van mening was dat het goed zou zijn
om een minimale “verkapte” IQ test te doen om de mogelijkheid te geven in te spelen op de
kwaliteiten van het kind. Dit zou dan op 6/7 jarige leeftijd moeten plaatsvinden waarbij
duidelijk wordt gekeken naar de verbale en performale vermogens en een eventuele
discrepantie daartussen.
Het blijkt dat ondanks het feit dat er behoorlijk veel over hoogbegaafdheid en de
problemen die zich daarmee voordoen, dat veel scholen/onderwijzers er problemen
mee hebben. Hoogbegaafdheid wordt bijvoorbeeld niet herkend maar men denkt aan
ADHD of andere stoornissen.
Hoogbegaafdheid en andere zaken zoals ADHD, dyslextie etc. worden niet in de
opleiding tot onderwijzer meegenomen.
Wat is jouw mening hierover?
Vroeger zat het wel in de opleiding als kennisname, tegenwoordig niet meer omdat men
vindt dat daar specialisten voor zijn. Op zich is dat prima. Alleen als je het niet kunt
signaleren en je hebt te maken met een situatie waarbij hoogbegaafdheid al heel makkelijk
kenmerken heeft van ADHD, dyslexie etc, waarbij een v/p of p/v kloof aan de orde is, dan
mis je als leerkracht een stukje knowhow en een stukje onderbouwing van je kennis. En ook
om de kinderen te begeleiden kom je in de problemen. In de landen om ons heen is de
opleiding tot leerkracht een universitaire opleiding.
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Ondanks de vele materialen die beschikbaar zijn en de kennis voor begeleiding van
hoogbegaafden blijken scholen vaak niet in staat het hoogbegaafde kind juist te
begeleiden. Hoe komt dat volgens jou?
Door het leerstof/jaarklassen systeem. Men houdt te veel, te vaak vast aan de methode en
kijkt niet naar het individuele kind. Ook al heeft de methode de mogelijkheid om met
verrijking te kunnen werken, extra leerstof, +taken, dan nog is het nog steeds niet afgestemd
op een IQ van rond de 150.
In mijn scriptie stel ik dat het interessant zou zijn deskundigen zoals jij kinderen op
speciaal onderwijs (individueel onderwijs/moeilijk hanteerbare kinderen) te laten
testen, daarbij veronderstellend dat er kinderen tussen zitten die hoogbegaafd zijn.
Hoe zie jij dat?
Ik zal je een voorbeeld geven; Ik ben 2,5 jaar geleden gevraagd om kinderen in het speciaal
onderwijs in het Westland, die naar het voorgezet onderwijs zouden gaan, te testen met de
NDT (Nederlandse Differentiatie Toets), dit is een toets die scoort tot + 120.
Bij de bespreking met het team heb ik 3 of 4 kinderen eruit gelicht, waarvan ik vroeg of men
gekeken had of deze kinderen wellicht hoogbegaafd zouden zijn, omdat ik dat vermoeden
sterk had. Ik was de eerste psycholoog die dit aangegeven had. Van die kinderen zat er al 1
inmiddels 4 jaar op deze school!
Op 17 mei 1984 is er in Den Haag een symposium “Hoogbegaafden in de
samenleving” geweest. Staatssecretaris Drs. N.J.Ginjaar-Maas opende dit symposium.
Tevens was er het negende wereldcongres in Den Haag in 1991 van de ‘World Council
for Gifted and Talented Children’. Bij het wereldcongres in Den Haag vond men
duidelijk dat het wiel niet telkens opnieuw moest worden uitgevonden. Bovendien
vond men dat het van belang was dat ook de hoogbegaafden hun extra aandacht
behoefden en behoorden te krijgen. Vind je dat er sinds die tijd veel veranderd is?
Ja en nee, onderwijsinhoudelijk zeg ik nee. Qua ontwikkeling buiten het onderwijs in zijn
totaliteit is er door de aandacht wel een enorm veranderingsproces gaande.
Het onderwijs zelf moet in beweging komen.
Je hoort vaak over de zogenaamde ‘new- age’ kinderen, heb jij de indruk dat er
tegenwoordig meer kinderen hoogbegaafd zijn?
New age kinderen hebben het vanuit hun intuïtieve vermogen. Er zijn niet per definitie meer
kinderen die hoogbegaafd zijn, maar er is wel meer aandacht voor.
Plato heeft nu bijvoorbeeld het meldpunt om te inventariseren waar en hoeveel
hoogbegaafde kinderen er zijn.
Wanneer is volgens jou een kind hoogbegaafd en wanneer hoogintelligent? Je ziet
bijvoorbeeld in de literatuur dat de één een IQ van 130 en hoger hanteert en de ander
140. Waar zit het grote verschil tussen hoogintelligent en hoogbegaafd?
Er is veel verwarring omtrent de terminologie. Ikzelf hanteer rond de 120-130 begaafdheid,
dit is trouwens wel het gemiddelde VWO niveau, boven de 130 hoogbegaafdheid.
De meeste vinden dat beiden, zowel verbaal als performaal, hoog moeten zijn, en eigenlijk
ook emotioneel.
Ik ben van mening dat als een kind hoog scoort (op 1 deelgebied) dan is dat geen
toevalstreffer. Scoort het kind op het andere deelgebied (verbaal/performaal) laag dan wordt
daar op gefocust.
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Partiële begaafdheid!
Je zou dus wanneer een kind een p/v kloof heeft (performaal hoog/verbaal lager) moeten
beogen om het verbaal hoger te krijgen. Doordat namelijk op het lage verbale vermogen was
gefocust, is dat ook lager geworden.
Bij versnellen wordt vaak aangegeven dat dit voor de emotionele ontwikkeling van het
kind niet goed zou zijn. We weten dat dit niet correct is aangezien het kind juist op het
niveau van de hogere klas denkt en zich daardoor juist prettiger zal voelen. Als
argument gebruikt men dan vaak de lichamelijke ontwikkeling, vooral wanneer een
kind van 10 jaar bijvoorbeeld tussen pubers op het voortgezet onderwijs terechtkomt.
Hoe zie jij dat.
Motorische ontwikkeling en emotionele ontwikkeling wordt gekoppeld en wordt vaak gebruikt
om versnelling “tegen te houden”.
Mijn idee is dat zij een voorsprong hebben ook op emotioneel gebied, maar er moet wel een
stukje begrip en begeleiding komen.
Deze kinderen hebben vaak behoefte aan ontwikkelingsgenoten.
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Bijlage 2:

