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Dit artikel is ook opgenomen in Hoogbegaafde kinderen zijn anders
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Hoogbegaafdheid is op zich geen probleem. Het probleem is het ontbreken van een daar op
afgestemde stimulerende omgeving.
Sociale ontwikkeling is de manier waarop een kind omgaat met anderen en anderen omgaan met
het kind.
Emotionele ontwikkeling is de manier waarop het kind met gevoelens omgaat.
Sociale ontwikkeling.
Opvallend is dat snel gedacht wordt dat hoogbegaafde kinderen sociaal zwak zijn. Dit is een
vooroordeel. Meestal hebben ze (heel) goed sociaal inzicht. Sommigen hebben dit niet, dan hebben zij
vaak een probleem op een ander vlak.
De ontwikkelingstaken voor het realiseren van de sociale ontwikkeling zijn in het basisonderwijs:
#
Het erbij horen. Dat wil zeggen het onderhouden van sociale relaties.
#
Het vergroten van de sociale ruimte.
In welke mate deze ontwikkelingsdoelen worden bereikt is afhankelijk van biologische en omgevingsfactoren.
Sommige falen op het onderdeel erbij horen. Dit heeft invloed op het zelfbeeld van de leerling. Het
zelfbeeld van een kind is onderdeel van de emotionele ontwikkeling.
Bij de ontwikkeling zijn van belang:
#
Gedachten
#
Gedrag
Motivatie
In hoeverre een kind ontwikkelingstaken kan halen is afhankelijk van de interactie met anderen.
Problemen die zich hierbij kunnen voordoen zijn:
#
De persoonlijkheid. Veel hoogbegaafde kinderen zijn perfectionisten. Als een kleuter bijvoorbeeld
de opdracht krijgt een plakwerkje te maken en het vervolgens niet lukt om het werkje van juf na
te maken geeft het kind op en weigert het dit werkje te maken. De persoonlijkheid van het kind zit
dan in de weg om aan de sociale ontwikkelingstaak te voldoen.
#
Acceptatie door leeftijdgenoten. Een meisje tekent zichzelf als monster. Een monster met stippen.
Omdat dit monster wordt uitgelachen bedekt zij het monster met een regenjas. Zo kunnen de
anderen niet zien hoe anders ze is en probeert zij zich aan te passen aan de omgeving. Het is
moeilijk om je aan te passen zonder jezelf te verliezen.
#
Schoolprestaties. Juf zegt: dat moet je toch weten als je hoogbegaafd bent.
#
Hoe ziet de leerkracht de sociale mogelijkheden van een kind?
Hoogbegaafde kinderen doen soms weinig ervaring op in het sociale verkeer. Je leert van ontwikkelingsgelijken. Ontwikkelingsgelijken zijn voor hoogbegaafde kinderen vaak geen leeftijdsgenoten.
Ook hebben hoogbegaafde kinderen andere vriendschapsverwachtingen. Dit kan emotioneel gedrag
oproepen. Bij een hoogbegaafde kleuter is een afspraak een afspraak. Ze begrijpen niet dat dit voor
andere kleuters nog niet geldt. Als een andere kleuter een afspraak niet nakomt reageren zij
emotioneel en worden ze boos. Hieruit wordt vaak geconcludeerd dat zij sociaal niet zo sterk zijn.
Het is goed om uit te zoeken wat precies speelt. Als kinderen de kans krijgen om via bijvoorbeeld
groepstherapie met ontwikkelingsgelijken samen te zijn doen ze ervaring op in het leggen van sociale
contacten. Dit geeft ze meer zelfvertrouwen.
Hoogbegaafde kinderen denken vaak dat ze raar zijn. Na een groepstherapie accepteren ze zichzelf
meer zoals ze zijn. Een kind van 12 jaar gaf na de therapie aan dat ze eindelijk iemand had ontmoet
die haar meteen snapte.
De goede ervaring met het samen brengen van hoogbegaafde kinderen pleiten voor het aanbieden van
verrijkingsstof in groepjes van ontwikkelingsgelijken.
De scholen zouden deze kinderen niet ad hoc extra werk moeten bieden maar een programma op maat
moeten maken. Ingedikte stof met verrijking en verdieping. Omdat de communicatievaardigheden
vaak goed zijn werkt versnelling meestal positief. Dit blijkt ook uit onderzoek.
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Hierbij stuit een kind vaak op een maatschappelijk probleem. Het hoort in de ogen van anderen niet
dat een kind versnelt. Een kind moet kleuteren. Wat heeft dit voor zin als een kind dat niet wil en geen
contact met andere kleuters heeft? Vaak zie je dat het ikbesef al veel eerder aanwezig is. Ook de
puberteit wordt vaak eerder in gang gezet.
Er is een kleine groep hoogbegaafden met weinig sociaal inzicht, bijvoorbeeld ten gevolge van het
syndroom van Asperger. Bij deze kinderen kan hoogbegaafdheid gebruikt worden om te leren hoe ze
zich op sociaal gebied moeten gedragen.
