
10 jaar 
Hint

HH    ii    nn    tt

In deze themauitgave o.a.:

Een feestje waard!? (pag. 3)
Onze federatievoorzitter aan het woord met een persoonlijk verhaal

Een stukje historie (pag. 4)
Over de ontstaansgeschiedenis en 10 jaar HINT

Wist u dat....? (pag. 5)
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Van vriendenclub tot belangenvereniging (pag. 6)
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HINT voorziet in een behoefte (pag. 7)
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Een bewustwording (pag. 8)
Of wat een lezing van HINT teweeg kan brengen

Mijn zoon is speciaal (pag. 9)
Een moeder over haar bijzonder kind

Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2005 (pag. 10)
Een hoogbegaafdheidsplein op een belangrijke Onderwijstentoonstelling

Accepteer wie je zelf
bent en kom daar recht
voor uit.
Dan kun je ook recht
voor je kind uitkomen.

Wij samen in de wereld 
maar niet tegen de 
wereld.

uit: Lezing HINT Limburg 1996
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Wist u dat de naam HINT staat voor Hoogbegaafden INTegratie en niet voor Hoog INTelligent? Niet dat onze kinderen dat

niet zijn. Integendeel. Sommigen zijn zelfs zeer intelligent en dat brengt vaak de nodige problemen met zich mee.

Onwetendheid, onbegrip en onwil niet alleen op scholen maar ook in de omgeving. Frustraties, woede en verdriet, pesten, een-

zaamheid en het gevoel niet meer verder te kunnen en steeds tegen dezelfde muren aan te lopen. Redenen genoeg voor een

aantal ouders om tot daden over te gaan. Niet langer meer alleen maar informatie verstrekken, publiceren en discussiëren en

wachten op de weg van de geleidelijkheid. Nee, daadwerkelijk over gaan tot actie en het gevecht aangaan. Het gevecht aangaan

voor een plaatsje onder de (onderwijs)zon ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Onze kinderen! DAAROM is HINT

opgericht.Voor het behartigen van de belangen van hoogbegaafde kinderen in onderwijs en ontwikkeling. En HINT behartigt

deze belangen nu al 10 jaar!

Van de redactie

Reden voor de redactie om deze themauitgave geheel te
wijden aan het tienjarig bestaan van HINT.
Tien jaar waarin veel is gebeurd en waarin de vereniging is
uitgegroeid van een kleine groep ouders die nog een plekje
moesten veroveren op de landkaart tot een vereniging die
steeds duidelijker zijn stem laat horen. Door de
opricht(st)ers is keihard gewerkt aan het welslagen van de
vereniging en we denken dat ze trots mogen zijn op het
resultaat.
Natuurlijk is de afgelopen 10 jaar niet alles verlopen zoals
men had gewild. Er zijn moeilijke tijden geweest en ook
intern heeft menige storm gewoed. Maar de doelstelling,
het behartigen van de belangen van onze kinderen, is
blijven bestaan en heeft de vereniging alleen maar sterker
uit de strijd doen komen.
En HINT blijft haar doelstelling trouw. De infotelefoon, het
Zorgteam, de lezingen, de kinderkampen, de ouderpraat-
groepen, de vele activiteiten, de cursussen voor leerkrach-
ten, de schoolbezoeken, de gesprekken met hulpverleners,
regionale en landelijke overheid en vele andere initiatieven
hebben talloze ouders en hun kinderen ondersteund en
begeleid op hun (vaak moeizame) weg.
En HINT blijft aan de weg timmeren.
Zo maakt HINT deel uit van de Koepel Hoogbegaafdheid*.
Dit is een samenwerkingsverband tussen Pharos, Mensa
NL, HINT NL en Choochem. En was HINT  vertegenwoor-
digd op het hoogbegaafdheids plein op de NOT, de
Nationale Onderwijs Tentoonstelling, waar we weer veel
mensen hebben kunnen bereiken.

We zijn er nog lang niet, nog steeds is er  veel mis. Maar
elke stap die genomen wordt is er een in de goede richting.
En daar blijven we aan werken.....

De redactie

* Doelen van de Koepel zijn: realiseren van aandacht voor de 
specifieke mogelijkheden en behoeften van hoogbegaafden,
bevorderen van samenwerking, bundelen van kennis en 
creëren van een vast aanspreekpunt met betrekking tot
hoogbegaafdheid.

logo 1995

De belangrijkste faktor die bepaalt of
kinderen gelukkig en succesvol opgroeien
is hun innerlijke gevoel over zichzelf.

Mia Frumau in: Hoogbegaafde kinderen
zijn anders en dat mag!!

Informatiebrochure HINT Nederland 1997
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en ouders.Voor een PABO-curriculum waar voldoende
plek is voor hoogbegaafde kinderen.Voor de politiek, voor
begrip in de maatschappij. In een kennismaatschappij mag
geen talent verloren gaan.

In de afgelopen tien jaren hebben honderden vrijwilligers
zich ingezet voor HINT. Ik kan ze niet allemaal persoonlijk
bedanken maar voor een paar mensen wil ik een uitzonde-
ring maken. Ik denk aan Jet Barendrecht en Wendy
Lammers van Toorenburg die HINT ZH door een moeilijke
periode geloodst hebben. Ik denk aan Maho Jansen die
HINT Gelderland met haar energie en enthousiasme over-
eind hield. Ik denk aan Inge Peters die de HINT-fakkel in
Noord-Brabant brandend hield.

