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IINNLLEEIIDDIINNGG    
  

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die ik heb geschreven in het kader van mijn post-hbo studie 
Kinder- en Jeugdtherapie van BGL & Partners. Het onderwerp is hoogsensitief-
hoogbegaafde kinderen in het  primair onderwijs. Dit onderwerp heb ik gekozen vanuit mijn 
eigen ervaring als moeder van een hoogsensitief-hoogbegaafd kind, maar ook zeker vanuit 
mijn eigen ervaringen als opgroeiend kind en volwassene.  
 
Toen ik in 2010 een paper schreef over hoogbegaafdheid, waren er veel momenten van 
herkenning. En toch herkende ik mijn zoon niet volledig in de kenmerken van 
hoogbegaafdheid, ik miste als het ware wat. Op school ondervond hij veel problemen en 
school wist er niet altijd raad mee, want hij scoorde op de toetsen erg hoog en toch kwam 
het er lang niet altijd uit. Cognitieve uitdaging was belangrijk, maar dat was zeker niet het 
enige. We waren echt zoekende naar wat er nodig was, zodat hij zijn talenten kon 
ontwikkelen. Ontdekken naar wat zijn behoeften waren, hoogbegaafd maar ook zo gevoelig, 
om tot volledige ontwikkeling te kunnen komen. 

Hoogsensitiviteit heeft al ruim 10 jaar mijn aandacht en dat mijn zoon hoogsensitief was, dat 
wist ik al in de eerste maanden na de geboorte. Hoogsensitieve kinderen merken enorm veel 
op en handelen pas als ze diep hebben nagedacht. Dit heeft echter niet alleen betrekking op 
de zintuiglijke en emotionele waarneming, zoals bij velen de indruk is. Die verfijnde en 
intense opmerkzaamheid zien we terug op het gebied van zowel het fysieke, het emotionele, 
het mentale als het geestelijke (spirituele). Op school hebben deze kinderen vaak behoefte 
aan zingeving binnen de lesstof, zijn ze creatief, associatief, ze kunnen ongemotiveerd 
overkomen en onder eigen kunnen presteren, ze kunnen dromerig zijn en snel verveeld zijn. 
Deze kinderen hebben moeite met zelfstandig werken, door hun perfectionisme willen ze het 
graag goed doen, waardoor er ook faalangst kan ontstaan (Elaine Aron, uit: Het 
hoogsensitieve kind). Amerikaanse psychologe Linda Kreger Silverman beschrijft in haar 
werk over de visueel-ruimtelijke leerling dezelfde kenmerken. Silverman is oprichter van het 
Gifted Development Center in Denver (VS) en is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij 
heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar hoogbegaafde visueel-ruimtelijke kinderen.  
 
Tijdens de ontdekkingsreis voor mijn scriptie heb ik veel theorie gelezen en ervaringen 
uitgewisseld met andere ouders en met leerkrachten. Langzamerhand werd mij duidelijk dat 
er bij hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen sprake is van een directe en complexe 
wisselwerking tussen een grote gevoeligheid, een hoge intelligentie en een visueel-
ruimtelijke wijze van informatieverwerking. Door hun vaak serieuze aard, groot gevoel van 
rechtvaardigheid, hun perfectionisme en hun vermogens tot sociale aanpassing en 

 worden, komt het nogal voor dat deze kinderen onderpresteren binnen het 
onderwijs en dat hun talenten niet volledig tot uiting komen.  

Ik wil met deze scriptie een duidelijk beeld schetsen van deze groep kinderen en daarmee 
handvatten bieden aan ouders en leerkrachten voor wat deze kinderen nodig hebben binnen 
het onderwijs. Want alleen een liefdevolle en stabiele opvoeding is niet voldoende. Ouders 
en leerkrachten kunnen hierin de krachten bundelen en samenwerken in de ontwikkeling van 
deze kinderen. In deze scriptie staat de volgende vraagstelling centraal: 

Wat hebben hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen nodig  

binnen het primaire onderwijs? 
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NB. Ik spreek in deze scriptie voor de leesbaarheid in de hij-vorm, echter alles geldt zowel voor hoogsensitief-
hoogbegaafde meisjes als jongens. 
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  11        HHOOOOGGSSEENNSSIITTIIVVIITTEEIITT  

1.1. WWaatt  iiss  hhooooggsseennssiittiivviitteeiitt?? 
 
  
een kans van slechts 11 % is dat bij gedrag van een kind in de klas wordt gedacht aan 

 (LiHSK 2006). 
 
Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan 

Se  
Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. 
Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als 
vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en 
universitair docente, en grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit. Eind jaren negentig 
komen, na een zevental onderzoeken (1997), Dr. Elaine Aron en Dr. Arthur Aron tot het 
begrip hoogsensitiviteit. Zij begonnen hun onderzoek met kwalitatieve interviews met 
individuen die zichzelf als hoogsensitief beschouwden. Hoogsensitieve mensen vinden het 
van nature moeilijk om alle zintuiglijke waarnemingen te verwerken, te ordenen en los te 
laten. Door deze interviews werd er achterhaald wat de basiskenmerken van 
hoogsensitiviteit nu daadwerkelijk zijn. Hierna volgden er zes kwantitatieve onderzoeken. 
Aron en Aron hanteerden vragenlijsten gericht op hoogsensitiviteit, emotionaliteit en 
introversie. Na elk kwantitatief onderzoek werden bij het volgende onderzoek items 
vervangen of toegevoegd zodat er een betrouwbare vragenlijst ontwikkeld werd. Uiteindelijk 
heeft dit geresulteerd in een vragenlijst waarmee hoogsensitiviteit vastgesteld kan worden. 
Deze lijst wordt ook wel de High Sensitive Personality (HSP) Scale genoemd (zie bijlage 1). 
Smolewska, McCabe en Woody (2006) evalueerden de HSP-schaal als een valide en 
betrouwbaar meetinstrument voor hoogsensitiviteit.  

Een ander onderzoek heeft aangetoond dat zelfs baby s al verschillend op prikkelingen 
reageren (Pfeifer Terwijl de ene bij een verrassend geluid rustig blijft liggen en 
misschien nog geïnteresseerd om zich heen kijkt waar het geluid nu eigenlijk vandaan komt, 
reageert ongeveer ook n duidelijk zichtbaar 
onbehagen, trekt het gezicht in een grimas, of begint zelfs te huilen. Dit aangeboren 
onderscheid kan blijven bestaan tot in de volwassenheid: de hersenen zijn waakzamer, 
sneller geprikkeld en vaker gealarmeerd als er iets nieuws op hen afkomt. Dat kunnen 
geluiden zijn, felle lampen, kleuren, beelden, smaken of geuren .  
 

dus meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer 
signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de 

voor HS
(sterke) prikkels. Na het ontwikkelen van de HSP-Scale heeft men achterhaald dat 15 à 20 
procent van de mensen hoogsensitieve kenmerken heeft. Hierbij gaat het dan zowel om 
volwassenen als om kinderen. Aangezien deze scriptie kinderen betreft, zal ik vanaf dit punt 

 

11..22..  KKeennmmeerrkkeenn    
  

Elaine Aron noemt twee aspecten kenmerkend voor hoogsensitieve kinderen: veel opmerken 
en diep nadenken alvorens te handelen. We kunnen dit de kerneigenschappen van 
hoogsensitiviteit noemen. Deze twee eigenschappen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Want wannéér hoogsensitieve kinderen iets doen, hebben ze eerst diep 
nagedacht. Ze handelen dus niet impulsief of onnadenkend. En hoogsensitieve kinderen 
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denken diep na omdat ze veel opmerken. Ze herkennen de kleinste veranderingen en 
details, bijvoorbeeld een poster in het klaslokaal die verhangen is, een plant die te weinig 
water heeft gehad en een beetje slap hangt, of een radio die nog aanstaat. Zowel thuis als 
op school observeren ze voortdurend. Om goed te kunnen zien wat er gebeurt nemen ze 
meestal niet direct actief deel aan een situatie, ze staan liever eerst op enige afstand toe te 
kijken. Ook in situaties met sociale interactie zijn ze oplettend, ze weten bijvoorbeeld precies 
te benoemen wat er in een bepaalde situatie gebeurd is, ook als dat inmiddels lang geleden 
is. Op school observeren hoogsensitieve kinderen bijvoorbeeld nauwkeurig welke kinderen 
de neiging hebben om fel te reageren. Ze weten vervolgens precies wat ze bij deze kinderen 
beter kunnen laten, om niet zelf met die felle reactie geconfronteerd te worden ( LiHSK 2006, 
Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen). Hun handelingen zijn een gevolg van 
een intens gedachteproces en een grote opmerkzaamheid. Die opmerkzaamheid doet zich 
voor op allerlei momenten en in velerlei omstandigheden.  
 
Hoogsensitieve kinderen hebben vaak ook een beter ontwikkelde intuïtie dan anderen. Ze 
voelen iets wat anderen nog niet kunnen waarnemen en nemen bijna onbewust waar wat in 
de persoon tegenover hem o
verbinding naar een andere wereld die voor minder sensitieve kinderen gesloten lijkt. 
Hoogsensitieve kinderen reageren vaak ook heftiger op pijn en lichamelijk ongemak. Er is 
hierbij geen sprake van eenzijdige gevoeligheid, zoals ik ben gevoelig voor stuifmeel . Als 
we de vier levensgebieden als uitgangspunt nemen, dan zien we bij hoogsensitieve kinderen 
een verfijnde en intense opmerkzaamheid (sensitiviteit) op het gebied van zowel het fysieke, 
het emotionele, het mentale als het geestelijke (spirituele) De kenmerken staan in relatie tot 
elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang. Daarmee ontstaat een 
beeld van hoogsensitiviteit, dat in een kind herkenbaar moet zijn (Lihsk 2006). 
 
Op fysiek gebied (lichamelijk, inclusief de zintuigen) herkennen we dat bijvoorbeeld aan: 
 

- scherp horen, gel  
- g  
- veel zien, kleine veranderingen waarnemen, 
- intens reageren op lichamelijke pijn. 
- graag 'langs de kant' staan om te observeren 
- geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding 
- subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden 

 
Op emotioneel gebied (gevoelens, omgang met anderen) : 
 

- de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen, 
- aanvoelen van stemmingen en emoties, 
- snel, vaak en intens emotioneel (verdrietig, boos, blij) 
- groot inlevingsvermogen. 
- zich snel zorgen maken 
- toetrekken naar kinderen die enigszins buiten 'de groep' vallen 
- behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen 
- moeite hebben met veranderende omstandigheden 
- tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen 
- niet van verrassingen houden 
- op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie 
- niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan 

 
Op mentaal gebied (denken, leren, informatieverwerking): 
 

- diepzinnige vragen stellen, 
- een goed geheugen hebben (alle details onthouden van wat is waargenomen), 
-  
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- voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken 
- snel van de ene gedachte naar de andere associëren 
- diepzinnige vragen stellen 
- resultaten van rekenen blijven achter bij de rest van de vakken 
- een goed gevoel voor vreemde talen hebben, maar die graag in de praktijk leren via 

conversatie (liever dan uit een boekje) 
- kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief 

toepassen 
- moeite hebben met structureren en organiseren 
- een hekel hebben aan oefenen en herhalen 
- dichtklappen of zenuwachtig worden bij feitelijke, gesloten vragen 
- liever belevend lezen dan begrijpend lezen 

 
Op geestelijk/spiritueel gebied (besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten 
de grenzen van het direct waarneembare): 

- zeer hechten aan de waarheid en aan rechtvaardigheid, 
- meer zien of meer horen dan het direct waarneembare, 
- een sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren, leefomgeving) 
- eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen 
- vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn 
- gericht zijn op liefde en vrede 
- diep nadenken over levensvragen 
- blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen 
- wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen ('mediator') 

 
Sommige kinderen geven blijk van paranormale/spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn 
niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve kinderen, maar kunnen bij enkele van hen wel 
overduidelijk aanwezig zijn: 
 

- geesten of entiteiten ervaren 
- communiceren met elfjes, kabouters enzovoort 
- telepathische vermogens bezitten 
- gebeurtenissen voorzien 
- licht en kleuren (aura's) waarnemen 
- herinneringen aan vorige levens hebben 

11..33..  VVeerrsscchheeiiddeennhheeiidd  
  

Hooggevoeligheid is bij meisjes over het algemeen wat meer geaccepteerd dan bij jongens. 
Gevoeligheid wordt nu eenmaal bestempeld als een vrouwelijke eigenschap. Maar het aantal 

 

Het ene hoogsensitieve kind is ook echt het andere niet. Het ene kind heeft een rijke 
fantasie, kan goed visualiseren en zijn met name kenmerken aanwezig op emotioneel en 
spiritueel gebied. Dit kind kan dromerig en afwezig overkomen en heeft een wat naar binnen 
gekeerde blik. Gym en rondrennen op het schoolplein zijn geen favoriete bezigheden, 
wellicht omdat het motorisch minder sterk is. Concentratieproblemen en moeite met 
automatiseren passen ook bij dit kind. Er komen zoveel (onbewuste) indrukken binnen, 
waardoor het kind deze moeilijk kan verwerken, benoemen of een plek geven. Dit kind is 
sterk in een gevoelsmatige, intuïtieve benadering. Het is ook van invloed als een kind rustig 
of actief van karakter is. Namelijk bij een kind dat rustig van karakter is, zal meer ogen als 
behoedzaam en teruggetrokken en een kind wat meer actief van karakter is, komt meer druk 
en impulsief over. 