Meestal is echter sprake van een goede sociale ontwikkeling. Het is van belang te erkennen dat het
kind communiceert op een goed niveau. Blijf communiceren. De interactie tussen het kind en de
omgeving is van groot belang voor de sociale ontwikkeling.
Emotionele ontwikkeling.
Over de emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden bestaan vooroordelen, zoals:
#
Er zijn geen hoogbegaafden met problemen in onze school.
#
Als je zo slim bent kom je er wel.
#
Dat moet je toch kunnen als je hoogbegaafd bent.
#
Een beetje extra werk is genoeg.
#
Als ik hoogbegaafd was dan was ik rijk en/ of beroemd.
#
Hoogbegaafden willen van nature geïsoleerd zijn.
#
Ze gaan niet naar feestjes, drinken niet, roken niet en maken altijd hun huiswerk.
Deze vooroordelen kloppen niet. Alle hoogbegaafde kinderen zijn anders. Ieder kind wil zijn wat het is.
Respect en positieve waardering zijn hiervoor essentieel. Anders krijgt het te weinig vertrouwen in
zichzelf en geen moed om zich te ontplooien.
Factoren die de emotionele ontwikkeling bedreigen:
#
Depressie of zelfs suïcidaal gedrag.
#
Faalangst en perfectionisme.
#
Sociaal isolement.
#
Basale angsten, bijvoorbeeld fobieën en dwangklachten.
#
Buikklachten (vaak bij meisjes) en naar buiten ageren (vaak bij jongens).
#
Drop-outs, niet meer kunnen functioneren op school.
Als op school stof op niveau wordt aangeboden verdwijnen de meeste van bovengenoemde problemen.
Dus eerst dient de school actie te nemen. Als op school niets verandert heeft therapie weinig zin. Goed
onderwijs doet wonderen. Bied een programma op maat aan.
Faalangst
Bij hoogbegaafde kinderen is vaak geen sprake van negatieve faalangst, dat wil zeggen slecht
presteren door zenuwen. Vaak zijn zij bang om fouten te maken en willen zij niets fout doen. Dit kan
heel extreem worden en vaak bij jonge kinderen. Deze kinderen oefenen stiekem en laten iets pas zien
als ze het volledig beheersen.
Als ze op school geen moeilijke taken aangeboden krijgen kunnen ze het probleem vermijden. Dit leidt
ertoe dat ze situaties uit de weg gaan waar ze tegen hun grenzen aanlopen en moeten doorzetten. Als
in een later stadium van hun schoolloopbaan zaken worden aangeboden die ze niet meteen beheersen
kan dit leiden tot verondersteld onvermogen. Ze weten het wel, maar weten niet hoe ze het moeten
aanpakken. Ze weten niet hoe ze moeten doorzetten en oefenen, omdat ze het nooit hebben gedaan.
Daarom is het van belang stof aan te bieden die net iets te moeilijk is.
Hoe behandel je faalangst.
Je kunt ze een faalangstmonster laten tekenen. Zo leg je het probleem buiten hun persoon.
Dit monster gaan ze bevechten. Laat ze zelf beschrijven hoe ze met angst kunnen omgaan, door
bijvoorbeeld:
x
Zelfverzekerd te zijn. Een kind tekende een matje onder het monster, dat het weg kon trekken.
x
Een held te zijn (dan voel je je niet bang).
x
Te ontspannen.
x
Blij te zijn.
x
Kinderen die onder grote druk functioneren worden onderpresteerders.
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Basale angsten
Bijvoorbeeld angst voor vampieren of bacteriën. Een kind weigerde bijvoorbeeld op school naar het
toilet te gaan, omdat het er ziektes van kon krijgen.
Soms voelen kinderen zich hulpeloos, omdat zij gevaren eerder zien dan leeftijdgenoten. Ook pikken
zij veel zaken op van het nieuws of tv.
Kinderen die bang zijn om dood te gaan omdat familieleden zijn gestorven.
Praat met de kinderen over deze angsten en geef uitleg.
Schoolfobie
Onderschat verveling niet. Wat doet verveling met je?
Luister naar kinderen!
Ze zeggen vaak precies wat ze bedoelen. Doe er iets mee. Anders geven ze het volledig op. Als je er
niets mee doet, laat dan in ieder geval weten dat je het gehoord hebt en geef aan waarom je er niets
mee doet.
Meisjes ontwikkelen vaak buikpijn klachten en jongens gaan naar buiten reageren. Dit zie je al bij
kleuters. Dit wordt vaak uitgelegd als sociaal emotionele problemen. Bied ze uitdaging en de
problemen zullen vaak verdwijnen.
Schep een klimaat in de groep dat het mogelijk maakt om ze andere dingen te laten doen dan
gebruikelijk.