Het is een voor mijn doen een lang en persoonlijk verhaal
geworden, maar er lijkt me niets mis met het even laten
zien waar de drive vandaan komt.We doen dit werk voor
onze kinderen.

Ik hoop dat zij toe mogen komen aan het
ontplooien van hun mogelijkheden in een
wereld waar wederzijds begrip en respect
een plaats heeft.

Ik hoop dat HINT de komende tien jaar
hieraan kan bijdragen.

Michel van Glabbeek
Scheidend voorzitter HINT Nederland 

Een feestje waard!?
Hint bestaat tien jaar en dat is een feestje waard. Of toch niet? 

Er is in tien jaar veel veranderd. Er is sprake van enige erkenning van hoogbegaafde kinderen als zorggroep. Er wordt samenge-

werkt met andere belangenverenigingen en experts zoals onlangs op de NOT. Het al dan niet terechte imago van klaagvereni-

ging hebben we van ons afgeschud. En toch zijn we er nog lang niet weet ik uit eigen ervaring.

Nu even tijd voor een persoonlijk verhaal. In 1998 ging het
niet geweldig met onze dochter in groep drie. Op school
een modelleerling maar thuis vloog het deksel van de snel-
kookpan. Het zat ons natuurlijk niet lekker en je gaat dan
zoeken.Tegen het advies van de school in lieten we haar
testen en jawel, ze viel in de prijzen. Mijn vrouw en ik
hebben ons toen verder verdiept in het verschijnsel hoog-
begaafdheid. Ik zocht contact met een oudervereniging en
voor ik het wist zat ik in het nieuwe bestuur van HINT
Zuid-Holland. Langzaam drong het tot mij door dat het
fenomeen hoogintelligentie iets met erfelijkheid te maken
zou kunnen hebben (bijna een wetenschappelijk taboe).
Het zette mijn leven op zijn kop, ik voelde me emotioneel
binnenste buiten gekeerd maar weldra begon alles op zijn
plek te vallen. Enfin, het verhaal dat u misschien al zo vaak
gehoord heeft van anderen of zelf aan den lijve heeft
mogen ervaren.

Gelukkig ging het daarna met onze dochter weer goed. De
expert die haar getest had kwam op school. Er kwam ver-
rijkingsstof, docenten schoolden zich bij, we hadden alle
steun van het schoolhoofd. Kortom geen vuiltje meer aan
de lucht, tot dat ze in groep zes terecht kwam. Leuke crea-
tieve juf, echt iemand met meerwaarde voor de school en
toch ging het weer mis. Ik kon praten als Brugman, honderd
keer voorzitter zijn van HINT maar wij kwamen er niet
door.Wij zetten haar onder druk, koesterden we een te
hoog verwachtingspatroon en thuis herhaalden zich alle
symptomen van jaren eerder.Toen begreep ik weer de
ouders die uitgepraat waren met de school van hun kind.
Ten einde raad maar weer de expert ingeschakeld en haar
lukte het wel.

De rest van haar basisschool verliep verder zonder grote
problemen.We hebben geluk gehad. Omdat ik in de gele-
genheid was heb ik twee jaar een plusklasje gedraaid in de
bovenbouw. Een clubje creatieve, begaafde en hoogbe-
gaafde kinderen met uiteraard mijn eigen dochter daarbij. Ik
kan het iedereen aanraden om ook iets dergelijks te doen
op de school van je kind.

In de plusklas werd me nog iets duidelijk. Docenten verwar-
ren slim en ijverig met hoogbegaafdheid. Een meisje met
een heel hoge CITO-score kon het niet goed bolwerken in
dit clubje, het ging gewoon te snel. Een onderpresterend
HB meisje bloeide op in dit gezelschap.
HINT is nog steeds nodig.Voor lezingen, voor leerkrachten
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Een stukje historie
Het is 1994 als een groep actieve ouders de daad bij het woord wil voegen. Ze zijn verontrust omdat het niet mogelijk blijkt

binnen de bestaande stichtingen en verenigingen echt inhoudelijk bezig te zijn met de belangenbehartiging voor hun hoogbe-

gaafde kinderen. Ze willen duidelijk stelling nemen waar dat nodig is, knokken op de werkvloer voor veranderingen, ver-

steende structuren en opvattingen aanpakken en ter discussie stellen. Ze willen meer dan alleen maar objectieve

informatieverstrekking. Ze vinden dat het hoog tijd wordt voor daadwerkelijke actie. Er worden meetings georganiseerd en de

conceptie van HINT is een feit

In oktober en november worden verspreid door
het land regionale verenigingen opgericht. Zuid-
Holland, Flevoland, 's Hertogenbosch e.o.,
Nijmegen e.o., Eindhoven/Venlo e.o. en Limburg
zien het levenslicht.Tegelijkertijd wordt de federa-
tie HINT Nederland opgericht die het cement
tussen deze verenigingen moet worden. Notariële
akten zijn er nog niet, die komen later. De vereni-
gingen hebben nog maar een beperkte rechtsper-
soonlijkheid.