Het andere kind is leergierig, spreekt erg duidelijk en heeft vaak al vanaf jonge leeftijd een 
ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij kun je met name kenmerken zien op lichamelijk en mentaal 
gebied. De blik van dit kind is helder en oplettend, het kind kijkt je duidelijk (soms 
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doordringend) aan. Dit kind heeft grote moeite met kritiek, is perfectionistisch en erg gevoelig 
voor licht, geluid en aanraking. Door veel bewust waar te nemen, benoemt, denkt door en 

faalangstig gedrag. Ook hierin kun je kinderen onderscheiden die meer rustig of meer actief 
van karakter zijn. Het kind wat meer rustig van karakter is, komt evenwichtig over en stelt 
niet veel eisen. Het meer actieve karakter, is (vermoeiend) levendig, vol energie en kent 
vaak extreme, heftige emoties. 

Wat ik hiermee wil zeggen is dat je hoogsensitieve kinderen niet over een kam kan scheren 
voor wat betreft hun gedrag en uitingsvormen. Elk kind is uniek. Zo ook hooggevoelige 
kinderen. Deze diversiteit wordt mede veroorzaakt door de andere karaktereigenschappen 
van het kind, de opvoeding, cultuur en tijdgeest waarin het opgroeit. Maar in alle gevallen 

nemen hoogsensitieve kinderen scherper waar en zijn ze intuïtiever dan andere kinderen 

 

11..44..  SSaammeennvvaattttiinngg  
  

Veel opmerken en diep nadenken zijn dus de twee kerneigenschappen van hoogsensitieve 
kinderen. Deze eigenschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want hun 
handelingen zijn een gevolg van hun diepe gedachteproces en veel opmerken. Die verfijnde 
en intense opmerkzaamheid zie je bij hoogsensitieve kinderen op alle vier de 
levensgebieden namelijk het fysieke, het emotionele, het mentale als het geestelijke 
(spirituele). Elk hoogsensitief kind is uniek door de diversiteit in karakter en de omgeving 
waarin het opgroeit, echter de intuïtie bij al deze kinderen is meer ontwikkeld en in 
vergelijking met andere kinderen nemen ze intensiever de omgeving en situaties in zich op. 
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  22    HHOOOOGGBBEEGGAAAAFFDDHHEEIIDD    

2.1. WWaatt  iiss  hhooooggbbeeggaaaaffddhheeiidd??  
 

Wanneer is je kind hoogbegaafd en wanneer is je kind 'gewoon' intelligent? 
Hoogbegaafdheid is geen kwestie van alleen een hoog IQ. Uit de beschrijving van Renzulli 
(1979) kunnen we uit opmaken dat een hoogbegaafd kind moet beschikken over de 
volgende kenmerken: 
 
Hoge intellectuele vermogens (IQ 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 % van 
de bevolking heeft een IQ hoger dan 130.  
 
Taakgerichtheid en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen. Dit heeft 
betrekking op het doorzettingsvermogen en wil om het doel te bereiken. Ook het plezier 
hebben in een bepaalde taak wordt hiermee bedoeld. 
 
Creatief probleemoplossend vermogen. Het aspect creativiteit slaat op de manier waarop 
het kind problemen aanpakt. Het kind is vindingrijk, zelfstandig en leergierig.  

Professor F. Mönks (1988) voegt daar een aantal factoren aan toe, namelijk gezin, school en 
vrienden. De omgeving speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de talenten. Als het kind 
in een gezin woont waarin deze gesteund en bemoedigd wordt, kan de hoogbegaafdheid 
zich ontwikkelen. Als de school inspeelt op de bijzondere begaafdheden, komt het kind 
vooruit. De reactie van vrienden op speciale gaven is ook van invloed. 

 
Figuur 2.  Meerfactorenmodel Renzulli/Mönks  
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genoemd), dit zijn bij hoogbegaafde kinderen niet de leeftijdgenoten, maar oudere kinderen. 
Als er een positief samenspel is tussen de zes factoren, is er een grote kans dat de aanleg 
van het kind er ook uit komt. Wanneer de omgeving het kind niet genoeg gelegenheid geeft 
om zich optimaal te ontwikkelen, zal de hoogbegaafdheid moeilijk tot uiting komen. Dit heeft 
gevolgen voor de ontwikkeling en ook het zelfbeeld van het kind.   

22..22..  HHooooggbbeeggaaaaffdd  ooff  hhoooogg  iinntteelllliiggeenntt??  
  

origineel, complex, diepzinnig, vernieuwend, onderzoekend. Ook zijn hoogbegaafde kinderen 
vaak (zelf)kritisch, nieuwsgierig, gevoelig en erg betrokken. Het verschil tussen 
hoogbegaafdheid en een hoge intelligentie wordt duidelijk in de onderstaande lijst met 
kenmerken van Irvine (2000). 

 
Intelligente leerling 

 
(Hoog)begaafde leerling 

Kent de antwoorden Heeft altijd vragen 
Is ervaren in het van buiten leren Is een groot gisser (probeert af te leiden uit 

de context) 
Is geïnteresseerd in objecten Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker 
Is gefocust en oplettend in de klas Is diep mentaal en fysiek betrokken, hierdoor 

soms afwezig, wegdromend 
Houdt van simpele logica Drijft op complexiteit 
Houdt van woorden Gebruikt vaak ongewoon, complexe 

vocabulaire 
Heeft goede ideeën Heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde 

ideeën  
Werk hard Hangt wat rond en probeert uit / test uit 
Beantwoordt de vragen Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt 

stellingen 
Presteert bovengemiddeld in de klas Kan bovengemiddeld, maar ook beneden-

gemiddeld presteren 
Hoort bij de top van de groep Vaak een eenling 
Luistert met interesse Laat sterke gevoelens en opinies zien 
Leert gemakkelijk Weet het vaak al 
Heeft 6 à 8 herhalingen nodig voor 
meesterschap 

Meesterschap na 1 à 2 herhalingen 

Begrijpt ideeën  Ontwikkelt en bewerkt ideeën  
Geniet van leeftijdsgenoten Prefereert vaak ouder gezelschap 
Begrijpt de bedoeling of betekenis Onderzoekt de toepassingen 
Maakt zijn werk af Start projecten 
Kopieert nauwkeurig Creëert nieuwe ontwerpen 
Houdt van school Geniet van leren 
Technicus Uitvinder 
Is tevreden over eigen leren/kunnen Is hoogst zelfkritisch 
 

Figuur 3. Hoogbegaafdheid en hoge intelligentie (Irvine 2000) 
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Dat hoogbegaafdheid meer is dan het leveren van uitmuntende prestaties blijkt ook uit de 
Delphi-definiëring (2008): 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, 
nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of 
zij schept plezier in creëren .  

 

22..33..  DDaabbrroowwsskkii  

De hoge sensitiviteit waarvan gesproken wordt in dit model, wordt op een andere wijze ook 
genoemd in de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski (1966). Dr.Kazimierz 
Dabrowski (1902-1980) was een Poolse psychiater / psycholoog. Zijn "Positive Disintegration 
Theory" is een persoonlijkheidstheorie. Hij onderbouwde zijn theorie met uitgebreid 
biografisch, klinisch en empirisch onderzoek, waarbij hij zich vooral focuste op "talented and 
gifted people" van alle leeftijden.  
 
Deze theorie gaat uit van een persoonlijkheidsontwikkeling opgebouwd in niveaus. Bij het 
eerste niveau staat het individu zelf centraal en van daaruit het vervullen van persoonlijke 
behoeften en wensen. In de hogere niveaus spelen moreel besef, levensbeschouwing en 
spiritualiteit steeds meer een rol. De hoogste niveaus worden bereikt door een relatief kleine 
groep mensen.  Deze mensen kenmerken zich door een sterke innerlijke kracht om zich te 
ontwikkelen en hooggevoeligheid (overexcitabitilies) op mintens één van de vijf 
gebieden. Dabrowski noemt de emotie de motor van de ontwikkeling: het groeien naar een 
hoger niveau gaat samen met periodes van innerlijke conflicten. Die perioden zijn onmisbaar 
voor gezonde groei. Om het belang van deze overgangsperioden aan te geven, noemt 
Dabrowski ze positieve desintegratie.  

Bij hoogbegaafde en -gevoelige personen komen deze perioden eerder en intenser. 
Dabrowski constateerde dat elke hoogbegaafde tenminste één overgevoeligheid heeft. Ook 
in zijn opvatting is hoogbegaafd niet zozeer afgebakend door een IQ-test, maar eerder door 
vijf gebieden van overexcitability (hooggevoeligheid) die een ontwikkelingspotentieel 
verraden.  
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Hieronder noem ik de vijf gebieden van overexcitabilities: 

- Psychomotorische (lichamelijke) overgevoeligheid, dit verwijst naar het fysieke 
energieniveau. Indien sterk aanwezig: een verhoogde prikkelbaarheid van het 
neuromusculaire systeem, wat zich uit in een grote beweeglijkheid, opgewondenheid, 
snel praten, impulsiviteit, lichamelijke onrust, willen bezig zijn, gedrevenheid, 
competitiviteit. Het gaat om de capaciteit actief en energiek te zijn. 
 

- Zintuiglijke overgevoeligheid 
Verwijst naar de zintuiglijke waarneming en beleving. 
Indien sterk aanwezig: een verfijnde en verhoogde zintuiglijke gevoeligheid die zich 
kan uiten in het sterk genieten van zintuiglijke waarnemingen, van schoonheid, 
beeldende kunst, literatuur, muziek, geluiden, kleur, vormen, verhoudingen, de 
natuur, maar ook in de drang naar comfort en luxe, de behoefte om bewonderd te 
worden en in de schijnwerpers te staan. Dus het gaat om de capaciteit tot zintuiglijk 
genieten 
 

- Intellectuele overgevoeligheid 
Dit verwijst naar intense activiteit van de geest. Het is niet hetzelfde als intelligentie. 
Refereert dus niet aan academische successen, maar aan behoefte tot het vergaren 
van kennis. Indien sterk aanwezig: een constante drang naar het vergaren van kennis 
en op zoek naar de waarheid wat zich kan uiten in onophoudelijk vragen stellen, alles 
analyseren en tegelijk streven naar synthese. Gepreoccupeerd zijn door logica en 
theoretische problemen, een scherp observatievermogen, onafhankelijk denken, 
kritisch zijn, symbolisch denken, ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten, 
denken over het eigen denken. Het gaat om een intellectuele honger. 
Nieuwsgierigheid, concentratie, vermogen tot aanhoudende intellectuele inspanning, 
gretig lezen, scherp observeren, gedetailleerd visueel herinneren, gedetailleerde 
planning. 
 

- Imaginaire overgevoeligheid 
Verwijst naar de verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen. Indien sterk 
aanwezig: frequent gebruik van beelden en metaforen in de taal, poëtisch 
taalgebruik, sterk vermogen tot gedetailleerde en levendige visualisaties, inventief en 

- en 
droomwereld, imaginaire vriendjes, dramatiseren, magisch en animistisch denken. 
Dus het betreft de verbeelding, figuurlijk én letterlijk. 
 

