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 Gevoelens 
en 
houdingen 

Gedrag Behoeften Waarneming 
volwassenen/ 
peers 

Identificatie Ondersteuning 
thuis 

Ondersteuning 
op school 
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. Zelfvoldaan 
Afhankelijk 
Goed 
academisch 
zelfbeeld 
Angst voor falen 
Extrinsieke 
motivatie 
Zelfkritisch 
Werkt voor het 
punt 
Onzeker over de 
toekomst 
Behoefte aan 
bevestiging 
Vaste mindset 

Presteert 
Zoekt 
bevestiging 
bij de leraar 
Vermijdt 
risico’s 
Gaat niet 
verder dan 
het boek 
Accepteert 
en 
conformeert 
Kiest veilige 
activiteiten 
Haalt goede 
punten 
Consumeert 
kennis 

Uitgedaagd worden 
Tekortkomingen inzien 
Risico’s nemen 
Assertiviteitsvaardigheden 
Ontwikkeling van 
creativiteit 
Groei mindset 
Zelfkennis 
Onafhankelijke studie-
vaardigheden 

Geliefd bij leraren 
Bewonderd door 
peers 
Over het 
algemeen geliefd 
en geaccepteerd 
door ouders 
Men overschat 
zijn/haar 
capaciteiten 
Men gelooft dat 
hij/zij uit zichzelf 
zal slagen 

Gebruik veel 
criteria 
Punten 
Gestandaardiseerde 
testscores 
Individuele IQ test 
Nominatie door 
leraar 
Nominatie door 
ouders 
Nominatie door 
peers 
 

Ouders moeten 
loslaten 
Bied 
onafhankelijkheid 
Geef vrijheid om 
keuzes te maken 
Zorg voor 
risicovolle 
ervaringen 
Sta stress bij het 
kind toe 
Bevestig de 
mogelijkheden van 
het kind om om te 
gaan met 
uitdagingen 

Laat versnellen 
Geef tijd voor een 
persoonlijk 
curriculum 
Bied activiteiten die 
hem/haar uit de 
comfortzone duwen 
Laat hem/haar 
onafhankelijke 
studievaardigheden 
ontwikkelen 
Bied verdieping 
Bied 
mentorschappen 
Geef cognitieve 
coaching 
Bied tijd met 
ontwikkelingsgelijken 
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Zeer creatief 
Verveeld en 
gefrustreerd 
Wisselend 
zelfvertrouwen 
Ongeduldig en 
defensief 
Verhoogde 
sensitiviteit 
Onzeker over 
sociale rollen 
Psychologisch 
kwetsbaarder 
Sterke motivatie 
om innerlijke 
overtuigingen te 
volgen 
Wil onjuistheden 
juist maken 
Hoge tolerantie 
voor 
tweeslachtigheid 
Veel energie 

Toont 
impulsen 
Daagt leraren 
uit 
Discussieert 
over regels 
Is eerlijk en 
direct 
Is emotioneel 
labiel 
Heeft soms 
weinig 
zelfcontrole 
Is creatief en 
expressief 
Zet door op 
interesse- 
gebieden 
(passies) 
Staat voor 
zijn 
overtuigingen 
Kan in 
conflict 
komen met 
peers 

In contact brengen met 
anderen 
Aanleren van tact, 
flexibiliteit, zelfbewustzijn 
en zelfcontrole 
Aanmoediging van 
creativiteit 
Contracten 
Minder druk om te 
conformeren 
Interpersoonlijke vaar-
digheden om anderen te 
bevestigen 
Strategieën om om te 
gaan met mogelijke 
psychologische 
kwetsbaarheid 

Niet geliefd bij 
leraren 
Wordt gezien als 
rebels 
Machtstrijd 
Creatief 
Problemen met 
straf 
Peers vinden 
hem/haar 
vermakelijk 
Men wil 
hem/haar 
veranderen 
Wordt niet gezien 
als hoogbegaafd 
Men onderschat 
zijn/haar succes 
Men wil 
hem/haar laten 
conformeren 

Vraag: Op welke 
manieren is dit kind 
creatief? 
Gebruik 
domeinspecifieke, 
objectieve 
metingen 
Richt je op creatief 
potentieel in plaats 
van op prestaties 

Toon respect voor 
zijn/haar doelen 
Tolereer afwijkend 
gedrag 
Sta hem/haar toe 
zijn/haar interesses 
te volgen (passies) 
Toon 
voorbeeldgedrag 
Zorg voor 
familieprojecten 
Laat vertrouwen in 
zijn/haar 
capaciteiten zien 
Bevestig zijn/haar 
sterke punten 
Erken 
psychologische 
kwetsbaarheid en 
kom in actie 
wanneer dat nodig 
is 