De eerste jaren kent men vaak woelige tijden.
Niet alle verenigingen zijn het met elkaar eens
over de te varen koers en de federatie wankelt.
Sommige banden worden onderling aangehaald,
andere losgelaten. Besturen hebben het moeilijk,
trekken zich terug, wie neemt het over, wie gaat er
door? Maar er wordt doorgegaan.....
Eindhoven en 's Hertogenbosch gaan over in
HINT Noord-Brabant, Nijmegen groeit uit tot
HINT Gelderland. HINT Flevoland wordt opgehe-
ven, HINT Overijssel wordt opgericht.
Zuid-Holland verbreedt naar HINTNoord-Zuid-
Holland.

HINT blijft groeien. De ledenaantallen stijgen. In
vijf jaar tijd stijgt het ledenaantal van enkele
mensen naar circa 750. Elke regionale vereniging
heeft zijn eigen identiteit en bepaalt zelf de prio-
riteiten en de manier waarop men werkt. Begin
1998 vindt de eerste contactdag van alle besturen
plaats en in november wordt in Vlijmen een prin-
cipe besluit genomen over de officiële oprichting
van HINT Nederland met als doel het ondersteu-
nen van de leden van de federatie bij het bereiken
van hun statutaire doelen zonder daarbij als fede-
ratie taakopleggend te zijn en waarbij de auto-
nome status van elke regionale vereniging
gewaarborgd blijft. Er worden statuten opgesteld
en op 19 december 2001 is de oprichting van
HINT Nederland een feit.Terwijl de regionale ver-
enigingen op lokaal niveau actief mensen en
instanties proberen te benaderen om structurele
veranderingen te realiseren als ook individuele

gevallen te helpen, is HINT Nederland de lande-
lijke spreekbuis en vertegenwoordiger van alle
leden van de federatie naar buiten toe. Hint
Nederland zoekt daarbij continu naar nieuwe
mogelijkheden om de doelstellingen van haar
leden te realiseren. Zo vinden tijdens overleg-
ronden met het Landelijk Informatiepunt
Hoogbegaafdheid in 2002 de eerste informele
contacten plaats met andere hoogbegaafden-vere-
nigingen. Gaapte er jaren geleden nog een grote
kloof tussen HINT en andere verenigingen, bij het
vergelijken van de statuten blijken er tegenwoor-
dig toch meer overeenkomsten in de doelstellin-
gen te bestaan. Eind 2003 besluit men dan ook tot
een samenwerkingsverband met Choochem en
Pharos in de Koepel Hoogbegaafdheid. Op een
later tijdstip sluit ook Mensa Nederland zich bij de
Koepel aan. De samenwerking wordt verder uitge-
breid en in januari 2005 is er een gemeenschappe-
lijke stand op het Hoogbegaafdheidsplein op de
N.O.T.
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?
* ...de oprichtingsvergadering van HINT Limburg plaats
vond op 2 november 1994 en dat men destijds 12 leden
had.

* ...BBS de afkorting is van bulletin board system: het com-
municatiemiddel van de regio's uit vroegere tijden.

* ...er eind '98 120 leden waren in Limburg, 60 in
Gelderland, 172 in Noord-Brabant en 360 in Noord- &
Zuid-Holland.

* ...HINT Noord-Brabant in 2001 een stichting geworden
is.

* ...dit omdat men dan een samenwerking kon aangaan met
het LAVA-team (jeugdopvang) en zo weer beschikking
kreeg over een locatie.

* ...de eerste stemming niet doorging omdat er te weinig
leden aanwezig waren.

* ...het Zorgteam van HINT Limburg in 1999 is opgericht
om de uitvoerende zorgtaken los te koppelen van de
beleidsvoorbereidende taken.

* ...het Leids Onderwijs Project in september '95 in de lan-
delijke pers en op tv was.

*...er vroeger kinderpagina's waren met de naam HINTJES,
de Kinderkrant, HINT voor KIDS en HINT Junior.

* ...HINT bestuurders het best heel erg druk hebben.

* ...extra hulp altijd welkom is, al is het maar een uurtje in
de week of een keer uithelpen bij een activiteit.

* ...HINT alleen kan bestaan als wij met z'n allen de schou-
ders eronder zetten.

* ...in 1998 in Noord-Brabant een gespreksgroep voor vol-
wassenen is opgericht.

*...ze in 2005 nog altijd niet uitgepraat zijn.

* ...ook hoogbegaafde volwassenen behoefte hebben aan
voorlichting en contact.

* ...het huidige logo in 1996 in gebruik genomen is. .

* ..in '97 HINT 's-Hertogenbosch de naam wijzigde in
HINT Noord-Brabant 

* ...HINT Gelderland in '98 is ontstaan uit HINT Nijmegen

* ...er 14 versies van de statuten voor HINT Nederland zijn

verschenen voordat ze zijn goedgekeurd.

* ...we wel altijd zeggen dat onze kinderen zo eindeloos
kunnen discussiëren.

* ...van wie zouden ze dat toch hebben?

* ...SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling.

* ...CPS staat voor Christelijk Pedagogisch Studiecentrum

* ...u dan weet wat bedoeld is op pagina 10.

* ...HINT in de loop der jaren een groot scala van activitei-
ten heeft georganiseerd.

* ...van een cursus Russisch en Italiaans tot een autosloop-
middag en een bezoek aan een marinevliegkamp.

* ...de voorzitter uit het zuiden nog steeds met schrik
terugdenkt aan  60 alarmbelletjes die gemaakt moesten
worden bij een activiteit solderen.

* ...de redactie altijd blij is met ingezonden materiaal.

* ...wij anders zelf dit blad moeten vullen.

* ...wij ook graag willen horen hoe kinderen zelf hun "pro-
blemen" ervaren.