- Emotionele overgevoeligheid 
Verwijst naar de intensiteit van de emoties en naar andere dingen voelen dan 
anderen, soms genoemd overgevoeligheid.  
Indien sterk aanwezig: complexe gevoelens en emoties, intense gevoelens, sterk en 
verfijnd gevoelsbewustzijn, sterk vermogen tot empathie, sterke gehechtheid aan 
personen, dieren of plaatsen. Maar ook verlegenheid, opwinding, psychosomatische 
klachten, sterke gevoelsherinneringen van ervaringen in het verleden, bezig zijn met 
de dood, angsten, depressie, intens gevoel van eenzaamheid, sterk verantwoordelijk-
heidsgevoel, schuldgevoelens of zelfs zelfmoordgedachten. Emotionele 'over-
excitability' vormt, via zelfreflectie en zelfbeschouwing, de basis van de relatie tot 
zichzelf en vormt, via medeleven en responsiviteit, de basis van de relatie tot de 
anderen. Dus het gaat hier dus niet om emotioneel zijn, maar om emotionele 
intensiteit en sensitiviteit voor bijzondere kenmerken in de situatie, die niet iedereen 
opvalt. 
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22..44..  OOnnttssttaaaann  vvaann  hhooooggbbeeggaaaaffddhheeiidd  
  

Het ontstaan van hoogbegaafdheid zit hem voor een deel in de genen en voor een ander 
deel in de opvoeding en het onderwijs. Intelligentie is aangeboren. Het wordt niet vastgelegd 
door één specifiek gen, maar het is vastgelegd in een groep genen. De combinatie van de 
doorgegeven genen van vader en moeder bepaalt de potentiële intelligentie van een kind. Of 
de intelligentie dan ook (volledig) tot ontwikkeling komt, hangt af van de omgevingsfactoren 
zoals hierboven al is genoemd. Er is een kleine groep hoogbegaafde kinderen die in staat 
zijn, tegen alle stromen in, hun talenten op eigen kracht te ontwikkelen, maar dat zijn 
uitzonderingen. 

22..55..  KKeennmmeerrkkeenn  hhooooggbbeeggaaaaffddee  kkiinnddeerreenn    
  

Alle kinderen zijn uniek, zo ook hoogbegaafde kinderen. Hun eigenschappen kunnen 
onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Het ene hoogbegaafd kind is 
op sociaal gebied erg sterk, terwijl een ander hoogbegaafd kind juist erg op zichzelf is 
gericht. Hieronder staat een overzicht van veel voorkomende eigenschappen, zoals die in de 
literatuur genoemd worden. Een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om 
hoogbegaafd genoemd te worden. En andersom geldt ook: als een kind één of meer van 
deze kenmerken heeft, hoeft het niet hoogbegaafd te zijn. 

1. Hoge intelligentie Hoge intellectuele capaciteiten. Een hoge score op 
intelligentietest (IQ > 130) of hoge prestaties op 
andere test (bv. CITO)is een indicatie. 

2. Vroege ontwikkeling Geestelijk vroegrijp en gekenmerkt door een 
ontwikkelings-voorsprong. Op vroege leeftijd al 
lezen, praten, schrijven en een vroege ontwikkeling 
van getalbegrip. Kunnen gemakkelijk leerstof uit 
hogere leerjaren eigen maken. Op jonge leeftijd al 
levens-beschouwelijke vragen stellen en vroeg 
nadenken over zin van het leven. 

3. Uitblinken op één of 
meerdere gebieden 

Begaafdheid kan tot uitdrukking komen in 
motorische, sociale, muzikaal-artistieke en 
intellectuele vaardigheden. Vaak blinken 
hoogbegaafde kinderen uit in meerdere gebieden, 
zoals bijvoorbeeld in taal en wiskunde. Op taalgebied 
een grote woordenschat en een zeer goed en 
adequaat woordgebruik. 

4. Gemakkelijk kunnen 
leren 

Een zeer goed geheugen, goed informatie 
onthouden en verwerken. Sneller begrijpen van 
nieuwe leerstof dan gemiddelde leerlingen. Sneller 
klaar met opdrachten en huiswerk, een leertempo 
hoger dan het tempo van de gemiddelde leerling. 

5. 
Goed leggen van 
(causale) verbanden 

Hoogbegaafde kinderen kunnen gemakkelijk 
(causale) verbanden leggen en hebben hierover een 
goed inzicht. 
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6. Makkelijk analyseren 
van problemen 

Kunnen snel vaststellen wat de aard van een 
probleem is. Daarnaast vindingrijk in ontwikkelen van 
oplossingsmethoden.  

7. Maken van grote 
denk-sprongen 

Een hoogbegaafd kind maakt grotere leerstappen en 
heeft daardoor minder tijd nodig. 

8. Voorkeur voor 
abstractie 

Kunnen goed abstract denken. Zij generaliseren 
gemakkelijk en hebben een goed overzicht van de 
kennisgehelen. Minder behoefte aan concretisering 
van de lesstof door het gebruik van voorbeelden 

9. Hoge mate van 
zelfstandigheid 

Hoogbegaafde kinderen willen liever niet geholpen 
worden en geven de voorkeur aan zelfstandig 
werken. Bij het werken in groepsverband vertonen ze 
veel initiatief en nemen ze vaak de leiding. 
Bovendien wil hij/zij dingen graag op zijn/haar eigen 
wijze doen, zoals het zelf bedenken van een 
methode voor het uitrekenen van sommen. 

10 Brede of juist 
specifieke interesse / 
hoge motivatie / veel 
energie 

Een kenmerk van hoogbegaafde kinderen is dat zij 
zeer leergierig zijn. Als een onderwerp het kind 
interesseert dan pluist hij het onderwerp vaak tot op 
de bodem uit. Maar het tegenovergestelde geldt 
ook: als een (hoog)begaafd kind geen interesse 
heeft voor een bepaald onderwerp, dan kan hij 
moeilijk de motivatie opbrengen om zich erin te 
verdiepen. 

11 Creatief/origineel In de opdrachten laten hoogbegaafde kinderen vaak 
zien dat zij originele en creatieve ideeën en/of 
oplossingen hebben. Zij maken onverwachte 
zijsprongen en hebben grote verbeeldingskracht. 

12 Perfectionistisch Hoogbegaafde kinderen zijn perfectionistisch 
aangelegd. Zij houden niet van half werk. 

13 Apart gevoel voor 
humor 

Hoogbegaafde kinderen bezitten over het algemeen 
een apart gevoel voor humor. 

 

14 Hoge mate van 
concentratie 

Hoogbegaafde kinderen kennen een hoge mate van 
concentratie en hebben daarbij een langere 
aandachtsspanne dan de gemiddelde leerlingen. 
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22..66..  PPrrooffiieelleenn  vvaann  hhooooggbbeeggaaaaffddee  kkiinnddeerreenn  
  

Elk hoogbegaafd kind heeft unieke eigenschappen en een eigen manier. Een hoogbegaafd 
kind hoeft geen problemen te ondervinden van hoogbegaafdheid. Het kan ook zijn dat een 
hoogbegaafd kind juist extra hinder ondervindt van de hoogbegaafdheid. Door Betts & 
Neihart (1988) is een indeling gemaakt van profielen van hoogbegaafde leerlingen.  

Profiel Beknopte typering 

De succesvolle leerling levert goede prestaties, is perfectionistisch, vermijdt 
risico en zoekt bevestiging van de leerkracht. 

De uitdagende leerling is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is 
competitief, heeft grote stemmingswisselingen, is 
eerlijk en direct 

De onderduikende leerling ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdaging, 
zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen 

De drop-out is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert 
zich zelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, 
bekritiseert zichzelf en anderen 

De dubbel gelabelde leerling 
(met leer- en/of 
gedragsproblemen) 

werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder 
(mogelijk als gevolg van een onderliggend 
leerprobleem), verstoort en reageert af 

De zelfstandige leerling heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, 
ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is 
creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt 
risico 

 
Uit bovenstaande tabel valt op dat een hoogbegaafd kind niet alle kenmerken van 
hoogbegaafdheid hoeft te bezitten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij ongeveer 10% van 
de hoogbegaafde kinderen problemen op school voorkomen. Het herkennen van de 
problemen leidt makkelijker tot acceptatie en tolerantie, ze worden daarom hieronder kort 
benoemd. 

Onderpresteren 
Dit is de discrepantie tussen de schoolprestaties en de prestaties die op grond van de 
werkelijke capaciteiten verwacht mogen worden. De oorzaak hiervan ligt in het langdurig 
onder het eigenlijke niveau presteren. De onderpresteerder wordt herkend aan het feit dat 
het kind geen inspanningen meer levert, verminderde concentratie toont, een slechte 
werkhouding en/of gedragsproblemen toont en feitelijk achteruitgaat in de ontwikkeling. De 
relatieve onderpresteerde is moeilijker te herkennen omdat hij zich aanpast aan het niveau 
van de groep, zij duiken als het ware onder. De absolute onderpresteerder valt op door 
hinderlijk gedrag en slechte prestaties. Hij verbergt zijn werkelijke kwaliteiten en talenten 
achter negatief gedrag. 
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Verveling 
Dit ontstaat door te weinig uitdaging in de leerstof. Hierdoor kan het kind diverse vormen van 
probleemgedrag laten zien, zoals veel aandacht vragen, clownesk gedrag, frustraties 
afreageren op anderen, taken niet afmaken. Ook hier is het noodzakelijk om de signalen te 
koppelen aan het te verwachten gedrag van het kind. 

Perfectionisme of faalangst 
Een hoogbegaafd kind weet eerst niet beter dan dat hij dingen zomaar weet/kan. Op het 
moment dat het kind met problemen te maken krijgt die niet vanzelfsprekend zijn op te 
lossen, dan kan het zijn dat hij onvoldoende heeft geleerd hoe hij ermee moet omgaan of 
hoe het is om fouten te maken. Het kind gaat vervolgens hoge eisen aan zichzelf stellen, wil 
alles meteen goed doen (of in elk geval niet fout) en weigert bepaalde taken zelfs vanuit de 
angst om het niet goed te doen.  

Sociaal-emotionele problemen 
Een hoogbegaafd kind is op sociaal vlak vaak rijper dan de leeftijdgenootjes, het heeft 
andere verwachtingen van relaties, andere interesses, vaardigheden en andere 
gedragsnormen. Door het ontbreken van gelijkgestemde kinderen kan het kind geen 
aansluiting vinden, wat kan resulteren in sociaal isolement. Het wordt een zoekend kind. Het 
risico is dat men dan alleen nog de sociale problemen opmerkt en niet zoekt naar de 
oorzaak. 

Inzicht in en herkenning van bovenstaande problemen kan leiden tot aanpassingen die het 
de hoogbegaafde leerling makkelijker maken om zijn mogelijkheden en kwaliteiten en zijn 
gevoel van welbevinden optimaal te ontwikkelen. 

22..77..  SSaammeennvvaattttiinngg  
  

Hoogbegaafdheid is geen kwestie van alleen een hoog IQ. In het meerfactorenmodel van 
Renzulli (1979) en Mönks (1988) is te zien dat er sprake moet zijn van zes factoren: een 
hoog IQ, taakgerichtheid en doorzettingsvermogen, creatief probleemoplossend vermogen, 
het gezin, de school en de vrienden. Voor ontplooiing van een hoogbegaafd kind is het nodig 
dat er een positief samenspel is tussen deze zes factoren. 

Irvine (2000) maakte duidelijk dat er verschil is tussen hoge intelligentie en 
 

denkstrategie hanteren en dat ze vaak (zelf)kritisch, gevoelig, nieuwsgierig en betrokken zijn. 
Deze elementen komen ook naar voren in de Delphi-definiëring (2008). In dit model zien we 
verder weer de zes factoren van Renzulli/Mönks. Irvine beschrijft dat hoogbegaafde kinderen 
gevoelig zijn en ook in de Delphi-definiëring zie je dat hoogsensitief een wezenlijk onderdeel 
is binnen de definitie. Dit komt tevens weer terug in de Positieve Desintegratie Theorie van 
Dabrowski (1966). Deze Poolse psychiater/psycholoog constateerde dat elk hoogbegaafd 
kind tenminste één of meer overgevoeligheden heeft. Hij noemt in zijn theorie vijf gebieden 
van overgevoeligheid (overexcatibilities), welke weer vergelijkbaar zijn met de vier 
levensgebieden die in hoofdstuk 1 zijn genoemd ten aanzien van hoogsensitiviteit. Volgens 
Dabrowski is hoogbegaafdheid niet een kwestie van alleen een hoog IQ, maar eerder een 
overgevoeligheid op minstens één van de vijf gebieden die een ontwikkelingspotentieel 
verraden. 