Verklarende woordenlijst

ADHD
De afkorting betekent: Attention deficit hyperactivity disorder.
Tegenwoordig denkt men dat de oorzaak van deze stoornis is gelegen in een disfunctioneren
van de hersenen voor wat betreft het richten van de aandacht en het afremmen van de
impulsiviteit.
Het lijkt erop alsof deze kinderen gebrekkig functionerende filters hebben, waardoor alle
prikkels die hun zintuigen opvangen, ongeselecteerd de hersenen binnenkomen en vragen
om een reactie.
Kenmerken zijn dat het kind niet kan stilzitten en snel afgeleid wordt door prikkels uit de
omgeving. Verder heeft het moeite om te doen wat men vraagt en maakt het niet af waar het
mee bezig is. Het kind becommentarieert alles wat er in zijn omgeving gebeurt en is vaak
chaotisch bezig.
De behandeling met een psychostimulerend geneesmiddel dat verwant is aan amfetamine,
namelijk methylfenidaat (Ritalin®) is vaak effectief en vermindert de concentratiestoornis.
Een aantal verschijnselen van ADHD zijn o.a.: vergeetachtigheid; moeite met details;
spullen kwijtraken; afgeleid raken door andere dingen; van alles tegelijk doen; niet kunnen
blijven luisteren; vaak heel impulsief; snel relaties aangaan en weer verbreken; doen voor ze
nadenken over de gevolgen; voortdurend in beweging; dikwijls te laat komen;
leermoeilijkheden; faalangst; slordigheid; onhandigheid; sociale problemen; motorische en
psychomotorische ontwikkelingsstoornissen, etc.
AURA
Het geheel van energievelden (lichamen of voertuigen van bewustzijn) die het stoffelijk
lichaam doordringen en omgeven als een soort uitstraling. Dit geheel van energievelden kan
worden waargenomen als een lichtschijnsel van wisselende kleuren rondom het stoffelijke
lichaam. De aura wordt ook bioveld (of bio-energetisch veld) genoemd.