* ...de gezamenlijke Nieuwsbrief met ingang van dit jaar een
andere inhoud krijgt.

* ...we elke keer een bepaald thema willen uitwerken.

* ...suggesties daaromtrent altijd welkom zijn.

* ...de Algemene Leden Vergaderingen er weer staan aan te
komen

* ...we hopen op een grote opkomst.

* ...u dan mee kunt praten over het te volgen beleid of u
kunt aanmelden voor een vacante functie.

* ...de HINT familiedag altijd heel gezellig is.

* ...de adressen voor het aanmelden voor de kinderkampen
op pagina 11 staan.

* ...we hopen dat u het leuk vond en wij nu gaan afsluiten.

Wist u dat......?
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HINT Limburg begon als een piepkleine vereniging van

bevriende ouders met dezelfde belangen: erkenning voor

de problemen van hun hoogbegaafde kinderen. Die doel-

stelling is niet veranderd, maar de vereniging des te meer!

De kleine club van weleer is uitgegroeid tot een vereni-

ging van formaat, waar scholen en instanties niet meer

omheen kunnen. Inmiddels vertegenwoordigt onze vere-

niging de belangen van ruim 250 gezinnen in heel

Limburg. HINT staat in deze provincie voor professiona-

liteit en deskundigheid. Met een Zorgteam dat bestaat uit

ervaringsdeskundigen met een grote kennis van de pro-

blematiek rond hoogbegaafdheid, bekleedt onze vereni-

ging zonder meer een unieke positie ten opzichte van

andere belangenverenigingen.

Met het groeiende aantal leden veranderde ook de sfeer
binnen de vereniging. De familieclub waar iedereen elkaar
kende is niet meer en dat heeft in de loop der jaren voor
wat ledenwisseling gezorgd. Leden van het eerste uur her-
kenden zich niet meer in de formelere organisatie die
HINT was geworden. Dat is jammer, maar nauwelijks te
voorkomen. Door het organiseren van koffieavonden en
kinder- en familieactiviteiten probeert HINT Limburg toch
leden op een informele wijze in een gezellige sfeer bij elkaar
te brengen. En dat werkt! Ook de jaarlijkse ledenvergade-
ring is een mooie gelegenheid voor de volwassen leden om
met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te
wisselen.
Ook aan een goede communicatie met scholen besteedt
onze vereniging veel aandacht.Voorheen bezochten de
leden van het Zorgteam frequent scholen om voorlichting
te geven over hoogbegaafdheid. Dat gebeurt nog steeds,
maar de wijze waarop is veranderd.Tegenwoordig ligt het
accent van de voorlichting op het organiseren van cursus-
sen voor basisscholen en binnenkort ook voor scholen in
het Voortgezet Onderwijs. Deze cursussen worden
gegeven door professionele deskundigen op het gebied van
hoogbegaafdheid. De cursussen komen tegemoet aan de
behoefte aan meer kennis bij leerkrachten en docenten.

HINT Limburg blijft niet stilstaan, maar groeit mee met haar
leden. En dat is maar goed ook, want behoeften veranderen
nu eenmaal. Feit is dat de problematiek rond hoogbegaafd-
heid ingewikkelder lijkt te worden, mogelijk vanwege de
onzekerheid in onderwijsland, waardoor hoogbegaafden
steeds moeilijker inpasbaar lijken in het systeem.

HINT Limburg blijft alert en volgt de maatschappelijke ont-
wikkelingen op de voet in het belang van onze hoogbe-
gaafde kinderen………….

Hillian Maessen-Stevens,
voorzitter HINT Limburg

Bestuurs- en redactievergadering 2005

Afscheid van Andrea

Op 23 december is Andrea Stapper op tragische

wijze verongelukt.

Andrea was pas 14 jaar…..

Wij zijn erg getroffen door haar heengaan.

Wij wensen Andrea's familie heel veel sterkte voor

de moeilijke tijd die voor hen ligt.
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Hint voorziet in een behoefte
Mijn historie met Hint gaat niet zo heel ver terug in de tijd.Via, via in contact gekomen met Hint hebben we onze kinderen

laten deelnemen aan de kinderactiviteiten van Hint Noord Brabant en zijn we actief geweest bij de jaarlijkse familiedag.We

hadden ons er niet zo heel veel van voorgesteld, want wij hadden thuis alles goed onder controle met onze kinderen. Maar

wat ons direct opviel was het natuurlijke gemak waarmee onze kinderen opeens met leeftijdsgenootjes gingen spelen. Dat

waren we niet gewend. Ze speelden wel, hadden de nodige vriendjes, maar in geval van onze zoon, toch wel altijd zeker een

jaar ouder. En in de klas waar hij zat was de aansluiting niet denderend. Niet problematisch, vonden wij, maar niet denderend.

Zo kon het dus ook.