Ook elk hoogbegaafd kind is uniek en hoe hij of zij tot ontwikkeling komt is sterk afhankelijk 
van de omgevingsfactoren (maatschappij, gezin, school, vrienden) die in de genoemde 
definities naar voren komen. Het ene kind ervaart geen problemen door de 
hoogbegaafdheid, echter een ander kind kan juist extra hinder ondervinden door de 
hoogbegaafdheid, denk aan onderpresteren, verveling, perfectionisme, faalangst of sociaal-
emotionele problemen. Inzicht, herkenning en erkenning van deze problemen kan leiden tot 
aanpassingen die het hoogbegaafde kinderen mogelijk makkelijker maken om zich optimaal 
te ontwikkelen. 
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Vanuit de Delphi-definiëring  en de theorie van Dabrowski heb ik zelf inmiddels de conclusie 
getrokken dat hoogbegaafde kinderen vrijwel altijd een zekere vorm van hooggevoeligheid in 
zich hebben. Echter het ene kind zal meer overgevoelige gebieden hebben en wellicht 
daardoor ook meer problemen ervaren op school. In het kader van mijn vraagstelling ga ik uit 
van kinderen die hoogbegaafd zijn en meer dan één overgevoelig gebied hebben 
(overexcatibility). In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op dit profiel van een 
hoogsensitief-hoogbegaafd kind. 
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  33    HHOOOOGGSSEENNSSIITTIIEEFF  EENN  HHOOOOGGBBEEGGAAAAFFDD  

33..11  IInnlleeiiddiinngg  
  

In het eerste hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat als een kind hoogsensitief is, dat het 
betekent dat het zenuwstelsel sterker wordt geprikkeld dan bij het gemiddelde kind. 
Psychologe Elaine N. Aron begon haar onderzoek naar hoogsensitiviteit eigenlijk bij 

 1). Zij merkte op dat veel van deze kinderen hun 
talenten niet wisten te benutten vanwege hun gevoeligheid. Vaak was er sprake van 
faalangst, somberheid of een laag zelfbeeld. Aron heeft de basiskwaliteiten van hun 
gevoelige en emotionele aard benadrukt in haar onderzoek. Ze geeft zelf aan, over het hoofd 
te hebben gezien de (hoog)begaafdheid van deze kinderen te benoemen: 

2.  

Hoogsensitieve kinderen kunnen dus ook hoogbegaafd zijn. Opvallend is echter dat zij, 
ondanks hun hoge intelligentie, niet volledig lijken te passen binnen het beeld van 
hoogbegaafdheid. Want het kan zijn dat ze helemaal niet uitblinken op school, dat ze niet 
gemakkelijk leren en dat hun werktempo zelfs lager ligt dan dat van de andere leerlingen in 
de klas. Hoe kan dit? 

33..22  IInnffoorrmmaattiieevveerrwweerrkkiinngg  
  

In haar boek  geeft Elaine N. Aron aan dat hoogsensitieve kinderen 

aanleiding kan zijn tot leerproblemen als de school daar niet op is ingespeeld. Kenmerkend 
daarvoor noemt Aron onder meer:  

- Overkomen als minder intelligent, maar dat niet zijn, 
- Weerzin hebben in leren, 
- Haastig werken, 
- Een slordig handschrift hebben, 
- Weinig aandachtig zijn in de les, 
- Steeds willen doorborduren op de lesstof (associëren), 
- Vaak verveeld zijn door wat er in de les verteld wordt, 
- Intuïtief zijn, 
- Snel en creatief denken, 
- Goed kunnen visualiseren 
- Een onafhankelijke en probleemoplossende werkhouding. 

Elaine Aron schetst daarmee een beeld dat opvallend overeenkomt met dat van de 
(hoogbegaafde) visueel-ruimtelijke leerling, zoals omschreven door de Amerikaanse 
psychologe Linda Kreger Silverman. Silverman is oprichter van het Gifted Development 
Center in Denver (VS) en is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij heeft uitvoerig 
onderzoek3 gedaan naar hoogbegaafde visueel-ruimtelijke kinderen. Twee aspecten zijn 
daarin van belang: deze kinderen leren zowel sneller (door hun hoge intelligentie) als anders 
(door hun visueel-ruimtelijk denken, hun informatieverwerking) dan de meeste andere 
leerlingen.  

                                                

1 Aron, E.N., Growing up gifted is not easy, in: Comfort Zone Online (februari 2006) www.hsperson.com  
2 Aron, E.N., Growing up gifted is not easy, in: Comfort Zone Online (februari 2006) www.hsperson.com  
3 In 1979, Linda founded the Gifted Development Center, where more than 6,000 children have been assessed. In 1981, Linda 

-spatial 
teaching strategies for this population for 30 years. This information can be found in Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial 
Learner (Denver: DeLeon, 2002), www.visualspatial.org  

http://www.hsperson.com/
http://www.hsperson.com/
http://www.visualspatial.org/
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Daardoor kunnen ze op school tweevoudig in de problemen komen: 

- De lesstof sluit niet aan bij hun intellectuele vermogens 
Er is teveel herhaling, teveel oefening, werkjes zijn te gemakkelijk, ze ervaren te 
weinig uitdaging. 
 

- De lesstof sluit niet aan bij hun wijze van informatieverwerking 
Zoals een auto niet goed rijdt op de verkeerde brandstof, zo kan een kind de lesstof 
zich onvoldoende eigen maken bij een niet-passende instructie. Op vrijwel alle 
scholen wordt op een auditief-volgordelijke wijze les gegeven. Een visueel-ruimtelijke 
leerling komt hiermee in de problemen, omdat dit niet aansluit op zijn behoefte voor 
wat betreft de instructie. 
 

Silverman onderscheidt twee vormen van informatieverwerking: auditief-volgordelijk en 
visueel-ruimtelijk. In onderstaand figuur worden de specifieke kenmerken van beide stijlen 
beschreven. 

 

 
Visueel-ruimtelijke leerling 

 
Auditief-volgordelijk leerling 

Denkt primair in beelden Denkt primair in woorden 
Is visueel sterk Is auditief sterk 
Kan goed met ruimte omgaan Kan goed met tijd omgaan 
Leert vanuit overzicht Leert stapje voor stapje 
Begrijpt het meteen of (nog) niet Leert met vallen en opstaan 
Begrijpt complexe concepten makkelijk, 
heeft moeite met eenvoudige taken 

Presteert goed als de moeilijkheidsgraad 
geleidelijk wordt verhoogd 

Is goed in synthese, verbanden leggen Is een analytische denker 
Leert hele woorden makkelijk Leert klanken makkelijk 
Moet woorden visualiseren alvorens ze te 
kunnen spellen 

Kan woorden spellend uitspreken 

Heeft een slordig handschrift, geeft de 
voorkeur aan een toetsenbord 

Kan snel en netjes schrijven 

Vindt intuïtief de juiste oplossing Kan stappen in het werk makkelijk 
verduidelijken 

Leert het best door verbanden te zien Leert door stampwerk/uit het hoofd leren 
Goed visueel lange-termijn geheugen Goed auditief korte-termijn geheugen 
Haakt af bij stampwerk en herhaling; 
onthoudt kennis voor de eeuwigheid 

Heeft herhaling nodig om kennis te blijven 
onthouden 

Is erg gevoelig voor de houding van de 
leerkracht 

Leert onafhankelijk van emotionele reacties 

Bedenkt bijzondere oplossingen van 
problemen 

Voelt zich goed bij één juist antwoord 

Kan erg onregelmatige cijfers halen Haalt in de regel hoge cijfers 
 
Figuur 1. Karaktervergelijking van de visueel-ruimtelijke en auditief-volgordelijke leerling (Silverman, 2005) 
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33..33..  PPrrooffiieelloommsscchhrriijjvviinngg  
  

Het gaat hier dus over kinderen die hoogbegaafd zijn en die beschikken over een grote 
gevoeligheid en opmerkzaamheid op alle vier de levensgebieden; fysiek, zintuiglijk, 
emotioneel en sociaal. Kinderen die bovendien een visueel-ruimtelijke en intense 
informatieverwerking hebben. Die combinatie resulteert in het volgende profiel  

, LiHSK 2007). 

Veiligheid 
Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen hebben erg veel behoefte aan een veilige en stabiele 
omgeving voordat ze laten zien wie ze zijn en voordat ze relaties aangaan met anderen. Bij 
onbekenden kijken ze eerst de kat uit de boom, pas als ze weten wat ze aan je hebben, krijg 
je dieper contact met ze.  

Wanneer kinderen in de buurt zijn die de neiging hebben tot plagen of mensen die erg 
kritisch zijn, dan houden ze afstand. 
positieve reacties horen en één ietwat negatieve, dan onthouden ze de negatieve en daar 
dompelen zichzelf in onder, met als gevolg een flinke uitbarsting  (Silverman).  

In het middelpunt van de belangstelling staan, door bijvoorbeeld plotseling een beurt te 
krijgen, vinden ze niet fijn en kan overweldigend aanvoelen. Dit resulteert in een onveilige 
omgeving, waardoor het kind kan dichtklappen. Ook plotselinge, onaangekondigde 
veranderingen kan hen danig van slag maken. 

Perfectionisme 
Deze kinderen zijn vaak erg perfectionistisch. Ze hebben een duidelijk beeld in hun hoofd 
van wat ze willen of wat ze (moeten) kunnen. Het ene kind weet dat het niet haalbaar is en 
begint er niet eens aan en het andere kind probeert en zet ook door, maar het resultaat is 
ontoereikend. Het voldoet niet aan het perfecte beeld dat in het hoofd zit en dat leidt tot een 
gevoel van falen. Hierdoor kunnen deze kinderen rondlopen met diepe frustraties over hun 
eigen onvermogen omdat ze zichzelf beoordelen naar hun eigen normen (het innerlijke, 
perfecte beeld) en ze vinden dat ze daaraan niet (voldoende) voldoen. Dit kan leiden tot: 

- Een laag zelfbeeld 
- Gevoel van onmacht  
- Gefrustreerd gedrag, wat meestal alleen thuis tot uiting komt 
- Huilbuien, woede-aanvallen. 

Emotioneel 
Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen zijn empathisch. Ze zijn erg gevoelig voor sfeer en 
merken kleine nuances snel op. Ze voelen aan hoe anderen (inclusief leerkrachten) over hen 
denken of lezen dat af aan lichaamstaal of gezichtsuitdrukkingen. Ze willen graag anderen 
helpen doordat ze snel oplossingen zien. Vaak zijn deze kinderen zich erg bewust van recht 
en onrecht, ze kunnen erg lang en intensief doordenken op onderwerpen als oorlogen en 
rampen. Ze komen in de problemen wanneer ze hun bezorgdheid niet kunnen omzetten in 
constructief bezig zijn met oplossingen. Dat kan namelijk angsten geven. De beelden in hun 
hoofd zijn heel reëel en ze zijn bang dat het bij hun zelf of hun omgeving gebeurt. Weer wat 

kan leiden tot neerslachtigheid en depressieve gevoelens. 

Creativiteit 
Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg creatief. Ze houden van tekenen, 
knutselen, kleien, schilderen, dansen, verhalen schrijven, zingen, toneelspelen of muziek 
maken. Het zijn ook vernieuwende denkers en hebben een creatief probleemoplossend 
vermogen. Daarom houden ze van discussiëren, filosoferen, uitvinden of onderzoeken, ze 
komen dan ook vaak met verassende oplossingen en ideeën.  
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Cognitief 
Deze kinderen zijn leergierig, ze willen alles weten. Ook denken ze in de grote gehelen, het 
zijn systeemdenkers, alleen een valkuil is dat ze details nog wel eens over het hoofd willen 
zien. Ze denken associatief, waardoor ieder antwoord weer een nieuwe vraag oproept. Hun 
hoofd is gevuld met beelden, ineens kunnen ze vertellen over een gebeurtenis van drie jaar 
geleden en al associërend herinneren ze zich weer wat er gebeurde en vertellen ze het zo 
levendig alsof het net is gebeurd. Ze hebben een erg goed geheugen en daarmee kunnen ze 
ook confronteren, als een ouder iets beloofd en het toch vergeet, zal het kind er later zeker 
op terugkomen. 

Hun hoogbegaafde kant heeft behoefte aan uitdaging en verandering. Maar hun 
hooggevoelige kant heeft juist moeite met verandering. Zoals een cognitief hoogbegaafd kind 

-vragen, zo zet een hoogsensitief-
hoogbegaafd kind steeds vraagtekens bij (innerlijke) zekerheden. Hoewel het van binnen 
misschien wel weet dat het bijvoorbeeld leuk is om op schoolkamp te gaan, denkt het kind 
diep na over de sociale en emotionele kanten ervan en gaat (innerlijke) vragen stellen: Wat 
als ik daar gepest wordt? Ga ik papa en mama niet heel erg missen? Stel dat het bed niet fijn 
ligt? Als ik moe wordt van het fietsen en achter raak, wachten ze dan wel op mij?  Het kind 
reflecteert hiermee diep op de situatie, waardoor er behoedzaamheid ontstaat, maar veel 
vaker nog: angst. Het kind werpt door zijn of haar diepe denkproces zoveel (eventuele) 
barrières op, dat het angstig wordt voor nieuwe situaties en veranderingen. Het kind kan dan 
besluiten om niet mee te gaan en thuis te blijven, maar ver

.  -vragen van een cognitief hoogbegaafd kind niet te 
stoppen zijn met dooddoeners als , zo is een hoogsensitief-
hoogbegaafd kind niet te helpen met een goedbedoelde geruststelling als 

 

prestaties die verwacht worden bij een hoge intelligentie zijn er vaak niet. Eerder nog 
presteren deze kinderen gemiddeld of zelfs benedengemiddeld. In de klas zijn ze regelmatig 
als laatste klaar, want door hun visueel-ruimtelijke informatieverwerking gaat leren niet 
gemakkelijk als verwacht zou worden. Ze nemen moeilijke, abstracte stof snel op, maar 
hebben moeite met gemakkelijk werk dat vraagt om volgordelijke strategieën. Ondanks hun 
hoge intelligentie lukt bijvoorbeeld het automatiseren van spellingsregels niet of lijken ze de 
tafels maar niet onder de knie te krijgen. Dit kan veel verwarring opleveren bij zowel de 

 

Deze kinderen vinden het fijn om geïnspireerd te worden door mensen om hun heen. 
Daarom hebben ze graag ouders en leerkrachten die hen uitnodigen om te laten zien wat ze 
in zich hebben en hen daarin ook voldoende uitdaging en weerstand bieden. De innerlijke 
vonk moet als het ware eerst vlam vatten, ze moeten gaan voelen dat ze iets kunnen of 
willen. Als dat vlammetje er is, dan gaan ze aan de slag en dan richten ze zich ook ten volle 
op hun taak, vol enthousiasme. 
 