Zorg voor tolerantie 
Beloon creatief 
denken 
Plaats hem/haar bij 
passende leraren 
Zorg voor directe en 
duidelijke 
communicatie 
Geef ruimte voor 
gevoelens 
Bied domein-
specifieke training 
Sta niet-conformeren 
toe 
Bied 
mentorschappen 
Geef directe 
instructies mbt 
interpersoonlijke 
vaardigheden 
Leer hem/haar 
weloverwogen 
keuzes maken 
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Wil er sociaal 
gezien bijhoren 
Voelt zich 
onzeker en 
onder druk gezet 
In strijd, schuldig 
en onzeker 
Onzeker over het 
recht om 
emoties te 
voelen 
Verminderde 
eigenwaarde 
Tweeslachtig 
over prestaties 
Internaliseert en 
personaliseert 
maatschappelijke  
zaken 
Ziet 
prestatiegericht 
gedrag soms als 
verraad van de 
sociale groep 

Devalueert of 
ontkent eigen 
talent 
Stapt uit 
plusgroepen 
Wijst 
uitdagingen 
af 
Gaat van de 
ene peer-
groep naar 
de andere 
Voelt zich 
niet 
verbonden 
met de leraar 
of klas 
Is onzeker 
van zijn koers 

Vrijheid om keuzes te 
maken 
Conflicten moeten 
verduidelijkt worden 
Netwerk van begaafde 
peers 
Aanmoediging van 
capaciteiten 
Rolmodellen uit 
verschillende culturen 
Zelfbegrip en 
zelfacceptatie 
Een publiek dat luistert 
naar wat hij/zij te zeggen 
heeft (gehoord worden) 

Wordt gezien als 
leider of wordt 
niet opgemerkt 
Wordt gezien als 
gemiddeld en 
succesvol 
Wordt gezien als 
gehoorzaam 
Wordt gezien als 
stil/verlegen 
Wordt gezien als 
negatief staand 
tegenover risico’s 
Wordt gezien als 
sterk 

Interviews 
Nominatie door 
ouders 
Nominaties door 
leraren 
Wees voorzichtig 
met nominatie door 
peers 
Getoonde 
prestaties 
Metingen van 
creatief potentieel 
Non-verbale 
metingen van 
intelligentie 

Normaliseer 
zijn/haar 
wanklanken 
Begeleid bij studie- 
en carrière 
planning 
Bied begaafde 
rolmodellen 
Wees een rolmodel 
voor een leven lang 
leren 
Geef vrijheid om 
keuzes te maken 
Normaliseer de 
ervaring 
Vergelijk niet met 
broers of zussen 
Bouw 
multiculturele 
waardering op 

Toon concepten als 
maatschappelijke 
fenomenen 
Bied uitnodigende 
leeromgevingen 
Bied rolmodellen 
Help hulpgroepen 
ontwikkelen 
Zorg voor open 
discussies over 
klassen, racisme, 
seksisme 
Geef directe 
instructies mbt 
sociale vaardigheden 
Leer hem/haar het 
verborgen 
curriculum 
Bied studieplanning 
Praat over wat 
succes je kan kosten 
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Verontwaardigd 
en boos 
Depressief 
Roekeloos en 
manipulatief 
Slecht 
zelfbewustzijn 
Defensief 
Onrealistische 
verwachtingen 
Voelt zich 
ongeaccepteerd 
Verzet zich tegen 
autoriteit 
Niet gemotiveerd 
door beloningen 
van de leraar 
Een subgroep is 
antisociaal 

Zorgt voor 
crises en 
ontwrichting 
Zoekt spanning 
Werkt voor de 
relatie 
Is wisselend 
aanwezig 
Heeft lage 
schoolse 
prestaties 
Kan zelf-
isolerend zijn 
Is vaak creatief 
Bekritiseert 
zichzelf en 
anderen 
Levert 
wisselend werk 

Veiligheid en structuur 
Een ‘alternatieve’ 
omgeving 
Een geïndividualiseerd 
programma 
Confrontatie en 
verantwoordelijkheid 
Alternatieven 
Professionele hulp 
Sturing en korte 
termijn doelen 

Volwassenen 
kunnen boos op 
hem/haar zijn 
Peers 
veroordelen 
hem/haar 
Wordt gezien als 
zorgelijk of 
onverantwoordeli
jk 
Wordt gezien als 
rebels 
Anderen zijn 
soms bang van 
hem/haar 
Anderen zijn 
soms ongerust 
over hem/haar 
Volwassenen 
weten niet hoe ze 
hem/haar 
moeten helpen 

Individuele IQ test 
Prestatie subtests 
Interviews 
Audities 
Non-verbale 
metingen van 
intelligentie 
Nominatie door 
ouders 
Nominatie door 
leraren 