En wat we direct zagen: het idealisme, gebouwd op de
blauwe plekken van vele ervaringen, van de vrijwilligers en
van de bestuursleden. Er was opeens informatie beschik-
baar, ervaringen die veel verder gingen dan we hadden
vermoed.Waarschuwingen en lessen waarmee je je voor-
deel kunt doen.
Maar ook volwassenen, die in hun kinderen hun eigen jeugd
terugzagen, en alsnog behoefte kregen om te praten over
hun ervaringen.
Intussen heb ik het genoegen om in de rol van voorzitter
een kleine bijdrage te mogen leveren aan Hint Noord
Brabant. Een rol die ik vooral zie als een dienende, om de
bevlogenheid en betrokkenheid van anderen optimaal te
stimuleren.Want één ding is mij, in al mijn nuchterheid en
schijnbare beheersing van de situatie, duidelijk geworden:
Hint voorziet voor vele mensen in een behoefte. Behoefte
aan informatie, aan een veilige plek voor hun kinderen, aan
steun, aan prettige activiteiten, als het om de kinderen en
jongeren zelf gaat.
Langzaam maar zeker gaan politiek en onderwijs beseffen,
dat ook (hoog)begaafde kinderen extra begeleiding nodig
kunnen hebben. Het is dan ook mijn vurige wens, dat Hint
niet nog eens 10 jaar zal hoeven te bestaan.

Rinse van der Hoek
Voorzitter Hint Noord Brabant

brochure HINT 's-HERTOGENBOSCH e.o. uit 199?

Ons uitgangspunt is het kind, niet zijn of haar prestatie.
Deze kinderen leveren vaak (onzichtbaar) zulke hoge 
prestaties en falen toch. Het verdriet maken wij tot

zorg. Een hoogbegaafd kind hoeft niet een Nobel-prijs 

tot doel te hebben, maar moet zich lekker in z'n vel 

kunnen voelen, de wereld aankunnen en zijn/haar

anders zijn kunnen zien als iets van hen zelf en niet als 

veroordeling van de omgeving.

uit: Hoogbegaafde kinderen zijn anders en dat mag!!
informatiebrochure HINT Nederland 1997
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Een bewustwording....
Bladerend tussen oude artikelen kwam ik een stukje tegen van een moeder die schreef hoe verdrietig ze was geweest na het

bijwonen van haar eerste lezing en hoe schuldig zij zich had gevoeld omdat ze zo vaak onterecht op haar kind gemopperd had.

Hoe herkende ik mijzelf in haar verhaal, was het mij niet ook zo overkomen en zou dit niet ook bij vele andere vaders en

moeders zo zijn? Nu is allerlei informatie beschikbaar, via internet kun je van de ene site naar de andere, maar een aantal jaren

geleden lag dit niet zo eenvoudig.Wist je niet dat er ook andere lotgenoten waren.....

Op de Onderwijsdag in Landgraaf zou
het Zorgteam van Hint Limburg iets
komen vertellen over hoogbegaafd-
heid.Terwijl de rest van de groep die
hoofdzakelijk uit leerkrachten bestond
vrij neutraal naar het verhaal zat te
luisteren kreeg ik het, als moeder die
speciaal gekomen was om misschien
iets meer van haar kind te gaan begrij-
pen, steeds moeilijker. Bij alles wat
verteld werd kon ik alleen maar ja
knikken; het was net alsof ze het over
mijn kind hadden.Alles was zo herken-
baar maar ook zo pijnlijk.Verteld werd
hoe de hersenen van hoogbegaafde
kinderen werken, de verschillende
niveaus, en wat wel en niet automatisch
gaat. Hoeveel energie bepaalde zaken
kosten en hoe moeilijk het voor deze
kinderen is om bepaalde handelingen
wel of juist niet uit te voeren.Wat had
ik mijn kind aangedaan!? Me op school
steeds maar laten afschuiven met de
mededeling "wij hebben ervaring met
kinderen, wij weten hoe het moet en u
moet maar wat strenger optreden" en
"leren kan hij wel, maar hij moet zich
eerst maar eens leren gedragen", hem
straf laten krijgen en continu op hem
lopen mopperen waarom hij nu niet
eens een keer zijn best had kunnen
doen. Op de terugweg in de auto heb
ik alleen maar zitten huilen. Mijn jochie
toch.Al jaren zo onder druk gezet
alleen door onwetendheid.Waarom
wisten wij dit niet eerder? Wat was ik
voor een moeder?

De jaren zijn verstreken, in de tussentijd
zijn wij veel wijzer geworden. Maar ook
vermoeider.Vermoeid door de eeuwige
strijd die je moet voeren om je kind er
doorheen te krijgen. Om hem ondanks
alle tegenslagen een gelukkige jeugd te
bezorgen die toch de basis voor zijn
verdere leven moet zijn. Dat vreet

energie. Heel veel energie. Maar van de andere kant voelen we ons ook hoopvol
want het gaat steeds beter met onze zoon. Stukken beter. Omdat we ons gesteund
voelen door mensen die weten waar het over gaat. Die begrijpen en weten hoe het
voelt.
Waar we ons niet altijd hoeven te verdedigen over het gedrag van ons kind. En dat is
fijn. Heel fijn maar ook keihard nodig, niet alleen voor onze zoon maar ook voor nog
heel veel andere kinderen......

Miriam

NU EINDELIJK, GAAN WE JOU BEGRIJPEN, BESEFFEN JE SCHOONHEID, JE

VERMOGENS, JE POTENTIEEL...

EEN LEVEN VOL VERWONDERING,VREUGDE, BETROKKENHEID, CREATIVITEIT EN

HARTSTOCHT STAAT JE TE WACHTEN...

TOCH EERST MOETEN WIJ JE VERZORGEN...

MOETEN JE DE KANS GEVEN JE STERKTES EN JE ANDERS ZIJN TE AANVAARDEN

EN TE WAARDEREN ALSOOK DE STERKTES, HET ANDERS-ZIJN VAN ANDEREN...