Etherisch lichaam
Astraallichaam
Mentaal lichaam
Geestlichaam (ziel)

Asperger
Autistisch gedrag dat later begint (4 à 6 jaar).
Voor het 4e – 6e jaar had het kind normale sociale contacten en een normale opvoeding.
Autisme is het meest bekende voorbeeld uit de groep van pervasieve
ontwikkelingsstoornissen (een term uit de DSM-IV). De nieuwste term is tegenwoordig:
stoornissen uit het autistisch spectrum. Pervasief betekent ‘diepgaand’.
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Het gaat om stoornissen in de triade: communicatie, verbeelding en sociaal gedrag. Het
basisprobleem ligt in het niet, of moeilijk kunnen verlenen van betekenis aan prikkels.
Autisten maken wel degelijk contact, alleen de kwaliteit ervan is anders dan normaal. De
oorzaak van deze afwijking wordt gezocht in een erfelijke hersenafwijking of in een
aangeboren, maar tijdens de zwangerschap verkregen, hersenstoornis ten gevolge van een
prenatale infectie.
De eerste tekenen zijn vaak het niet-ontstaan van de eerste glimlach, het ontbreken van
oogcontact en het feit dat de baby zich als een plank gestrekt houdt.
De taalontwikkeling komt niet of maar heel moeizaam op gang. Als het kind tot spreken
komt, heeft het een monotone stem en praat vooral na, zonder te begrijpen wat het zegt. Het
spreken is niet gericht op communicatie met anderen. Het kind maakt stereotiepe
bewegingen met o.a. het bovenlichaam (wiegen) of friemelt eindeloos met een touwtje.
Autistiform gedrag
Kinderen met autistiform gedrag hebben problemen in de omgang met anderen. Dat is vooral
het gevolg van een geringer vermogen om zich in de gedachten wereld en het gevoelsleven
van de ander te verplaatsen.
Chakra
Een fijnstoffelijke structuur, behorend tot het etherisch lichaam (zie aura afbeelding)
fungerend als een ‘poort’ van fijnstoffelijke (subtiele) energieën die aan de menselijk aura
worden onttrokken respectievelijk toegevoerd. Het Sanskrietwoord chakra betekent ‘wiel’;
chakra’s worden ook ‘energiecentra’ of ‘bewustzijnscentra’ genoemd.