33..44..  SSaammeennvvaattttiinngg  
  

Wanneer hoogsensitieve kinderen hoogbegaafd zijn, is er dus sprake van drie aspecten: 

- Een grote gevoeligheid op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk/spiritueel 
gebied. 

- Een hoge creatieve intelligentie 
- Een visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking. 

Deze drie aspecten zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.  
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Kwaliteiten van hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen zijn onder meer: een grote sociale 
opmerkzaamheid, empathisch, creatief, oplossingsgericht en autonoom. Mogelijke valkuilen 
zijn voor deze kinderen: hun talloze angstgedachten, hun neiging om niet te willen opvallen 
en niet anders  te willen zijn (waardoor ze vaak onderpresteren en een laag zelfbeeld 
ontwikkelen), hun grote behoefte aan veiligheid (waardoor ze grote moeite met een enigszins 
strenge leerkracht kunnen hebben en niet naar school willen) en hun beeldende wijze van 
informatieverwerking (waardoor ze niet vanzelfsprekend volgordelijk en gestructureerd 
werken, en snel achter kunnen raken met de lesstof). In het volgende hoofdstuk ga ik door 
op welke signalen er zijn vanuit diverse invalshoeken, de focus ligt hierbij op de 
schoolpraktijk.  
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  44    ((HH))EERRKKEENNNNIINNGG  OOPP  SSCCHHOOOOLL  

TTEELLLL  MMEE,,  AANNDD  II  WWIILLLL  KKNNOOWW..  
SSHHOOWW  MMEE,,  AANNDD  II  WWIILLLL  RREEMMEEMMBBEERR..  
IINNVVOOLLVVEE  MMEE,,  AANNDD  II  WWIILLLL  LLEEAARRNN..  

  

44..11..  SSiiggnnaalleenn  eerrkkeennnneenn  

Wanneer meerdere van de genoemde kenmerken van hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid 
worden herkend in een kind, dan is de kans nadrukkelijk aanwezig dat een kind ook 
daadwerkelijk hoogsensitief-hoogbegaafd is. Voor het gevoel van eigenwaarde en het 
ontwikkelen van zelfvertrouwen, is het van groot belang dat de signalen in de eerste instantie 
worden erkend door de omgeving van het kind. De ouders kunnen ervaringen delen met bijv. 
de huisarts, verpleegkundige op het consultatiebureau, begeleiders bij de kinderopvang, de 
leerkrachten op school en natuurlijk ook met vrienden en familie. Vooral om begrip, 
erkenning en advies te krijgen voor de signalen. Het doel is uiteindelijk om passende 
plannen te maken voor de begeleiding van het kind en daar is ondersteuning van de 
omgeving bij nodig.  

Bij hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen spreken we van drie kenmerken:  

- een grote gevoeligheid op de vier levensgebieden,  
- een hoge, creatieve intelligentie, 
- een visueel-ruimtelijke manier van denken.  

Zoals in hoofdstuk drie al werd verwoord, kunnen kinderen met een visueel-ruimtelijke 
manier van denken op twee manieren in de problemen komen. Namelijk doordat de lesstof 
niet aansluit bij hun intellectuele vermogens en/of dat de lesstof niet aansluit bij hun visueel-
ruimtelijke manier van informatie verwerken. Bij het signaleren kan dit ook een valkuil zijn 
wanneer het kind alleen maar op (hoge) prestaties wordt beoordeeld. Daarnaast kan de 
hooggevoeligheid en zelfs ook de creatieve intelligentie belemmeringen opleveren in het 
signaleren van deze kinderen. Ik zal nu een aantal punten noemen waarop een 
hoogsensitief-hoogbegaafd kind binnen de schoolpraktijk onzichtbaar zou kunnen blijven. 
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44..22..  SSiiggnnaalleenn  bbiijj  tteesstteenn  eenn  ttooeettsseenn  

Hoogbegaafde kinderen  door middel van testen en toetsen 
(bv. Cito-toets en Sidi-R Protocol). Kinderen die goed kunnen leren vallen op door hun hoge 
scores. Maar geldt dat ook voor hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen met hun visueel-
ruimtelijke manier van informatie verwerken? Presteren op een voortdurend hoog niveau 
hoort meer bij een hoge intelligentie (zie fig. 3 blz 10).  

   

Tijdsaspect  
Bij veel testen en toetsen speelt het tijdsaspect een grote rol. Een kind kan een hoge score 
behalen als hij veel weet en de antwoorden binnen een bepaalde tijd paraat heeft. Bij 
hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen kan het juist zijn dat de scores op testen en toetsen 
lager uitvallen.  Visueel-ruimtelijke leerlingen denken voornamelijk in beelden. De meeste 
instructies (ook in toetsen en testen) worden in woorden gegeven. Bij hoogsensitief-
hoogbegaafde kinderen heeft een woordelijke instructie echter niet meteen een betekenis. Zij 
zetten woorden altijd eerst om in beelden en begrijpen dan pas de betekenis. Dit omzetten 
van woorden naar beelden kost altijd meer tijd dan het direct begrijpen van de woorden. En 
juist bij testen en toetsen ligt er vaak nadruk op tijd, waardoor het dus kan zijn dat hoge 
scores hierdoor uitblijven. 

Innerlijke twijfel 
In hoofdstuk 3 kunt u ook lezen dat een hoogsensitief-hoogbegaafd kind erg gevoelig is op 
diverse gebieden, waardoor de behoefte bestaat aan een veilige omgeving en sfeer. Ze 
vermijden fouten en kritiek, zijn perfectionistisch, twijfelen vaak over een antwoord en dan 
zeggen ze niets of checken eerst nog driemaal bij zichzelf of ze het goed hebben. Dit kost 
wederom tijd en door de innerlijke twijfel en het steeds weer afchecken is de kans nog groter 
dat er juist fouten worden gemaakt. Het idee dat ze snel moeten werken en een fout kunnen 
maken, roept erg veel spanning op en dat is funest voor deze kinderen, ze hebben hierdoor 

-out tijdens het maken van een toets of test en/of het krijgen van 
psychosomatische klachten. 

Divergerend denken 
Deze kinderen denken en werken vanuit gehelen en daardoor denken ze verder dan het voor 
de hand liggende antwoord. De antwoorden die ze geven getuigen dan ook vaak van inzicht 
en creatief oplossend vermogen. In de Cito-toets wordt gebruik gemaakt van onder andere 

creatief inzicht.  

Dhr. Antoon Coster, oud-inspecteur basisonderwijs heeft in zijn opiniestuk -toets voor 
 (De Stentor, 2007) die conclusie ook getrokken. Hij 

vermeldt daarin het volgende voorbeeld: 
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Verdwalen 
Dan noem ik nog even de redactiesommen in de Cito-toets. Ten eerste zijn redactiesommen 
vaak hele verhalen. Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen zetten dit eerst om in beelden 
(kost tijd), waarbij opgemerkt moet worden dat hierbij ook begrips- en interpretatie-
verschillen heel goed mogelijk zijn. Daarnaast vragen redactiesommen om een volgordelijke 
(stapsgewijze) aanpak waarbij strategieën en structuren vanuit eigen inzicht toegepast 
dienen te worden. Hierboven noemde ik al dat deze kinderen doordenken en creatief zijn. 
Dat maakt dat deze kinderen bij redactiesommen allerlei (lange en onhandige) strategieën 
(onjuist) toepassen. Ze verdwalen, raken in de war, maken fouten en leren niet 
automatiseren. Gevolg is motivatieverlies en een laag werktempo. Deze leerlingen gaan 
twijfelen aan zichzelf, krijgen faalangst en gaan onder hun niveau presteren. Bij de Cito-toets 
kan dit dus leiden tot lagere scores en zal eventuele hoogbegaafdheid niet geconcludeerd 
worden. 

Beknopte conclusie en aanbeveling 
Neem testresultaten dus niet klakkeloos aan als diagnose van een slim of niet slim kind. Uit 
bovenstaande blijkt dat het kan helpen om het kind te observeren hoe hij reageert tijdens 
opdrachten onder tijdsdruk en bij twijfel is het aan te bevelen om het kind zonder tijdsdruk de 
opgaven nog eens te laten maken, om zo een reëel beeld te krijgen van de kennis en kunde. 
Daarnaast verder kijken dan alleen de antwoorden. Ga met het kind de opgaven doornemen 
en vraag hoe hij of zij aan de antwoorden is gekomen. 
veilige omgeving waarin hij in alle rust en in vertrouwen de toets of de test kan maken. 
 

44..33..  SSiiggnnaalleenn  bbiijj  hheett  lleessggeevveenn  

Chaos in het hoofd 
Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen zijn vaak verbaal erg vaardig. Al op jonge leeftijd 
weten ze zich goed uit te drukken, gebruiken moeilijke woorden en hanteren een complexe 
zinsbouw. Dit geeft de indruk dat deze kinderen veel woordelijke informatie aankunnen en 

 aangesproken, met gebruik van veel woorden. Zoals 
al genoemd zetten deze kinderen echter woorden om in beelden. Dus veel woorden is veel 
beelden en daardoor kan chaos in het hoofd ontstaan.  

Opgave: een boomstam moet in vier stukken worden gezaagd. Hoeveel keer moet je 
zagen? 

Antwoord:  
a. twee keer 
b. drie keer 
c. vier keer 
d. vijf keer 

bedacht dat je ook één keer in de lengte en één keer in de breedte kon zagen (dus 
twee keer zagen) was wel slim, maar had het toetstechnisch fout. Wat vindt u van de 
leerling die overwoog dat je de boom eerst moest omzagen en dus vier keer zagen 

etst een Cito-toets dan kennis? Een slimme 
leerling denkt door en geeft blijk van inzicht. Heeft die slimme leerling dan te weinig 

kunnen zeggen dat de techniek van meerkeuzevragen niet bewijst, dat iemand iets niet 
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Deze chaos kan ontstaan bij feitelijke, analoge en gesloten vragen en instructies. In de 
uitgave  (LiHSK 2007) worden enkele verhelderende voorbeelden genoemd die 
ik hieronder zal gebruiken. 

 
Wat gebeurde er nou eigenlijk? Suzanne werd door de gesloten vraag van de juf gestuurd 
om ja  of nee  te antwoorden, maar in Suzanne  hoofd gaan allerlei mogelijkheden als 
beelden door haar hoofd. Ze kan al bijna fietsen zonder steunwieltjes, daarmee is ze met 

 dat je dat al zonder 
steunwieltjes kan. En dat kan ze nog ni . Voor Suzanne 

 Ze zet 
allemaal vraagtekens bij de (innerlijke) zekerheden, zonder daadwerkelijk vragen te stellen. 
Een proces wat verwarring en onzekerheid oplevert en uiteindelijk geeft ze niet het antwoord 
hoe het werkelijk is. 
meer mogelijkheid gegeven om te praten over de beleving.  

 
In hoofdstuk 3 is te lezen dat deze kinderen in grote gehelen denken, vanuit de context en 
dat ze associatief denken. Zo ook Ivo, hij heeft context en associatie nodig om tot 
antwoorden te komen. De vraag van de juf is erg analoog gesteld, waardoor Ivo de betekenis 
er niet van inzag om zijn naam op te schrijven. Daarnaast blokkeerde hij doordat er 
plotseling een prestatie van hem werd verwacht. Na een gesprek met de ouders begrijpt juf 
het probleem en een week later probeert ze het nogmaals met Ivo. 

 

De vraag  werd nu binnen de context van een verhaal gesteld en daardoor 
had het voor Ivo zin en betekenis om zijn naam op te schrijven, want anders zou niemand 
weten welk huisje van hem was. 