DE KANS OM DAADWERKELIJK JE GAVEN TE ONTPLOOIEN JE INTERESSES EN JE

DROMEN..

OM TE HELPEN ONZE WERELD TOT EEN BETERE PLAATS TE MAKEN OM IN TE

LEVEN ,

WAARIN JE KUNT WORDEN -INDIEN JE ZO KIEST- EEN ONTDEKKER, EEN

UITVINDER, EEN KUNSTENAAR, EEN DICHTER, EEN LEIDER VAN MORGEN...

MAAR BOVENAL, MOETEN WE JE HELPEN JE WARE "ZELF" TE WORDEN

DE DRUK VAN BUITENAF TE WEERSTAAN, EN AANDACHTIG TE LUISTEREN

NAAR JE EIGEN HART,

ZODAT JE JE KWALITEITEN GAAT ONTWIKKELEN EN ZULT WORDEN,WAT JE

WERKELIJK KUNT ZIJN,WIE JE WERKELIJK BENT.........

Gedicht aan onze hoogbegaafde kinderen uit: Nieuwsbrief HINT Zuid-Holland, november 1996
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SSoommss  llaaaatt  iikk  ddee  mmeennsseenn  mmaaaarr  pprraatteenn,,

mmaaaarr  rreeggeellmmaattiigg  nneeeemm

iikk  wweell  ddee  mmooeeiittee  oomm  uuiitt  ttee  lleeggggeenn

wwaatt  eerr  aaaann  ddee  hhaanndd  iiss..

Ik heb een kind met een hoog IQ, dat op de gedane test
verbaal zeer hoog scoort en performaal (is handelend ver-
mogen) bovengemiddeld scoort dus is er een grote kloof
tussen deze twee.Zijn verbale vermogen is vele malen
groter dan zijn performale vermogen.Mijn zoon vertoont
gedrag wat sterk doet denken aan PDD-NOS maar zo
schrijft de psychiater in zijn rapport “niet alle kenmerken
wijzen eenduidig in die richting”.
Een zoektocht door literatuur en op Internet levert mij ver-
volgens ook nog de informatie op dat het ook zo kan zijn
dat bij hoogbegaafden (onterecht) PDD-NOS als diagnose
wordt gesteld terwijl hun gedrag puur te maken heeft met
hun begaafdheid en het niet snappen van de wereld om
hen heen doordat zij de dingen anders zien en beleven dan
de meeste mensen.Volgens de externe begeleider van
school mag ik officieel mijn kind niet hoogbegaafd noemen
maar zou de definitie partieel hoogbegaafd moeten zijn, dit
omdat zijn sociale gedrag vaak niet volgens de in onze
samenleving geldende normen is.Verder denken de hulp-
verleners ook aan concentratiestoornissen oftewel ADD.
Tja, dat leg je niet zo maar even uit op een gezellig
feestje….
Als nu meerdere van bovenstaande zaken met zekerheid
was geconstateerd zou het misschien iets makkelijker zijn,

maar het punt is dat alleen het hoge IQ met zekerheid is
vastgesteld. Het is al een kunst om alle bovenstaande zaken
uit te leggen aan iemand die er nog nooit van heeft
gehoord en het is dan extra ingewikkeld om ook nog eens
te vertellen dat mijn zoon alleen gedeeltes van deze pro-
blematiek heeft. Ik zie mensen denken: Heeft ie het nu wel
of heeft ie het nu niet???
Vervolgens heb ik zelf het idee dat mensen ook twijfelen
aan mijn verstand………
Soms is het dus gemakkelijker om te zeggen dat hij PDD-
NOS heeft dan uit te leggen dat niet alle kenmerken een-
duidig in die richting wijzen.Tenslotte is PDD-NOS al een
vorm van autisme waarbij de persoon als ik het goed
begrepen heb, niet alle kenmerken van autisme vertoont. In
feite vertoont mijn zoon dus niet alle kenmerken om tot de
groep die niet alle kenmerken heeft te behoren…….
Kom daar zelf nog maar eens uit!

Jacqueline

Welke ruimte staan wij als maatschappij aan individuele gevallen toe om af te wijken van het gemiddelde?
Rob Brunia in Hoogbegaafde kinderen zijn anders, 1997

Enige tijd geleden is Rob Brunia, die in de loop der jaren bij HINT vele lezingen en cursussen heeft gegeven, vrij plotseling overleden aan een 
hartinfarct. Rob Brunia was beslist een markante persoonlijkheid. Zowel vermaard als verguisd, was hij ongetwijfeld iemand die heftige
emoties wist los te maken. Hij werd door velen gezien als de goeroe op het gebied van begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Maar hij had 
ook zeker felle tegenstanders.Wie meer wil weten over deze bijzondere man, die bovendien een begenadigd schaker en schaakleraar was,
kan dit vinden op: www.schaken.nl/actueel.htm#brunia

Mijn zoon is speciaal
De meeste mensen hebben begrip voor een kind dat zichtbaar anders is maar wanneer je aan een kind niet meteen iets kunt

ontdekken is dat begrip ver te zoeken. Door ouders aan de schoolpoort wordt besloten dat ik mijn kind niet kan opvoeden en

in winkels dat ik mijn kind wel eens een draai om zijn oren mag geven in plaats van voor de vijfde keer iets uitleggen wat hij

niet begrijpt. Op sociale gelegenheden vind men dat ik niet zo veel mijn kind in de gaten moet houden en dat ik echt niet op al

zijn vragen antwoord hoef te geven. Zeer zeker hoef ik niet meer aan een kind van bijna zeven uit te leggen dat hij geen andere

kinderen mag slaan want daar ben ik dan opvoedkundig gezien veel te laat mee.
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Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2005

