
Excellente leerlingen 
die (niet) excelleren

‘Talent voor excelleren!’ KPC, 5 november 2009

Dr Lianne Hoogeveen
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)

www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo

http://www.youtube.com/watch?v=YULdYZVB_NY

http://www.youtube.com/results?search_query=janine+jansen&search_type=&aq=f

En Mark en Eva?



HOOGBEGAAFD?

Hoogbegaafdheid

• Verschillende theorieën en modellen; verschil in nadruk

• Meest gangbaar op dit moment in Nederland: een 
multidimensionaal, dynamisch model: de prestaties van een 
leerling zijn afhankelijke van aangeboren capaciteiten, 
persoons- en omgevingsfactoren. 

Hoge (intellectuele) 
capaciteiten

Hoge (intellectuele) 
prestaties

Persoonsfactoren

Omgeving



De praktijk

Wat betekent dat (waarschijnlijk)

• Kan veel
• Kan veel niet (leer- en 

werkstrategieën)
• Mogelijk bijkomende 

problemen (sociaal / 
fysiek)

6 profielen van hoogbegaafde leerlingen (Betts & Neihart, 1988)

• Zelfstandige leerling

• Succesvolle leerling

• Uitdagende leerling

• Onderduikende leerling

• Leerling met leer- en/of gedragsproblemen

• Drop-out



De zelfstandige leerling

• heeft schoolresultaten die passen 
bij haar/zijn capaciteiten

• Toont goede sociale vaardigheden
• Werkt zelfstandig
• Ontwikkelt eigen doelen
• Werkt zonder behoefte aan 

bevestiging
• Werkt enthousiast voor passies
• Is creatief
• Komt op voor eigen opvattingen
• Neemt risico’s

De succesvolle leerling

• Heeft `goede’
schoolprestaties

• Is perfectionistisch
• Zoekt bevestiging van de 

docent
• Vermijdt risico
• Accepteert / conformeert
• Is afhankelijk

De uitdagende leerling

• Corrigeert de docent
• Stelt regels ter discussie
• Is eerlijk en direct
• heeft stemmingswisselingen
• Vertoont inconsistente werkwijzen
• Heeft een slechte zelfcontrole
• Is creatief
• Is actief
• Houdt van discussie
• Komt op voor eigen opvattingen
• Is competitief



De onderduikende leerling

• Ontkent begaafdheid
• Doet niet mee in speciale

programma’s voor hb
leerlingen

• Vermijdt uitdaging
• Zoekt sociale acceptatie
• Wisselt in vriendschappen

Leerling met leer- en/of gedragsproblemen

• Werkt inconsistent

• Presteert gemiddeld of minder

• Verstoort / reageert af

De drop-out

• Neemt onregelmatig deel aan
onderwijs

• Maakt taken niet af
• Zoekt buitenschoolse

uitdaging
• Verwaarloost zichzelf
• Isoleert zichzelf
• Is creatief
• Bekritiseert zichzelf en 

anderen
• Werkt inconsistent
• Verstoort, reageert af
• Presteert gemiddeld of minder
• Is defensief



Onderpresteerders

Mismatch met

schoolprogram-
ma en andere leerlingen

Geen  
interventie

aanpassing

rebellie
Inadequate 
interventie

Onderpresteren

Onderpresteerders

• Onrealistisch (negatief) zelfbeeld

• Laten echte (vaak negatieve) gevoelens niet zien

• Zijn wel gemotiveerd, maar niet om te presteren



Van onderpresteerder naar 
presteerder

Onderpresteren interventie

Begeleiding 
leerling

Aanpassing 
lesprogramma

presteren

Aanpassing lesprogramma

• Compacten en verrijken binnen de klas

• Plusklas

• Versnellen

• School/klas voor hoogbegaafden

Begeleiding zelfstandige leerling

• Begeleiding???          

• Versneld en/of verrijkt curriculum

• Belemmeringen in tijd en plaats wegnemen

• Vooruit-toetsen

• (School)loopbaanplanning



Begeleiding succesvolle leerling

• Versneld en verrijkt curriculum
• Vooraf toetsen / compacten
• Contact met ontwikkelingsgelijken
• Ontwikkelen van persoonlijke interesse
• Ontwikkelen van vaardigheden voor zelfstandig leren
• Begeleiding van (school)loopbaan

Begeleiding uitdagende leerling

• Tolerant leerklimaat
• Verdieping
• Directe en heldere communicatie met leerling
• Gevoelens toestaan
• Zelfwaardering opbouwen
• Gedrag besturen met contracten

Begeleiding onderduikende leerling

• Begaafdheid herkennen
• Niet participeren in speciale activiteiten toestaan
• Sexe-rol modellen (vooral meisjes)
• Intensieve begeleiding



Begeleiding leerling met leer- en/of gedragsproblemen

• Herkenning begaafdheid
• Plaatsing in programma voor begaafden
• Niet-traditionele leerervaringen
• Contact met ontwikkelingsgelijken
• Intensieve begeleiding

Begeleiding drop-out

• Diagnostisch onderzoek
• Therapie
• Niet traditionele studievaardigheden (in en buiten de klas)
• Verdieping
• Ondersteuning (in samenspraak met therapeut)

Welke (onderwijs)aanpassing is op 
welk moment voor welke leerling
het meest adequaat?



Voorbeelden ‘lessen’ voor h.b. leerlingen

• Kijken als Pooh

Voorbeelden ‘lessen’ voor h.b. leerlingen

• Kijken als 
Pooh

• Mindmappen
(http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creativ
e/Mindmap/)

Voorbeelden lessen voor h.b. leerlingen

• Kijken als Pooh

• Mindmappen

• Stripverhaal 
maken als 
samenvatting



Voorbeelden lessen voor h.b. leerlingen

• Kijken als Pooh

• Mindmappen

• Stripverhaal maken 
als samenvatting

• Alternatieven voor 
memoriseren 
(kapstok)

http://plastitext.nl/artikelen/mnemo.html

Voorbeelden lessen voor h.b. leerlingen

• Kijken als Pooh
• Mindmappen

• Stripverhaal maken als samenvatting

• Alternatieven voor memoriseren (kapstok)

• Hoe lees/leer ik een tekst?

Voorbeelden lessen voor h.b. leerlingen

• Kijken als Pooh
• Mindmappen

• Stripverhaal maken als samenvatting

• Alternatieven voor memoriseren (kapstok)

• Hoe lees/leer ik een tekst?
• Maak de vragen voor een overhoring/proefwerk



Kenmerken Onderwijsgevende

• Goede organisatie van lesgeven

• Zelfvertrouwen

• Flexibiliteit

• In staat zijn leerlingen te enthousiasmeren

• Positieve houding t.o.v. (hoog)begaafdheid

• Brede algemene kennis

Mark en Eva

Dank voor uw aandacht

Lianne Hoogeveen
l.hoogeveen@acsw.ru.nl

w.v.t.t.kw.v.t.t.k