Fietsen 

de vraag. Ze krijgt een kleur en vermijdt oogcontact. Na even nadenken antwoordt ze 
 De moeder is op school langs gekomen om te praten, thuis kan het meisje 

goed lezen en schrijven, terwijl op school daar weinig van blijkt. De moeder denkt dat ze 
op school te weinig uitdaging krijgt. Volgens de juf valt dat wel mee. Ze vindt Suzanne 
erg verlegen en noemt het verh -emotioneel wat sterker 

 

 

Naam schrijven 
Ivo is vijf jaar. Op verzoek van de ouders wordt hij op school getest om te kijken of hij 
versneld naar groep 3 kan. Een kind dat naar groep 3 gaat, moet in ieder geval zijn eigen 
naam kun chrijf jij je naam 

n jij 
schudt nee. 

 

Hé Ivo, jij loopt in het bos en er lopen twee dieren met jou mee. Het ene dier is een 

een olifant. Jij loopt in het bos met een eekhoorn en een olifant. In het bos hebben jullie 
allemaal een huisje, maar niemand weet nog welk huisje van wie is, want er staan nog 
geen namen op. Dat moet nog gebeuren. Dus de olifant en de eekhoorn schrijven hun 

er problemen schrijft Ivo zijn naam. Nu ziet de juf 
dat hij dat inderdaad goed en snel kan. 
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Woorden letterlijk nemen 
Hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen kunnen vragen en instructies nogal eens letterlijk 
nemen. Ze zetten in hun hoofd meteen een beeld dat overeenkomt met de boodschap die 
hen wordt gegeven. Dat kun je met name merken bij spreekwoorden en gezegden, daarin 
zijn ze in de vertaling van woord naar beeld erg letterlijk.  

Ook in leesboeken kan symbooltaal voorkomen die voor deze kinderen erg verwarrend kan 
zijn omdat ze het vertalen naar beelden in het hoofd. 
vlam achter haar aan als ze op haar fiets de s  Deze kinderen kunnen dan een 
beeld in hun hoofd krijgen van een meisje met een vlam aan de achterkant van haar hoofd. 
Dit is niet een natuurlijk beeld en kan tijdens het verder lezen van het verhaal als 
stoorelement werken, waardoor vervolgens het verhaal minder leuk wordt of waardoor zelfs 
de clou van het verhaal of de lesinstructie wordt gemist. 

Beknopte  conclusie en aanbeveling 
Uit voorgaande punten kan men opmaken dat een hoogsensitief-hoogbegaafd kind door zijn 
visueel-ruimtelijke manier van denken nogal eens chaos in het hoofd kan hebben, maar ook 
dat die chaos voor een gevoel van falen en veel twijfels kan veroorzaken. Voor deze 
kinderen is het dan ook aan te bevelen dat er bij het lesgeven op het volgende wordt gelet: 

 maak indien mogelijk gebruik van een woordelijke instructie gecombineerd met 
beelden die daarbij passen. Laat bijvoorbeeld op de klok zien hoeveel tijd ze hebben 
voor een opdracht naast dat je de tijd alleen noemt. 
 

 zorg ervoor dat de woordelijke instructie zo kort mogelijk is (niet teveel woorden) en 
dat de instructie ook duidelijk en eenduidig is en maak hierbij zoveel mogelijk gebruik 
van zinnen met duidelijke werkwoorden en zelfstandige naamwoorden waar het kind 
het plaatje aan kan koppelen. 
 
Bijvoorbeeld: 

 
 

 
 

 
 

 Geef bevestiging en complimenten op wat goed gaat. 
 

 Stel zoveel mogelijk open vragen die beleving oproepen en vraag door om zoveel 
mogelijk informatie te krijgen over hoe het kind bijvoorbeeld zijn werk benadert. 
 

 Blijf zoveel mogelijk neutraal in het gebruik van zinnen (zonder emotionele lading), 
geef feiten, stel regels en maak duidelijk wat je wilt. 
 
Bijvoorbeeld: 

 
W
praten  
  

44..44..  SSiiggnnaalleenn  vvaannuuiitt  pprreessttaattiieess    
  

Het kan zijn dat een kind al gediagnosticeerd is als hoogbegaafd, maar op school blijven de 
prestaties achterwege die van een hoogbegaafd kind verwacht kunnen worden . Wat is er 
dan aan de hand?  
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Onderpresteren 
De hoge gevoeligheid van deze kinderen kunnen hun prestaties in de weg staan. Ze willen 
niet opvallen door hun anders  zijn, dus gaan ze zich aanpassen aan de rest van de groep. 
Dit terwijl ze meer in hun mars hebben. Dan zijn ze aan het onderpresteren. Kenmerken 
hiervan zijn o.a.: 

 Resultaten worden steeds minder of wisselende resultaten 
 Geen goede werkhouding 
 Fouten maken bij gemakkelijke opdrachten, maar wel de antwoorden weten op 

moeilijke opdrachten 
 Veel slordigheden 
 Laag werktempo 
 Wegdromen  
 Erg opleven wanneer er iets anders wordt gedaan in de klas, met name iets creatiefs 
 Moe, slap, hangerig 
 Faalangst 
 Humeurig  
 Teruglopen in emotionele ontwikkeling, kinderlijk gedrag 
 Kwetsbaarder worden, veel of snel huilen 

Anders leren 
Prestaties kunnen ook uitblijven doordat deze kinderen vaak weinig leer- en  
oplossingsstrategieën toepassen. Ze plaatsen alle details in een groter geheel en door hun 
slimheid doorzien ze situaties, vragen en opdrachten meestal direct. Ze vergeten daarbij 
echter strategieën toe te passen. Een voorbeeld hiervoor is dat er bij het rekenonderwijs 
vanaf groep 3 tot en met groep 8 diverse strategieën (bijv. rekenrekje, rekenlijn,onder elkaar 
zetten) worden aangeleerd ter ondersteuning van het leren rekenen. De bedoeling is dat de 
leerling in de loop van de jaren de voorgaande strategieën loslaat en steeds verder gaat met 
de nieuwe strategie (stapsgewijs,volgordelijk). Een hoogsensitief-hoogbegaafd kind plaatst 
echter al deze strategieën in het hoofd bij elkaar en dus kan het voorkomen dat het kind in 
groep 6 nog steeds op de vingers aan het rekenen is (houdt vast aan de allereerste 
strategie). Of dat het kind gebruik maakt van alle strategieën tegelijk en de kluts kwijt raakt. 
Een gevolg hiervan kan zijn dat de basisvaardigheden onvoldoende geautomatiseerd 
worden en dat het kind wisselende resultaten laat zien. 

Binnen ons huidige onderwijs wordt er veelal nog volgordelijk les gegeven, vanuit de delen 
naar het geheel (bottum-up). Echter deze kinderen leren vanuit het geheel, de diverse delen 
krijgen voor hun pas betekenis vanuit het geheel (top-down). Vaak snappen ze ook niet de 
zin van bepaalde lessen omdat ze deze niet in een context kunnen plaatsen. Zoals u kon 
lezen in het voorbeeld van Ivo, kunnen prestaties en motivatie daardoor dus beïnvloed 
worden.  wordt er vaak door deze kinderen geroepen en waarom zou je dan 
gemotiveerd zijn om je best ergens voor te doen, wat heeft het voor zin? 

Beknopte conclusie en aanbeveling 
Het kan dus zijn dat een hoogbegaafd niet op het niveau presteert wat er verwacht kan 
worden. Hiervoor heb ik een aantal kenmerken genoemd en een aantal oorzaken. De 
verwarring in het hoofd en hun gevoel van zinloze lessen kan de prestaties en met name ook 
de motivatie danig in de weg staan. Het is aan te bevelen om te onderzoeken hoe het kind 
zijn werk benadert en welke strategieën hij toepast, blijf daarin nieuwsgierig en vooral ook 
oordeelloos. Wat betreft de strategieën is het wezenlijk dat het kind ondersteuning krijgt in 

geïnstrueerd en 
toegepast.  
 
Wetende dat een kind vanuit de context denkt en leert, kan het verder een aanbeveling zijn 

Een voorbeeld 
ntwerpen  (Vos, Dekkers en Reehorst). 
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Dit is een benadering van onderwijs waarbij de leeractiviteiten verlopen als een verhaal. Een 
verhaal dat door de leerlingen zelf voor een groot deel wordt ingevuld of afgemaakt.  
Kenmerkend voor deze onderwijsmethode is: 

 De betrokkenheid van de leerlingen speelt de hoofdrol. 

 Er ontstaat samenhang tussen de verschillende vakken in zinvolle contexten. 

 Het gaat over de belangwekkende werkelijkheid van de leerlingen. 

 Leerlingen worden aangesproken op wat ze wel kunnen. 

 De aanpak biedt veel ruimte voor eigen beslissingen en initiatieven van 
de leerlingen.  

Het door Steve Bell in Schotland ontwikkelde "Storyline Approach to Education" vindt 
internationaal steeds meer navolging bij het geven van wereldoriënterend onderwijs4 . 

Deze onderwijsmethode sluit erg goed aan bij het visueel-ruimtelijke denken van 
hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen en zou positief kunnen bijdragen aan de prestaties en 
de motivatie van deze kinderen. 

44..55..  SSiiggnnaalleenn  vvaannuuiitt  ssoocciiaaaall--eemmoottiioonneeeell  ggeeddrraagg    
 
Een moeder over haar kind van 7 bij mij in de praktijk:  en 
altijd erg lief voor anderen voordat hij naar de basisschool ging. Nu, drie jaar later, herken ik 
mijn kind niet meer. Hij lacht niet meer, denkt niet meer om anderen, alles draait om hem, hij 
is heel snel boos en soms lijkt hij in die boosheid wel een bee
dan. Op school heb ik al verschillende labels moeten horen: sociaal onhandig, adhd, 

 voor ons als ouders voelt het alsof ze dan over een ander kind praten, want 
 

De overgevoeligheid van deze kinderen, uitgaande van de vijf gebieden van Dabrowski, 
maakt dat het kind gedrag toont wat door de omgeving misschien niet snel in de context van 
hoogbegaafdheid zou worden gezien als men alleen uitgaat van de kenmerken van 
hoogbegaafdheid zoals genoemd in hoofdstuk twee op bladzijde 13/14. 

Vanuit de context van Dabrowski noem ik hier een aantal gedragingen die hoogbegaafde 
kinderen kunnen uiten wanneer ze op dat specifieke gebied extra gevoelig zijn. Hierbij wil ik 
nogmaals noemen dat hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen dus een overgevoeligheid 
hebben op meer dan één van deze vijf gebieden. 

Psychomotorische overgevoeligheid kan zich uiten in een grote beweeglijkheid, 
opgewondenheid, impulsiviteit, lichamelijke onrust en competitiviteit. Kinderen met deze 
overgevoeligheid schijnen thuis en op school nooit stil te zitten en altijd aan het woord te zijn. 
Deze hyperactiviteit komt echter juist voort uit een mentaal geboeid zijn en door hun 
opwinding en gedrevenheid schieten ze in dit gedrag. Gedrag wat vaak risico inhoudt om 
een diagnose als bijvoorbeeld ADHD te krijgen. 

Zintuiglijke overgevoeligheid, de zintuigen (zien, ruiken, voelen, aanraken en horen) werken 
veel intenser dan bij anderen. Zintuiglijke overgevoeligheid kan zich uiten in vermoeidheid en 
hoofdpijn door alle drukte in de klas, de felle lampen of de warmte in de klas. 
Concentratieproblemen, demotivatie, vermijdingsgedrag en/of wegdromen is gedrag wat 
hieruit voort kan vloeien. 

                                                

4 Greven, J., Letschert, J. (2005), De Storyline Approach, over thematisch onderwijs in de vorm van verhalen, www.slo.nl  

http://www.slo.nl/
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Intellectuele overgevoeligheid verwijst naar de behoefte tot vergaren van kennis. Het kan 
zich uiten als onophoudellijk vragen stellen, alles willen analyseren, erg kritisch zijn en 
continu willen voortborduren op de stof die behandeld wordt. Een kind kan hiermee in de 
problemen komen doordat andere kinderen hem als betweter of nerd bestempelen en de 
leerkracht kan hem gaan negeren als antwoorden lastig wordt. Vanuit frustratie van het kind 
in de behoefte van het willen begrijpen en de waarheid willen weten, kunnen dan woede-
uitbarstingen volgen of misschien het juist helemaal niks meer willen doen.  

Imaginaire overgevoeligheid verwijst naar verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen. Dit 
kan zich uiten in het mengen van fantasie en werkelijkheid, waardoor andere kinderen hem 
niet meer volgen en begrijpen in het spel en dat er vaak onenigheid ontstaat in de omgang 
met anderen. Risico is dat het kind als sociaal onhandig wordt bestempeld. Het kind kan 
afwezig overkomen doordat het met zijn gedachten afdwaalt naar een denkbeeldige 
creativiteit waar hij het verhaal of de lesinstructie visualiseert. Ik noemde eerder al dat dit tot 
gevolg kan hebben dat het kind uiteindelijk de clou van het verhaal of de lesinstructie zou 
kunnen missen en fouten gaat maken. 