Voor het eerst is er op deze voor het onderwijs belangrijke
tentoonstelling een Hoogbegaafdheidsplein gerealiseerd.
Een uiterst plezierige samenwerking tussen de Landelijke
Informatiepunten Hoogbegaafdheid (SLO en CPS), stich-
ting Perdix, het CBO uit Nijmegen en de Koepel
Hoogbegaafdheid. Het was ook de eerste presentatie van
de Koepel. Nog niet eerder was er zo intensief samenge-
werkt tussen HINT, Pharos, Choochem en Mensa. De stand
stond op een prachtige plek en er was dan ook veel
bezoek. Opvallend is ook dat er geen uitleg over hoogbe-
gaafdheid meer gegeven hoeft te worden.Vaak zijn het heel
concrete vragen over hoe er iets voor hoogbegaafde kinde-
ren gedaan kan worden.Veel vragen gingen over aanpassin-
gen in groep 1 en 2. Dat is waar HINT naar streeft:
onderwijs op maat voor onze kinderen begint dus geleide-
lijk aan vorm te krijgen.

Theo van Waarden
Bestuur HINT Noord- & Zuid-Holland

Het zijn kinderen
in het kwadraat!

Marion Knops in
het Balkon van Limburg 
21-11-2001

Als ik denk dat ik het 
niet kan, doe ik het niet.
Anders faal ik.

Lezing Margot Wouterse 2001

HOOGBEGAAFDE 
KINDEREN ZIJN 
ANDERS EN DAT
MAG!

HINT VANAF 1994

Leerplichtambtenaren zouden maatregelen 
moeten afdwingen om het hoogbegaafde 
kind te helpen.

Leerplichtvisie nummer 40 december 1995

HINT afdeling Limburg: steunpunt voor hoogbegaafden
"Kinderen hebben behoefte aan adequaat onderwijs"
uit: weekblad "De Trompetter" d.d. 13 maart 1996 

Het onrecht van de verkeerd begrepen gelijke kansen of Niets 
is onrechtvaardiger dan gelijke behandeling van ongelijken.
(G.A. Raevis 1982)
Verhaal op het einde van de lezing van Prof. Dr. F.J. Mönks op 13-11-1995 

Spelen is zichzelf ont-
wikkelen, alleen in een 
hoger tempo...

Winny Bosch-Sthijns in het 

Balkon van Limburg 21-11-

2001

OUDERS EN LEERKRACH-
TEN, SLA DE HANDEN 
INEEN: JULLIE ZIJN ZO 
BELANGRIJK
Mia Frumau in Hoogbegaafde kinderen 

zijn anders uit 1997

(Hoog)begaafde leerlingen worden vaak niet beschouwd als
leerlingen die zorg nodig hebben.
Inventarisatie van knelpunten Landelijke Informatiepunten Hoogbegaafdheid

22-1- 2001

In het algemeen 
denkt men nog 
steeds “ach, die 
komen er wel”.

Joke Höppener bij Radio 

Omroep Limburg 1996

Ze willen op school 
niet opvallen omdat 
ze niet mogen 
opvallen...

Radio interview 1996

Knipselkrant
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Regionieuws
HINT Noord- & Zuid-Holland

Weekendkampen

Sinds 1999 worden de weekendkampen in Zandvoort
gehouden. Omdat een clubgebouw in dit jaar vervangen
wordt door nieuwbouw wijken we uit naar IJmuiden.
Scoutinggebouw De IJmondtrekkers aan de
Heerenduinweg.

De data zijn:
meisjes 19-20 maart     28-29 mei                8-9 oktober
jongens   23-24 april       17-18 september     5-6 november

Aanvang zaterdag 17.30 uur tot zondag 17.00 uur

Aanmelden blijft hetzelfde: bij Mia Pietersen, tel. 0299-
640315 (na 20.00 uur), e-mail: m.pietersen@hccnet.nl.
Aanmelding sluit een week voor de aanvang van het kamp!
Op het formulier dat u van haar ontvangt staat een route-
beschrijving. Kosten: e 20.

A.L.V. HINT Noord- & Zuid-Holland

Op maandag 21 maart houden we weer onze jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering. Op de agenda staat o.a. de
verkiezing van nieuwe bestuursleden. Ook zullen we
nieuwe activiteiten presenteren: zo wordt in Almere een
kinderclub opgestart. Komt dus allen!
Plaats: docentenkamer Dalton Voorburg, Loolaan 125,
Voorburg.Tijd: 20.00 uur.
Als u de vergaderstukken al wilt ontvangen: een mailtje naar
secretaris@hintnoordzuidholland.nl of tel. 0299-439239 is
voldoende.
Uiteraard zijn ze ook op de vergadering aanwezig!

COLOFON

Deze HINTS COPYRIGHT is een uitgave van HINT Nederland en verschijnt 4x per jaar.
HINT Nederland is een federatie van verenigingen en een stichting voor belangenbehartiging van hoogbegaafden  in
onderwijs en ontwikkeling.