Client-centered therapie
Bij de cliënt centered therapie is het de bedoeling
De client-centered therapie richt zich vooral op de huidige gedragingen en houdingen
(attituden) van de cliënt, waarbij wordt aangenomen dat de cliënt zelf het beste weet wat wel
en niet goed voor hem is.
De belangrijkste taak van de therapeut in de cliënt-centered therapie is het creëren van een
sfeer waarin de cliënt zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen; dat wil zeggen: waarin de cliënt
zichzelf kan zijn en zijn gevoel van eigenwaarde kan behouden.
Voor het scheppen van een dergelijke sfeer moet de therapeut aan verschillende
voorwaarden voldoen:
Hij moet empathisch zijn; dat wil zeggen: zich invoelen in en meevoelen met de
cliënt, zonder overigens zelf al te emotioneel betrokken te raken.
Hij moet echt zijn; de therapeut moet altijd zichzelf blijven en op grond van zijn
werkelijke gevoelens op de cliënt reageren. Als de therapeut zich bijvoorbeeld
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verveelt tijdens het gesprek, kan hij dit beter laten merken dan proberen
geïnteresseerd te doen
Hij moet de cliënt onvoorwaardelijk positief aanvaarden; de therapeut mag niet
afwijzend staan tegenover bepaalde minder prettige gedragingen of houdingen van
de cliënt. Als de cliënt bijvoorbeeld totaal andere opvattingen heeft op politiek of
seksueel gebied, mag de therapeut zijn houding en mening over de cliënt hierdoor
niet laten beïnvloeden. Hij moet de cliënt duidelijk laten merken, dat hij deze
accepteert zoals hij is.
Indien aan al deze voorwaarden zijn voldaan, zal er een therapeutische sfeer ontstaan
waarbinnen de cliënt zich vrij voelt te veranderen en waarbinnen hij zichzelf kan ontplooien
zoals hij werkelijk is. Dit is het proces van de zelfactualisatie of zelfverwerkelijking.
Dyslexie
Dyslexie is een neurologisch gefundeerde stoornis die zich manifesteert in problemen bij het
lezen t.a.v. het technisch lezen en/of het leesbegrip.
NLD (Non-verbal learning difficulties)
De non-verbale leerstoornis is in Nederland vrij onbekend, terwijl naar schatting vijf procent
van de leerlingen op gewone basisscholen en tien procent van leerlingen in het speciaal
onderwijs in meer of mindere mate NLD heeft.
De kinderen lopen achter met rekenen en begrijpend lezen, terwijl het lezen zelf en spellen
juist prima gaan.
Kinderen met een non-verbale leerstoornis (NLD) hebben een sterke voorkeur voor
informatie die ze kunnen horen en (na)vertellen.
Ze zijn gericht op details en missen het grotere verband. Nieuwe dingen zijn daardoor
beangstigend. Ze kunnen sociaal onhandig zijn omdat ze non-verbale signalen niet
begrijpen.
NLD is aan te tonen met een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek.
PDD-NOS
PDD-NOS, de afkorting betekent: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise
Specified.
Dit is een ontwikkelingsstoornis, waarbij het grootste probleem is dat de kinderen, zich niet in
kunnen leven in een ander persoon. Ze zijn erg op zichzelf gericht, en hebben vaak
meerdere achterstanden op emotioneel, sociaal en motorische gebieden.
Er zijn hele grote verschillen in gedrag:
Afzijdig en in zichzelf gekeerd.
Laat wel contact toe maar zoekt het niet uit zichzelf.
Overdreven beleefd en de bewegingen zijn houterig en stijf.
Psycho-educatie
De cliënt en de omgeving leren omgaan met, en kennis en inzicht geven in, de kenmerken
en de eigenschappen van de problematiek.
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Bijlage 3:

Afkortingen en adressenlijst

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

CITO

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

GGD

Gemeentelijke GezondheidsDienst

IQ

intelligentie quotiënt

NIP

Nederlands Instituut voor Psychologen

OA

OnderwijsAdvies

PABO

Opleiding tot leraar basisonderwijs

RIAGG

Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

WISC

Wechsler Intelligence Scale for Children

Choochem: Vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen
Postbus 2018
3800 CA Amersfoort
Van Halem Psychologen
Lakemanstraat 23
Hoek van Holland
Vereniging Mensa Nederland
Vereniging
Horapark
9 Mensa Nederland
Postbus
100
6717 LZ Ede
3500 AC Utrecht
0318 - 746021

Pharos
Postbus 1340
8001 BH Zwolle
Stichting Plato
Postbus 177
2090 Ad Wateringen

G.Termini
TERMINI
G.
Renzo
Pianolijn 1 10
Ooievaarsveld
2728
2727AD
BZZoetermeer
Zoetermeer
tel:
3456
tel:079-343
079-343
3456
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