
Hoogbegaafdheid 
van vo naar ho 
Uitdaging voor het Onderwijs 
en de aansluitingen






Wat gaan 
we doen?
Welkom en inleiding

• Wat is Hoogbegaafdheid? Hoe is de praktijk?
• Wat zijn de uitdagingen?

• Wat hebben we nodig?

Actviteit

Wat doe je op je eigen school of instituut’ met HB?
• Wat gebeurt al?

• Wat zou je nog willen doen?

• Wat heb je daarvoor nodig? 

Bespreken met de persoon naast je.

Afronding

• Bevindingen en uitkomsten bespreken

• Wat zou een vervolg zijn? Een werkgroep?



Typische uitspraken van HB-kinderen 

Ik wil alles 
anders - maar 
hoe??

Geen zin!!

Ik moet alles 
meteen 
kunnen

Ik durf het echt niet 
aan, het wordt niet 
perfect!

Jullie docenten 
doen het 
allemaal 
verkeerd!

Ik heb een 
grote visie-
alleen kan ik ze 
niet uitleggen

Ik zie 100 beren op 
de weg en niemand 
snapt me!

Kan ik het 
wel??

Ik wist het 
niet!

HET BOEIT ME NIET!! 
(eigenlijk wel maar ik durf dat niet toe 
te geven! )

Ik haat de 
wereld!



Typisch voor hoogbegaafden
• Hoge intelligentie
• Zeer gevoelig
• Hypersensitief 
• Prikkelbaar
• Goed geheugen
• Snelle denkers
• Ouder dan hun leeftijd
• Veelzijdig geïnteresseerd
• Vaak “vreemde” hobby’s
• Ambitieus
• Moeten brood in iets zien
• Hekel aan stampen 

◦ Sterk rechtvaardigheidsgevoel

◦ Goed kunnen argumenteren

◦ Selectief

◦ Nooit tevreden

◦ Angstig

◦ Bang voor fouten en falen

◦ Kunnen heel goed aanvoelen wat 
omgeving van ze verwacht

◦ Kunnen deze druk vaak niet aan

◦ Uitblinken waar niemand het 
verwacht



Wat ziet iemand die HB is? 



“We hebben het analytische vermogen van een volwassene in het lichaam van een kind”.

Leerling W., V6, HWC



Wanneer
spreken we 
van 
Hoogbegaafd

IQ score Term Engelse term Vóórkomen

130 en 
hoger (+2 
SD)

Hoogbegaafd Gifted Ca 1 op de 50

145 en 
hoger (+3 
SD)

Zeer 
hoogbegaafd

Highly gifted
Ca 1 op de 
1000 

160 en 
hoger (+4 
SD)

Uitzonderlijk 
hoogbegaafd

Exceptionally 
gifted

Ca 1 op de 
30.000

175 en 
hoger (+5 
SD)

Profoundly 
gifted

Wereldwijd
ca 750 
mensen

Tessa Kieboom wijst die 
gedachte met 2SD af. Dat
hebben statistici bedacht. 130 is 
genoeg. Daarnaast: inclusieve
aanpak a la Gagne: ook hoge
prestatie sport of kunst of 
muziek is HB! Volgens de Ritha
en Tessa heb je in een vwo klas 3 
Hbers ipv 1 op 50. 



Gevolgen van dien

70 85 100 115 130

zeer zwak
begaafd

zwak 
begaafd

gemiddeld
68% van de bevolking

begaafd
hoogbegaafd

BEWUSTZIJN BEPERKT
GEVOLGEN omgeving

BEWUSTZIJN   VERSTERKT
GEVOLGEN persoon zelf

Bron: Exentra vzw



Hoogbegaafdheid bij studenten (130+)

• Minimaal 1 op de 50 – waarschijnlijk meer
– schatting: 2x zo veel? Kieboom: 1 op 30 in 
de bevolking, in een vwo klas 3 op 30). 

• 1/3 – 1/3  - 1/3

• Regelmatig op spreekuur bij psychologen:  
Zelfdefinitie – niet weten – ontkenning



HOOGBEGAAFDHEIDS-
`MATRIX KIEBOOM VENDERICKX

• De drie types hoogbegaafden van Exentra

Hoge prestatie is nodig om zich 
goed te kunnen voelen.  

Vooraleer een prestatie neer te 
zetten moeten ze nut ervan inzien 

of moet het in hun 
interessegebied liggen

Willen niet afgerekend kunnen 
worden op volgende verwachting

➡ Kunnen hoge prestatie 
neerzetten zowel bij interesse 
als bij niet interesse

➡ Hebben een bepaalde 
zekerheid nodig over het 
kunnen neerzetten van een 
prestatie

➡ Uitzondering: als je niets doet 
kan je ook geen prestatie 
verwachten

➡ Als zij enkel het nut ergens 
van inzien ga je eerder een 
matige prestatie krijgen

➡ Laten zich vaak sterk zien 
buiten een schoolse 
context en daar waar de 
interesse ligt

➡ Hebben meestal een 
beperkter prestatiepalet

➡ Moeten zelf het gevoel 
hebben te kunnen kiezen, te 
kunnen bepalen waar ze een 
prestatie neerzetten

