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‘Samen staan we sterk; 
de opvoeding van onze 

hoogbegaafde kinderen’

28 oktober en 
12 november 2020

Theoretisch 
Kader

Hoogbegaafdheid Het triadisch interdepentiemodel Renzulli/Mönks

Meervoudige Intelligentie (MI)
Multifactorenmodel van Heller
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Het triadisch interdepentiemodel Renzulli/Mönks Kenmerken (1)

• Is snel van begrip
• Kan grote denk- en leerstappen maken
• Kan verworven kennis goed toepassen
• Beschikt over een groot 
probleemoplossend vermogen
• Beschikt over een groot analyserend 
vermogen
• Beschikt over een goed geheugen
• Toont een brede algemene interesse
• Is een doorvrager
• Is een scherp waarnemer
• Is verbaal vaardiger dan leeftijdgenoten
• Valt op door een origineel gevoel voor 
humor

Kenmerken (2)

• Toont een creatief denkvermogen
• Denkt buiten de reguliere kaders
• Wekt de indruk geestelijk vroeg rijp te zijn
• Zoekt uitdagingen
• Toont een groot doorzettingsvermogen 
wanneer het uitgedaagd wordt
• Kan zich sterk concentreren wanneer de 
activiteit aansluit bij interessegebieden
• Is perfectionistisch ingesteld
• Is in staat tot zelfreflectie
• Heeft een grote behoefte aan autonomie
• Accepteert regels en tradities niet klakkeloos 
maar bevraagt deze
• Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere 
kinderen

Tessa Kieboom 2007

Een hoogbegaafde in het gezin

Hoogbegaafde kinderen zijn… HEERLIJK!

“Ik hoop dat ik nooit hoogbegaafd 
word, dat lijkt me zo naar”.

“Het opvoeden en begeleiden van 
hoogbegaafde kinderen is topsport”.
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Tips voor 
opvoeders

Een hoogbegaafde in het gezin

Handvatten voor thuis

• Zorg goed voor uzelf als ouder. Laad tijdig uw batterij op. Zorg voor balans 

in uw leven en voldoende rust

• Accepteer en waardeer het specifieke karakter van ieder kind

• Verdeel de taken met uw partner. Zorg voor een tijdige time-out als alles 

even te veel wordt en bespreek regelmatig samen welke lijn u wilt 

uitzetten

• Kijk waar uw kind interesses heeft: muziek, techniek, bewegen? En 

probeer voldoende aan te bieden zodat hij of zij zich uitgedaagd voelt

Een hoogbegaafde in het gezin

• Help uw kind zichzelf te waarderen en goede relaties met anderen op te 

bouwen. Leer uw kind zichzelf te motiveren en zelfdiscipline te ontwikkelen

• Zeg niet de hele tijd tegen uw kind dat hij of zij erg slim is

• Bied structuur en wees eerlijk en consequent

• Blijf samen communiceren en zoeken naar het werkbare

• Help kinderen eigen passies te ontdekken en te ontwikkelen

• Zorg goed voor elkaar en je andere kinderen

Een hoogbegaafde op school

• Open en coachende houding

• Leren om fouten te maken

• Uitdagingen en compacten

• Passend onderwijs voor 
hoogbegaafde leerlingen

Een hoogbegaafde in de kerk

• Vragen van hoogbegaafde kinderen: 
Is God net zoiets als de wind?

Waarom verstopt Hij zich altijd? 

Waar je mee denkt, kan dat ook dood? 

Kan Hij er niets aan doen als mensen pijn hebben? 
Is de duivel een zwarte engel? 

Zijn God en de duivel allebei engelen? 

Waarom heeft een engel geen lichaam? En wij wel? 

Had God er niet voor kunnen zorgen dat Adam en Eva geen 
fouten konden maken? 

Tips voor ouders 
richting school 

en kerk
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Een hoogbegaafde op school 
en in de kerk

• Zorg voor een goede relatie met school, 
catecheet, predikant

• Verwacht niet het uiterste van een school en van 
de predikant/catecheet

• Vraag aan school naar de extra mogelijkheden

• Probeer op één lijn te komen met de leerkracht 
over de aanpak van uw kind

• Probeer met predikant of wijkouderling in 
gesprek te gaan over uw kind

Everyone is a 

genius,

Albert Einstein

Dank voor uw 
aandacht!

Drs. C. J. (CorJohn) van der Beek

c.j.vanderbeek@driestar-educatief.nl
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