Ouders herkennen vaak de gevoelens waar kinderen mee worstelen, omdat zij soortelijke ervaringen
hebben gehad. Dit veroorzaakt bij hen een dubbel gevoel van machteloosheid.
Sociaal isolement
Vaak is er spraken van veel eenzaamheid en nadenken hierover. Ze zijn anders dan anderen. Als het
niet klikt denken ze vaak, het zal wel aan mij liggen. Wat doe je hieraan? Ze hebben sociale
vaardigheden. Breng ze met ontwikkelingsgelijken in contact.
Veel hoogbegaafde kinderen zijn leiders en moeten leren omgaan met hun dominantie. Ze moeten ook
leren hoe je samenwerkt met anderen. Als je ze in een groep bij elkaar zet kan je hieraan werken
bijvoorbeeld door ze te laten discussiëren over een probleem en ze de opdracht te geven consensus te
bereiken. Ze kunnen spelen dat ze één persoon zijn en verdwaald zijn in de wildernis met diverse
gevaarlijke situaties. Hoe los je dit op?
Leer ze hoe je een groep binnen komt en wat groepsnormen zijn, wat het verschil is tussen pesten en
plagen.
Geef ze feedback als ze tegen anderen zeggen dat ze heel dom zijn. Laat ze weten dat dit opgevat kan
worden als arrogantie.
Drop-out
Er zijn hoogbegaafden die een verwijzing naar het VBO krijgen.
Alle hoogbegaafde kinderen zijn leergierig, enthousiast en creatief geweest en hebben gepresteerd en
toch komen ze soms uit bij het profiel van de drop-out.
Als kinderen volledig uitvallen, non-conformistisch en ongeïnteresseerd worden is het zaak om het
potentieel weer naar boven te halen. Het potentieel is er. Afhankelijk van de omgeving kan dit
gerealiseerd worden.
Hoe herken je een hoogbegaafd kind als het onderpresteert?
Ga uit van wat de ouder vertelt. De ouder heeft ook een ander kind gezien. Als een kind problemen
heeft denk dan ook aan hoogbegaafdheid. De school kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk zelf de SIBEL
(Signalering en identificatie van begaafde leerlingen) uitvoeren.
Ouders hebben vaak een heel goede intuïtie. Luister naar de ouders en ga door op uitspraken van
kinderen.
Denk na waarom kinderen op jonge leeftijd bijvoorbeeld weigeren om te hinkelen. Kinderen doen dit
normaliter zonder erover na te denken.
Let op de manier waarop kinderen communiceren. Hoogbegaafde kinderen communiceren op een vrij
abstract niveau. Let op als kinderen op school dingen niet doen (lezen, schrijven) die ze thuis
moeiteloos doen.
Ook verdient het aandacht als er een discrepantie is tussen het gedrag van een kind op school
(bijvoorbeeld voorbeeldig) en thuis (buikpijn, opstandig).
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Hoogbegaafde kinderen die op school getoetst worden, worden soms heel erg op een enkele fout
afgerekend. Dit belemmert hun ontwikkeling.
Hoogbegaafde kinderen hebben op school altijd begeleiding nodig, ook al functioneren ze heel goed.
Aanbevelingen voor een goed verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling
#
Blijf de nieuwsgierigheid en interesse stimuleren door andere dingen te doen.
#
Probeer de gedachtegang te achterhalen. Geef veel uitleg en neem ze serieus.
#
Praat over emoties. Neem ze serieus en geef aan dat ze bij het leven horen.
#
Pak angsten aan.
#
Breng ze met ontwikkelingsgelijken in contact.
#
Schenk niet direct aandacht aan hen als ze te veel aandacht claimen. Maak ze minder afhankelijk,
zodat ze niet op aandacht hoeven te wachten.
#
Maak ze zelfstandig, zodat ze hun omgeving kunnen beïnvloeden.
#
Niet eindeloos discussiëren, grenzen aangeven, anders geeft dat veel onzekerheid.
#
Kijk bij het aanbieden van speelgoed en boeken niet zozeer naar de leeftijd maar naar wat het
kind zelf wil.
#
Neem niet alle struikelblokken weg.
#
Praat openlijk over de sterke en zwakke kanten van elk kind.
#
Corrigeer bij arrogantie en geef uitleg in verband met sociale acceptatie.
#
Het onderwijsaanbod aansluiten op de interesse.
#
Laat ze faalervaringen opdoen. Dit moet een onderdeel zijn van de vorming die het kind op de
basisschool krijgt.
#
Moedig kinderen aan om ideeën en meningen te hebben.
#
Accepteer ze zonder voorbehoud.
#
Onderzoek eigen reacties.
#
Geef goede voorbeelden in het realistisch tegen jezelf aankijken, daaruit volgt interne controle en
aan zichzelf gekoppeld succes.
Hoogbegaafde kinderen hebben altijd begeleiding nodig. Samenwerking tussen school en
ouders is belangrijk.
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