➡ Pieken vaak daar waar het 
niet verwacht wordt en waar 
er geen druk ervaren wordt of 
waar het niet moet

PRESTEERDER ZELFSTANDIGE AFHANKELIJKE
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Bron: Exentra vzw



Mogelijke uitdagingen voor hoogbegaafde
studenten:  ( IQ= ?) dus ook mogelijke kenmerken

• onbegrip/frustratie/kritiek over het onderwijs
• ambitie: wil te veel, te snel, te groot/”PhD niveau”
• of wil juist niet “boven de maaiveld uitsteken”, 

bang om niet erbij te horen
• frustratie in werkgroepen/moeite met 

samenwerken
• kan betweterig/arrogant/manipulatief overkomen
• frustratie/moeite met vragen van docenten, 

tentamens (“is dit het”?)
• moeite met 

leren/studeren/concentratieproblemen

Wanneer nog verder hieraan 
denken?

Onnavolgbaar in het 
gesprek/schriftelijk/onnavolgbare 
humor

Zonder moeite 
eindexamen/HBO/Bachelor, maar 
nu studieproblemen

Voorloper in kindertijd/meer 
contact met volwassenen dan met 
peers

Vroeger buitenbeentje/gepest 
door te slim/”streberig” te zijn



School 

HB potentieel kan alleen bloeien
als alle elementen elkaar raken. 

Bron: Exentra vzw



School 

Indien leerling niet voldoende
uitgedaagd komt motivatie in het 
gedrang-> Onderpresteren dreigt!. 

Bron: Exentra vzw



Versneld examineren 
• Juli 2022 twee leerlingen van V4 naar V6 bevorderd. 
• Een van hen verveelt zich nu al stierlijk in 

de beta-lessen van V6…..
• Beiden hebben concrete studiewens
• Meeste collega’s mee, maar…
• Met 16 al op de universiteit??

-> belang netwerk VO-WO!



Belangrijk om op te letten:
• Universiteiten accepteren geen gedeeltelijke examencijfers! Enkele 

vakken 
versnellen en dan willen studeren gaat niet

• Inspectie is onduidelijk en moeilijk benaderbaar en niet iedereen daar is 
deskundig

• Moet versnelde PTA maken (moet voor oktober bij inspectie zijn!):
• Alle domeinen moeten aan bod komen
• Domein uit V5 kan ook als extra vraag aan toets in v6 geplakt 

worden!
• T-toetsen mogen vervallen!

• Moet o.b.v. ingehaalde cijfers uit E-toetsen V5 een V5 rapport kunnen 
maken:

• Nodig voor sollicitatie Universiteit gaandeweg V6. Vergezel dit door 
brief van school!

• Zorg voor begeleiding door HB-specialist. Leerling heeft praatpaal en 
sparringspartner nodig



Hoe kan ik helpen?

• Begrip tonen
• Student laten uitleggen wat die nodig heeft/of laat die hierover nadenken
• Vragen over IQ/hypothese over hoogbegaafdheid delen/begrip voor zichzelf
• Cl helpen anderen/het systeem begrijpen, uitleg over het onderwijs
• Meer contact met docenten/tutorials? Meer 1 op 1 met docenten kan helpen bij

presteerders. Die echter ook loslaten van aanwezigheidsplicht onder voorwaarde dat ze 
hoge cijfers blijven houden

• Op websites wijzen voor contact met gelijkwaardigen idealieter HB café op campus 
aanbieden. De meesten zijn al teruggetrokken diginerds. Nood aan live contact met 
peers. 



• Enkele websites met informatie/tools/etc:

• https://ihbv.nl/ (ook info in EN en D!  HB cafe)  
• Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
• https://ikbenhoogbegaafd.nl/
• www.echanetwerk.nl (ook EN)
• https://giftedpeople.eu/

https://ihbv.nl/
https://ikbenhoogbegaafd.nl/
http://www.echanetwerk.nl/
https://giftedpeople.eu/


groepswerk
Wat doe je op je eigen school of instituut’ met HB?

• Wat gebeurt al?
• Wat zou je nog willen doen?
• Wat heb je daarvoor nodig? 

Bespreken met de persoon naast je.
Afronding

• Bevindingen en uitkomsten bespreken via mentimeter
• Wat zou een vervolg zijn? Een werkgroep?



Versnellen  -
voor wie 
zinvol en 
waarom?

• Presteerder ?

• Zelfstandige ?

• Afhankelijke ?

• Wat is uw mening? 

• https://padlet.com/scm39/kdl29ehoyb6aanjx



Meer Informatie



Minderheidspositie/ = 
“niet normaal” 
(evenredig met de IQ) 
en gevolgen

• Zich anders voelen/vervreemding/”ben ik gek? 
“/zijn de anderen gek?”