Emotionele overgevoeligheid, hierbij toont een kind verhoogde belangstelling voor en reactie 
op hun omgeving. Ze hechten zich sterk aan mensen, plaatsen en dingen en worden vaak 
beschuldigd van overreageren. Ze voelen vaak dingen aan die anderen niet voelen. Deze 
kinderen voelen haarfijn aan wanneer kinderen of leerkrachten hun niet begrijpen en/of 
accepteren en dan voelt de omgeving  onveilig. Hij kan zich dermate gaan terugtrekken dat 
het gedrag zelfs autistisch over kan komen. Dit kind denkt daarnaast diep door op de 
situaties die hij om zich heen ervaart en daarmee worden er nog meer barrières in zichzelf 
opgeworpen. Dit gedrag kan leiden tot sociale angsten, neerslachtigheid en depressieve 
gevoelens. 

Aanpassen 
Op de basisschoolleeftijd wil een kind er graag bij horen, dus kan het zijn dat een 
hoogsensitief-hoogbegaafd kind toch erg zijn best gaat doen bij zijn leeftijdgenoten en zich 
aanpast aan wat hij om zich heen ziet. Dit kan nogal eens onhandig tot uiting komen doordat 
het kind waarschijnlijk hiermee voorbij gaat aan zijn eigen wensen en mogelijkheden, als het 

gedrag. Een mooie verwoording, want het kind zet letterlijk een masker op om zich aan te 
passen vanuit de behoefte om geaccepteerd te worden. 

Beknopte conclusie en aanbeveling 
Zoals uit voorgaande geconcludeerd kan worden, kan het gedrag en interactie met de 
omgeving van een hoogsensitief-hoogbegaafd kind leiden tot verkeerde conclusies en 
diagnoses. Ook hier verdient het ten zeerste de aanbeveling om het gedrag te blijven 
plaatsen binnen de volledige context van het kind. Tevens is het de taak van school en 
ouders om zich steeds te blijven ontwikkelen in de kennis en kunde omtrent 
hoogbegaafdheid om deze kinderen te kunnen en willen herkennen en erkennen. Door 
herkenning en zeker de erkenning kan het kind al heel goed ondersteund worden in de 
optimale ontwikkeling van zijn gave. 
 

44..66..  SSiiggnnaalleenn  vvaannuuiitt  hheett  ggeezziinn  
 
In deze scriptie heb ik al meerdere malen genoemd dat een hoogsensitief-hoogbegaafd kind 
zich vooral veilig moet voelen om te laten zien wie hij is en wat hij kan. Tevens vermeld ik dat 
deze kinderen zich vaak aanpassen aan het gemiddelde niveau van de groep en dus kunnen 
gaan onderpresteren. Een voorbeeld hiervan is dat onze zoon in groep 1 het potlood met 
een vuistgreep vasthield, terwijl hij thuis de pengreep hanteerde. Een ander voorbeeld is dat 
onze zoon thuis al tot honderd aan het tellen was in groep 2, terwijl de juf aangaf dat hij in de 
klas deed alsof hij nog maar net tot 20 kon tellen. Het voelde blijkbaar niet veilig genoeg voor 
onze zoon om te laten zien wat hij werkelijk kon. 
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Uit genoemde voorbeelden blijkt dat de wederzijdse communicatie tussen school en ouders 
wezenlijk is en dat de ouders ook erkend worden in hun verhaal van het kind en niet dat de 
juf denkt:  In onze maatschappij worden er wel 
overdrachtsformulieren uitgewisseld tussen peuterschool/crèche en basisschool. Maar hoe 
vaak is er naar aanleiding van dat formulier een aanvullend gesprek met de ouders om het 
kind op de juiste manier binnen zijn of haar context te kunnen plaatsen. Ouders kunnen 
hierin een verbindende rol spelen om de (h)erkenning op school ook te bewerkstelligen door 
zelf het initiatief te nemen. 

Erkenning van (mogelijke) hoogbegaafdheid door ouders is natuurlijk erg belangrijk om het 
kind op de juiste manier te ondersteunen in deze ontwikkeling. En dat is niet altijd 
gemakkelijk. Er bestaat in Nederland voornamelijk nog een beeld dat hoogbegaafde 
kinderen zonder problemen en met hoge prestaties hun schoolcarrière doorlopen en in 
Nederland heerst ook de cultuur dat je vooral bescheiden moet blijven. Voor ouders kan het 
dan soms erg lastig zijn om de hoogbegaafdheid te (h)erkennen en er ook over te praten met 
de mensen om hun heen, zoals met  leerkrachten bijvoorbeeld.  

Door herkenning en erkenning zijn ouders echter wel beter in staat om het gedrag van hun 
kind in een ander perspectief te bekijken. Want niet alleen wat betreft vaardigheden, kennis 
en kunde, maar ook wat betreft emoties voelt een kind zich thuis vaker veilig genoeg om ze 
te laten zien. Regelmatig heb ik van ouders gehoord dat thuis de frustratie wordt geuit die het 
kind op school heeft opgedaan. En juist deze uitspattingen dienen heel serieus genomen te 
worden, want daar ligt een signaal dat er op school iets niet goed gaat of dat er iets is 
gebeurd waar het kind niet mee om weet te gaan. Ouders moeten hierin de taak op zich 
nemen om te achterhalen wat er achter de uitspatting schuilgaat om dit vervolgens weer te 
communiceren naar school toe en de samenwerking te zoeken naar wat het kind hierin nodig 
heeft. Door samenwerking en verbinding tussen kind, ouders en school  krijgt het kind weer 
ruimte voor ontwikkeling. 

Een moeder komt bij de juf van haar zoon van 4,5 jaar en vraagt aan haar of ze ook iets 
merkt aan haar zoon, want sinds een paar weken poept en plast hij opeens weer in de 
broek en is hij erg vaak boos thuis

. De moeder is helemaal verbijsterd en 
voelde zich monddood gemaakt. Later dat jaar komt dezelfde juf naar de vader toe om te 

verder is in zijn spelgedrag dan zijn leeftijdgenoten, de interactie tussen de kinderen 
verliep niet goed door onbegrip, uw zoon is wellicht hoogbegaafd. Misschien is het 
verstandig dat we eens een uitvoerig gesprek hebben over uw zoon op school en hoe het 
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Beknopte conclusie en aanbeveling 
Een hoogsensitief-hoogbegaafd kind voelt zich vaak thuis het meest veilig en daar durft het 
kind dan ook echt te laten zien wat hij kan en ook hoe hij zich voelt. Als de schoolsetting voor 
een kind niet veilig voelt, kan het dus zijn dat de prestaties, vaardigheden en het gedrag op 
school tegengesteld zijn aan wat er thuis tot uiting komt. Om een hoogsensitief-hoogbegaafd 
kind optimale ruimte tot ontwikkeling te kunnen bieden, is het aan te bevelen om voor een 

 beeld te zorgen. Zowel ouders als leerkrachten hebben hier een taak 
in door de samenwerking te zoeken met elkaar door open communicatie en erkenning van 
het hoogsensitief-hoogbegaafde kind met al zijn eigen-aardigheden .   

 

44..77..  SSaammeennvvaattttiinngg  
  

Bij het signaleren en diagnosticeren van hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen is het 
belangrijk dat men meerdere ingangen onderzoekt; het IQ, de schoolprestaties, (creatief) 
gedrag, de gevoeligheden en vooral ook beoordelingen en signalen vanuit de omgeving. Als 
een kind eenmaal als mogelijk hoogbegaafd gesignaleerd is, is het belangrijk om vanuit de 
gehele context van het kind diagnostisch onderzoek te doen, opdat er een goed totaalbeeld 
ontstaat van zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Daarnaast is het duidelijk dat 
er genoeg signalen zijn die in de eerste instantie totaal niet doen denken aan 
hoogbegaafdheid en zelfs misdiagnoses kan opleveren. Nieuwsgierig blijven kijken naar het 
kind binnen de gehele context en vooral daarin oordelen durven loslaten levert vaak een 
andere constatering op. Vervolgens kan de brug worden geslagen vanuit het kind naar zijn 
systeem en kan door middel van samenwerking de juiste ondersteuning worden geboden 
zodat het kind zich optimaal kan en mag ontwikkelen met zijn hooggevoeligheid en 
hoogbegaafdheid.  
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  55  EEEENN  HHAANNDDVVAATT  NNAAAARR  EEMMOOTTIIOONNEEEELL  EEVVEENNWWIICCHHTT ....  
  

55..11..  IInntteeggrraattiieevvee  kkiinnddeerr--  eenn  jjeeuuggddtthheerraappiiee    
  

Er is niets mis met een hoogsensitief-hoogbegaafd kind, maar het kind voelt zich 

bovenstaande is gebleken, zijn er veel hoogsensitieve-hoogbegaafde kinderen met sociaal-
emotionele en/of gedragsproblemen. Wat heeft een hoogsensitief-hoogbegaafd kind nodig 
om zich optimaal te kunnen ontplooien? De belangrijkste sociaal-emotionele behoeften van 
het kind zijn:  

 Gezien, geaccepteerd en gewaardeerd worden zoals het is.  
 Autonomie, ruimte om zelf te kiezen, zelf te ontdekken, zelf te ervaren en de dingen 

op een eigen manier te doen.  
 Steun bij het leren van sociale vaardigheden.  
 Steun op emotioneel gebied (om zichzelf te leren begrijpen, een positief zelfbeeld op 

te bouwen en leren omgaan met uitdagingen en stress).  
 Geen eenzijdige nadruk op prestaties of 'het hoogbegaafd zijn'.  
 Erkenning en begrip voor mogelijke verschillen in intellectuele, emotionele en 

motorische ontwikkeling.  
 Erkenning en begrip voor de emotionele intensiteit/hooggevoeligheid.  

In de begeleiding naar autonomie kan integratieve kindertherapie een waardevolle aanvulling 
zijn, zowel voor het kind, de ouders als de school. Kindertherapie is een kortdurende vorm 
van psychotherapie voor kinderen van 4  18 jaar. De kracht van integratieve kindertherapie 
is dat het kind centraal staat en dat er wordt gekeken en gewerkt vanuit verschillende 
invalshoeken. Ieder kind is uniek en heeft dus baat bij een behandeling die aansluit bij 
zijn/haar situatie en mogelijkheden. Bij integratieve kindertherapie zijn de verschillende 
invalshoeken en behandelvormen geïntegreerd. Met andere woorden niet de 
behandelmethode maar het kind is het uitgangspunt. 
 
De integratieve theorie is gebaseerd op: 

- psychoanalytische theorie 
- cognitieve theorie 
- gedragstheorie  
- systeemtheorie 
- psychosomatisch model 
- stressmodel 

 
De kindertherapeut observeert, kijkt, luistert, speelt en praat met het kind, verdiept zich in en 
past zich aan bij de belevingswereld van het kind. De therapie richt zich op de innerlijke 
wereld van het kind, maar ook op het systeem (gezin, familie, vrienden, omgeving en school) 
rondom het kind. Dit is van groot belang, want de omgeving speelt een zeer grote rol bij een 
optimale ontwikkeling van een hoogsensititief-hoogbegaafd kind.  
 

55..22..  CCoonnssttaatteerriinngg  vvaann  hhooooggbbeeggaaaaffddhheeiidd  
  

Zoals we reeds hebben kunnen lezen is het niet altijd vanzelfsprekend dat bij hoogbegaafde 

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 
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hoogbegaafdheid bij de kindertherapeut komt, zal deze in ieder geval op basis van  
waarnemingen en psychologische kennis kunnen denken aan hoogbegaafdheid, ervan 
uitgaande dat de kindertherapeut bekend is met de theorie van hoogbegaafdheid. Indien er 
gedacht wordt dat het kind hoogbegaafd is en door gesprekken met het kind en de ouders dit 
ook aannemelijk lijkt, zal de kindertherapeut altijd het advies geven een test te laten afnemen 
door een vakkundig en gespecialiseerde psycholoog. Een kindertherapeut neemt geen 
testen af en diagnosticeert ook niet. De kindertherapeut kan hierbij wel een centrale rol 
blijven spelen in de samenwerking tussen psycholoog, kind, ouders en school. De 
kindertherapeut zorgt ervoor dat het belang van het kind centraal blijft in het proces. 
 