Voor informatie:
HINT Nederland - Postbus 3074 -  5203  DB 's-Hertogenbosch www.hintnederland.nl

HINT Gelderland - Vergersweg 33 - 6707  HS Wageningen www.hintgelderland.nl
HINT Noord-Brabant - Postbus 3064 - 5203  DB 's-Hertogenbosch www.hint-noord-brabant.nl
HINT Noord- & Zuid-Holland - Postbus 32015 - 2303  DA Leiden www.hintnoordzuidholland.nl
HINT Limburg - Stevensweerterweg 23 - 6051  GP Maasbracht www.hintlimburg.nl

Kinderclubs

In verband met aanschaf van materialen en voldoende
aantal begeleiders is opgeven van tevoren gewenst. Kosten:
e 2,- voor het eerste kind en e 1,- voor het volgende kind.

Voorschoten

Locatie: Zalencentrum "Het Pluspunt", Jan Evertsenlaan 2,
Voorschoten (wijk Noord-Hofland)
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Opgeven bij Bert van Kapel en Ammerensia van Dokkum.
U kunt zo nodig uw boodschap inspreken op het ant-
woordapparaat.Vermeld daarbij de naam en leeftijd van uw
kind(eren). Of via e-mail: adsl283712@tiscali.nl

Schoorl

Locatie: Gebouw De Oorsprong, Damweg 7, Schoorl
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Opgave en informatie:
fam Eijkhout � ( 072-5091964 
of e-mail: marjanbremer@quicknet.nl
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A  c  t  i  v  i  t  e  i  t  e  n  k  a  le  n  d  e  r
In dit overzicht vindt u de data die de komende tijd van belang zijn. Omdat de verschijningsdatum van de HintscopyRight niet

precies bekend is kan het voorkomen dat een enkele opgenomen activiteit reeds heeft plaatsgevonden. Kijk ook op internet:

www.hintnederland.nl en vervolgens doorklikken naar uw eigen HINT-regio.

Wanneer?

HINT GELDERLAND
Zondag 1 mei

HINT LIMBURG
Dinsdag 22 maart
Dinsdag 5 april
Zondag 10 april om 13.30 uur
Dinsdag 12 april
Maandag 18 april
Zondag 1 mei

HINT NOORD-BRABANT
Elke tweede zondag van de maand
van 10.00 tot 13.00 uur
Elke tweede zondag van de maand
van 10.00 tot 13.00 uur

Woensdag 23 maart om 20.00 uur

Zondag 1 mei

HINT NOORD- & ZUID-HOLLAND
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Zaterdag 19 en zondag 20 maart
Maandag 21 maart
Zondag 3 april
Zaterdag 9 april
Zaterdag 23 april
Zaterdag 23 en zondag 24 april
Zondag 24 april 
Zondag 1 mei
Zaterdag 21 mei
Zondag 22 mei
Zaterdag 28 en zondag 29 mei
Zondag 12 juni
Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni
Zaterdag 9 juli
Zaterdag 17 en zondag 18 september
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober
Zaterdag 5 en zondag 6 november

Waar?

Basisschool De Dem, Hoensbroek
Oranje Hotel, Sittard
Sjtaater Hoes , Kerkrade
Oranje Hotel, Sittard
Oranje Hotel, Sittard

Basisschool De Vlek, Eikakkerhoeven,
Rosmalen
Bestuurskantoor Stichting Signum
landgoed Coudewater
Berlicumseweg 8 te Rosmalen
geb. 43 Williborda
Rodenborch College
T.M. Kortenhorstlaan 4 te Rosmalen.

Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt
IJmuiden
Dalton Voorburg, Loolaan 125
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt
Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
IJmuiden
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt

Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt
IJmuiden
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt
Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
Voorschoten, Zalencentrum Het Pluspunt
Schoorl, Cultureel centrum De Oorsprong
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden

Wat?

Inleveren kopij

Schoolkoffieavond
Cursus docenten VO door Winny Bosch
Algemene Ledenvergadering
Cursus docenten  VO door Kars Gerards
Cursus docenten  VO door Winny Bosch
Inleveren kopij

kinderbijeenkomst

Oudercontactochtenden Hint Noord-
Brabant

Lezing van Ferdi Mathijssen inzake de
methode van Reuven Feuerstein
gerelateerd aan hoogbegaafdheid
Inleveren kopij

Kinderclub Schoorl
Kinderclub Voorschoten
Meisjeskamp
Algemene Ledenvergadering
Kinderclub Voorschoten
Kinderclub Schoorl
Kinderclub Schoorl
Jongenskamp
Kinderclub Voorschoten
Inleveren kopij
Kinderclub Schoorl
Kinderclub Voorschoten
Meisjeskamp
Kinderclub Voorschoten
Kinderclub Schoorl
Kinderclub Voorschoten 
Kinderclub Schoorl
Jongenskamp
Meisjeskamp
Jongenskamp

In de volgende HINTS COPYRIGHTS willen we telkens ingaan op een bepaald thema. Zo staan onderwerpen als autisme,
dyslexie,ADD/ADHD, verbaal-performaal kloof en sensomotoriek op het programma. Speelt een van deze problematieken 
bij uw hoogbegaafd kind of mogelijk bij uzelf en wilt u uw verhaal of ervaringen met ons delen, weet u een interessant artikel
betreffende deze thema's of wilt u reageren op dit themanummer dan zien wij uw mail graag tegemoet op het volgende 
adres: redactie@hintlimburg.nl
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