• eenzaamheid/niet begrepen voelen/anderen niet
begrijpen/niet erbij horen

• perfectionisme/veel van zichzelf verwachten
• perfectionisme ook naar anderen

toe/kritisch/ongeduld
• snel verveeld/moeite met te veel routine
• brede interesse/creativiteit/kennishonger
• gevoelig voor

overvraging/overspannenheid/burnout en  
boreout



• extreme aanpassing / “een stommere versie” van 
zichzelf hanteren

• zelfvervreemding/onzekerheid
• piekeren, angsten
• gevoelig voor depressie

+ als (geschiedenis
van) mismatch met 
de omgeving - en de 
gevolgen: 



Wanneer nog verder
hieraan denken?

• Onnavolgbaar in het gesprek/schriftelijk/onnavolgbare 
humor
• Zonder moeite eindexamen/HBO/Bachelor, maar nu 
studieproblemen
• Of juist moeilijke schoolcarriere, ook met afstroom tto-
vwo-havo dan HBO
• Voorloper in kindertijd/meer contact met volwassenen 
dan met peers
• Vroeger buitenbeentje/gepest door te slim/”streberig” 
te zijn
• Buitengewoon creatief of muzikaal of snel verveeld
• Ongebruikelijke hobby’s (charting, sterrenkunde, Japans 
leren o.i.d.)
• Het goed doen in colleges en seminaars maar slecht op 
(MC)toetsen



• Uitleg over 
programma/faculteit/tentanimering/verwachtingen

• Duidelijkheid in verwachtingen (proeftentamen, 
kaders, afbakenen verwachtingen/ papers)

• Experimenteren met meerdere studiemethodes / 
studievaardigheden

• HB-coaching aanbieden 1 op 1

Bij moeite/frustraties: 



• geduld/doorbijten
• uitdaging vinden, taken/bezigheden op eigen 

niveau
• mogelijkheden vinden voor vernieuwing, 

creativiteit
• loopbaan-orientatie en andere lange termijn

doelen
• Open staan voor out-of-the-box ideeën, zoals 2 of 

3 studies simultaan willen volgen
• Durf vrij te laten: een HB presteerder heeft geen

baat aan aanwezigheidsplicht. In zijn eigen tijd
leert die 3 keer zo veel en 3 keer zo snel en zal die 
4 keer zo gemotiveerd zijn!

Bij verveling/ongeduld:



Foto
Bronnen: 

• Slide niet HB: 
https://www.google.com/search?q=bosweg&tbm=isch&ved=2ahUKEwiM8oWLvsH6AhV9xQIHHaC5AugQ2-
cCegQIABAA&oq=bosweg&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMg
UIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgAEBg6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoLCAAQ
gAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BAgAEAM6BwgAELEDEENQtwpY5BdghRpoAXAAeACAAXmIAf4DkgEDNy4xmAEAoA
EBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=zns5Y4zTFf2Ki-
gPoPOKwA4&bih=899&biw=1536&client=firefox-b-d#imgrc=9qxCbp8KMBMa2M

• Slide wel HB: https://www.google.com/search?q=bos+van+boven&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL7_KYvsH6AhXC3KQKHUe0AGAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=153
6&bih=899&dpr=1.25#imgrc=VVePuf6yW2R-OM

• Slide Analytisch vermogen: 
https://www.google.com/search?q=precocious+meaning&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOtJfGyMH6AhUonv0HHdw
1CAMQ2-
cCegQIABAA&oq=precaucious&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAKEBgyBggAEAoQGFAAWABgxxJoAHAAeACAAS
uIASuSAQExmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=xoY5Y865LKi89u8P3OugGA&bih=882&biw=151
9&client=firefox-b-d&hl=nl#imgrc=hCjXlT95JgBLxM

• Slides gevolgen van dien, dynamisch model en Types HB: Exentra vzw

• Slide versnellen: 
https://www.google.com/search?q=versnellen&tbm=isch&ved=2ahUKEwiawpHFy8H6AhVXNuwKHX4sAiAQ2-
cCegQIABAA&oq=versnellen&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQHhAFMgYIABAe
EAUyBggAEB4QBTIGCAAQHhAFMgYIABAeEAUyBggAEB4QBTIGCAAQHhAFOgQIABBDOggIABCABBCxAzoHCAAQs
QMQQzoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBUJsIWOMQYM4SaABwAHgAgAFGiAHwBJIBAjExmAEAoAEBqgELZ
3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=6Yk5Y9qpM9fssAf-2IiAAg&bih=882&biw=1519&client=firefox-b-
d&hl=nl#imgrc=k86TOTfPp8iR8M 

• Slide belangrijk: 
https://www.google.com/search?q=let+op&tbm=isch&ved=2ahUKEwjSyuLdycH6AhVDIMUKHWOPCEEQ2-
cCegQIABAA&oq=let+op&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgU
IABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQg
wE6BAgAEENQAFjDBWD2B2gAcAB4AIABTYgB0wKSAQE2mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&
ei=BIg5Y9K4JsPAlAbjnqKIBA&bih=882&biw=1519&client=firefox-b-d&hl=nl#imgrc=D0Im_sfgtD9bYM

https://www.google.com/search?q=bos+van+boven&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL7_KYvsH6AhXC3KQKHUe0AGAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=899&dpr=1.25#imgrc=VVePuf6yW2R-OM
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