55..33..  BBeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  hheett  kkiinndd  zzeellff  
 
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 alleen te weten wa  zijn dat het 
kind ervaart. Het kind wordt namelijk geconfronteerd met het feit dat bijvoorbeeld de 
problemen die hij veroorzaakt  heeft en waar het  heel 
veel op is aangesproken, een andere oorzaak hebben dan het kind zelf bedacht had. Het 
kind heeft zelf namelijk al lang geconstateerd dat hij anders  is, dat hij anders denkt dan 
anderen, zich niet aan de regels kan houden (zelf als hij dat heel graag wil), soms doordraait 
in woede. In zijn   icht 
zelfs geaccepteerd, dat hij  hoofd was. Plotseling blijkt het kind 

zelfbeeld en het accepteren van het juiste zelfbeeld. Een kindertherapeut kan hem hierin 
ondersteunen door o.a. psycho-educatie, waarmee inzicht wordt gegeven in 
hoogbegaafdheid en hoe dat bij het kind tot uiting komt en wat dat dan betekent in de 
omgang met anderen. Door te begrijpen en te aanvaarden dat het kind hoogsensitief-
hoogbegaafd is en daardoor op een andere wijze denkt en registreert, zal het voor het kind 
makkelijker zijn met bepaalde situaties om te gaan. Ook zal het kind hierdoor meer inzicht in 
eigen handelen krijgen. Het kind krijgt hierdoor bevestiging dat het mag zijn wie hij is. 

Maar ook in het leren van sociale vaardigheden en het vergroten van de ik-sterkte kan de 
kindertherapeut verder ondersteunen. In de therapie worden diverse werkvormen gebruikt 
waaronder:  

 gesprekken  
 spelsituaties  
 drama / rollenspel  
 lichaamsoefeningen / dans  
 ontspanningstechnieken  
 creatieve uitingen (tekenen, schilderen, etc.)  
 kaartspellen (bijv. om eigen kwaliteiten te rangschikken)  
 opdrachten voor thuis  

Door de hoogsensitiviteit kan een kind behoorlijk wat onrust ervaren in zijn lijf en soms 
moeite hebben om alle prikkels goed te reguleren. Dit kan zich uiten in extreme 
vermoeidheid of woede-aanvallen bij overprikkeling. Met lichaamsgerichte oefeningen kan de 
kindertherapeut het kind leren beter met alle prikkels om te gaan. Denk hierbij aan 
ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen om beter te aarden, visualisaties waarmee hij 
zichzelf wat meer kan beschermen voor alle prikkels, ontspanningsoefeningen om de stress 
uit het lichaam te halen. Een hoogsensitief-hoogbegaafd kind zit vaak hoog in de energie, 
door aarden wordt het kind meer geleerd op zijn krachtcentrum in de buik te vertrouwen en 
meer rust te ervaren.  
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Met behulp van interventies op het gebied van cognitieve gedragstherapie kan de 
kindertherapeut het kind leren anders naar zichzelf te kijken waarmee het kind een positief 
zelfbeeld krijgt en beter leert omgaan met uitdagingen en stress. 

Zoals al werd genoemd zijn hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen visueel-ruimtelijk ingesteld 
en zijn ze minder sterk in het verbaliseren van hun gedachten en gevoelens. Creatieve 
interventies bieden de ruimte om problemen ook visueel duidelijk te maken, de 
kindertherapeut kan in samenwerking met het kind hiermee inzicht creëren, ordenen en de 
oplossingen samen met het kind op een creatieve manier gaan ontdekken. Wetende dat een 
hoogsensitief-hoogbegaafd kind vanuit de context denkt en ervaart, kan de kindertherapeut 
ervoor zorgen dat 
eigen intelligentie en creativiteit zijn eigen oplossingen ontdekt. 

Zo zijn er nog veel meer interventies te noemen vanuit de geïntegreerde behandelmethoden 
binnen integratieve kindertherapie. Doel van de kindertherapeut is uiteindelijk om het kind op 
een ontspannen en snelle manier het stuur weer in eigen handen te laten nemen. Het kind 
zal dan in staat zijn om keuzes te maken op welke wijze hij met eventuele problemen wil 
omgaan. Het kind leert zo te vertrouwen op zijn eigen kracht, ontwikkelt ik-sterkte en 
zelfvertrouwen en gaat autonoom handelen.  

 

55..44..  BBeeggeelleeiiddiinngg  bbiinnnneenn  ddee  oommggeevviinngg  
  

Ouders 
Een hoogsensitief-hoogbegaafd kind opvoeden kan een erg eenzame ervaring zijn als 
ouders hun ervaringen niet kunnen delen met mensen of instanties in hun omgeving. Ouders 
vragen zich af of de ervaringen van hun kind wel normaal zijn, of zij wel de juiste stimulans 
geven, hoe ze moeten reageren op de uitputtende intensiteit van hun kind en ga zo maar 
door. De onzekerheid en onwetendheid kan een negatieve spiraal geven binnen de 
opvoeding van het kind. En juist een positieve benadering door de ouders is ondersteunend 
voor het kind. Ouders kunnen echter alleen positief zijn wanneer ze de hoogsensitiviteit en 
hoogbegaafdheid van hun kind herkennen en erkennen. Een kindertherapeut kan door 
psycho-educatie inzicht geven hierin en bijvoorbeeld ouders ook wijzen op organisaties waar 
ervaringen gedeeld kunnen worden met andere ouders van hoogsensitief-hoogbegaafde 
kinderen.  Daarnaast kan de kindertherapeut de ouders helpen door hun aandacht weer te 
vestigen op de kwaliteiten van het kind en ook op de sociaal-emotionele behoeften van het 
kind. Op deze manier leren ze beter met het kind te communiceren. Begrip voor het feit dat 
het ki stappen zaken registreert, heeft een zeer positief effect 
op de communicatie binnen het gezin en zorgt daarmee weer voor een opwaartse, positieve 
spiraal in het opvoeden van hun kind. 

School 
Een hoogsensitief-hoogbegaafd kind kan veel problemen op school ervaren en het is voor 
het kind belangrijk dat dit herkent en ook erkend wordt. Om het te kunnen herkennen is het 
ten eerste belangrijk dat leerkrachten van school zich verdiepen in alle facetten van 
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Een kindertherapeut gespecialiseerd in deze 
onderwerpen kan hierin ondersteuning bieden door psycho-educatie.  

School kan daarnaast ook de kindertherapeut inschakelen om het hoogsensitief-
hoogbegaafde kind en zijn gedrag in kaart te brengen in de context van de omgeving. Een 
kindertherapeut kan hierin de verbindende rol spelen tussen school, ouders en het kind. 
Leerkrachten, ouders en kindertherapeut kunnen vervolgens de samenwerking aangaan en 
samen met het kind een plan opstellen, waardoor het kind geleidelijk en systematisch zijn 
wereld kan uitbreiden.  
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55..55..  SSaammeennvvaattttiinngg  
Om een hoogsensitief-hoogbegaafd kind te kunnen ondersteunen in het opgroeien in de 
maatschappij is het dus wezenlijk dat er herkenning en vooral ook erkenning is voor het kind 
met zijn hoogsensitief-hoogbegaafdheid. Kennis van deze onderwerpen is hierin een 
vereiste. Ouders en school kunnen hiervoor een kindertherapeut inschakelen die een 
verbindende rol kan spelen tussen het kind en zijn omgeving. Voorwaarde is wel dat dit een 
kindertherapeut is die zich heeft gespecialiseerd in alle facetten van hoogsensitiviteit en 
hoogbegaafdheid. Door inzicht te bieden met behulp van o.a. psycho-educatie kan 
gezamenlijk gezocht worden naar praktische oplossingen die ruimte en ondersteuning 
bieden voor optimale ontwikkeling van het kind met acceptatie van zijn hoogsensitief-
hoogbegaafdheid. Het kind kan samen met de kindertherapeut op de manier die aansluit bij 
zijn behoeften, gaan ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen en van daaruit zijn eigen kracht 
gaan aanboren en autonoom gaan handelen. 
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HHOOOOFFDDSSTTUUKK  66  EEIINNDDCCOONNCCLLUUSSIIEE    

 

Wat hebben hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen nodig  

binnen het primaire onderwijs? 
 

Dit was mijn vraagstelling welke centraal stond in het schrijven van deze scriptie. Heb ik daar 
nu mijn antwoord op gevonden? Ja en nee! Elk kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften en 
wensen, zo ook hoogsensitief-hoogbegaafde kinderen. Daarbij houdt de beleving en 
gedragingen van een hoogsensitief-hoogbegaafd kind niet op bij school, ook deze 
vraagstelling moet geplaatst worden binnen de gehele context van het kind om een goed 
beeld te kunnen krijgen in wat hij nodig heeft. Dat maakt dat er in mijn optiek geen eenduidig 
antwoord gegeven kan worden op de bovenstaande vraag. Er is geen standaard, praktisch 
lijstje wat ik kan aanleveren bij een school met de opmerking -

. En toch weet ik er een essentie uit te halen wat 
deze kinderen nodig hebben, maar dan zowel op school als binnen het gezin. Ik wil dat met 
een paar kernwoorden hier neerzetten, zodat het misschien dan toch een bruikbaar lijstje 
wordt als antwoord op mijn vraagstelling: 

Kennis en kunde 

Herkennen 

Nieuwsgierig zijn 

Oordeelloos blijven 

Erkennen 

Acceptatie 

Verbinding maken 

Samenwerken 

Door meer kennis en kunde over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid is de omgeving van 
het kind beter in staat de signalen te herkennen. Hierin is het zeker belangrijk om altijd 
nieuwsgierig te blijven naar het verhaal achter signalen en daarbij eigen oordeel los te 
durven laten. Wanneer het kind erkend wordt met al zijn (positieve en negatieve) eigen-
aardigheden voortvloeiende uit hoogsensitief-hoogbegaafdheid, dan is er ruimte voor het 
maken van verbinding en samen te gaan werken in het zoeken naar wat het kind nodig heeft 
om met zijn hoogsensitief-hoogbegaafdheid optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de 
huidige maatschappij. Bovenstaande geldt voor een ieder die onderdeel uitmaakt van het 
systeem van het kind. DIT is wat een hoogsensitief-hoogbegaafd kind nodig heeft, zowel op 
school als thuis. Elk kind is uniek en vertelt zijn eigen verhaal met zijn gedrag en als je in 
staat bent om dit te zien en te erkennen zonder oordeel, dan zou het verhaal van het kind zo 
maar eens een hele andere toon (gedrag) kunnen krijgen. 
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Ik wens je toe 
dat je onbevooroordeeld 

kijkt 
naar een kind 

hem ziet staan zoals hij is. 

Ik wens je toe 
dat je een kind tegemoet treedt 

met open vizier 
dat zijn onbevangenheid 

je hart aanraakt 

Ik wens je toe 
dat elk kind 

het kind in jou naar boven brengt 
dat je lief hebt 

en soms zacht terecht wijst 

Ik wens je toe 
dat je een ijkpunt bent 

een veilige basis 
waar kinderen zich kunnen 

hechten en warmen 

Maar vooral een open blik 
wens ik je toe 
kindgericht. 

Gedicht van Isabelle Hofstra (kleuterleidster en moeder van 4 kinderen) 
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BBIIJJLLAAGGEE  

Vragenlijst hoogsensitieve kinderen 

Is je kind hoog sensitief? Een vragenlijst voor ouders 

Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met 'ja' als het in ieder geval 

enigszins voor jouw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden 

opging. Antwoord met 'nee' als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jouw kind. 

 

1. schrikt snel; 
2. heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen de huid; 
3. houdt over het algemeen niet van grote verrassingen; 
4. leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf; 
5. lijkt mijn gedachten te kunnen lezen; 
6. gebruikt moeilijke woorden voor de leeftijd; 
7. ruikt elke vreemd geurtje; 
8. heeft een scherpzinnig gevoel voor humor; 
9. lijkt zeer intuïtief; 
10. is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag; 
11. heeft moeite met grote veranderingen; 
12. wil zich verkleden als de kleren nat of zanderig zijn geworden; 
13. stelt veel vragen; 
14. is een perfectionist; 
15. heeft oog voor verdriet van anderen; 
16. houdt meer van rustige spelletjes; 
17. stelt diepzinnige, beschouwende vragen; 
18. is zeer gevoelig voor pijn; 
19. kan slecht tegen een luidruchtige omgeving; 
20. heeft oog voor detail (iets dan van plaats is veranderd, verandering in iemands 

uiterlijk; 
21. kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen; 
22. presteert het beste wanneer er geen vreemden bij zijn; 
23. beleeft de dingen intensief. 

Score 

 
sensitief. Geen enkele psychologische test is echter zo betrouwbaar dat je er jouw manier 
van omgaan met je kind op moet baseren. Als je slechts een of twee vragen met 'ja' hebt 
beanwoord, maar ze zijn in extreme mate waar, heb je wellicht ook reden om je kind 
hoogsensitief te noemen. 

Bron:  
E. Aron (2004)   