Zoek 
gezinsbegeleiding 
Vermijd 
machtstrijd 
Doe 
buitenschoolse 
activiteiten 
Let op gevaarlijk 
gedrag 
Houd de dialoog 
open 
Houd hem/haar 
verantwoordelijk 
Minimaliseer 
straffen 
Laat vertrouwen 
zien in zijn/haar 
vermogen om 
hindernissen te 
slechten 
Houd relaties in 
stand 

Verlaag verwachtingen 
niet 
Gebruik diagnostische 
tests 
Leer niet-traditionele 
studievaardigheden aan 
Bied verdieping en 
mentorschappen 
Bied academische 
coaching 
Plan huisbezoeken 
Promoot veerkracht 
Bespreek meerdere 
opties 
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Aangeleerde 
hulpeloosheid 
Intense frustratie 
en boosheid 
Humeurstoorniss
en 
Geneigd tot 
ontmoediging 
Werkt om bij te 
blijven 
Zwak academisch 
zelfbeeld 
Ziet zichzelf niet 
als succesvol 
Weet niet waar 
hij/zij bijhoort 

Legt 
gemakkelijk 
verbindingen 
Laat wisselend 
werk zien 
Lijkt gemiddeld 
of lager 
Lijkt jonger in 
sociaal-
emotioneel 
functioneren 
Kan storend 
zijn of niet 
taakgericht 
Is een goede 
probleem-
oplosser 
Denkt 
conceptueel 
Houdt van 
nieuwigheid en 
complexiteit 
Is 
ongeorganiseer
d 
Heeft een trage 
informatie-
verwerking 
Heeft soms 
moeite met 
omgaan met 
begaafde peers 

Nadruk op sterke 
kanten 
Coping strategieën 
Vaardigheidsontwikkeli
ng 
In de gaten houden ivm 
aanvullende 
stoornissen – m.n. 
ADHD 
Leren doorzetten 
Omgeving die sterke 
punten laat 
ontwikkelen 
Leren voor zichzelf op 
te komen 

Heeft teveel 
aanpassingen 
nodig 
Wordt vreemd 
gevonden 
Zijn/haar 
capaciteiten 
worden 
onderschat 
Gezien als 
hulpeloos 
Gezien als niet 
behorend tot 
plusklassen 
Men denkt dat 
hij/zij veel 
structuur nodig 
heeft 
Alleen gezien om 
zijn/haar stoornis 

Metingen van 
huidig 
functioneren in de 
klas 
Prestatietests 
Methodegebonde
n toetsen 
Kijken naar 
prestaties over 
een langere tijd 
Kijken naar 
patronen van 
afnemende 
prestaties in 
combinatie met 
bewijzen van 
hoogbegaafdheid 
Verder kijken dan 
IQ- of test 
analyses 

Richt je op sterke 
kanten en vang 
stoornissen op 
Ontwikkel een wil 
om te slagen 
Herken en 
bevestig 
hoogbegaafde 
capaciteiten 
Daag uit in 
gebieden waarop 
het kind sterk is 
Bied kansen om 
risico’s te nemen 
Ga er vanuit dat 
studeren een 
mogelijkheid is 
Kom voor het 
kind op op school 
Toon 
betrokkenheid 
van het gezin 
Voed zelfcontrole 
Leer realistische 
doelen te stellen 
en te bereiken 

Uitdagen op sterke 
gebieden is eerste 
prioriteit 
Laat versnellen op sterke 
gebieden 
Zorg voor aanpassingen 
voor de stoornis 
Vraag: Wat is er nodig 
om dit kind hier te laten 
slagen? 
Geef directe instructies 
t.a.v. zelfregulerende 
strategieën 
Geef tijd om bij 
begaafde en 
getalenteerde peers te 
zijn 
Leer hem/haar voor 
zichzelf opkomen 
Leer SMART-doelen 
stellen 
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Zelfvertrouwen 
Accepteert 
zichzelf 
Groei mindset 
Optimistisch 
Intrinsiek 
gemotiveerd 
Ambitieus en 
enthousiast 
Ziet school soms 
niet als eerste 
prioriteit 
Vindt het niet erg 
om te falen en 
leert hiervan 
Laat tolerantie en 
respect voor 

Heeft adequate 
sociale 
vaardigheden 
Werkt 
onafhankelijk 
Stelt SMART-
doelen 
Zoekt uitdaging 
Heeft een 
sterke 
zelfsturing 
Heeft sterke 
passies 
Heeft een 
goede 
zelfregulatie 
Komt op voor 

Meer hulp nodig, niet 
minder 
Steun bij nieuwe 
richtingen en groeiende 
onafhankelijkheid 
Feedback over sterke 
punten en 
mogelijkheden 
Faciliteren van 
continue groei 
Steun bij risico’s nemen 
Langdurige, 
faciliterende relaties 
Bedreven worden in 
het managen van 
zichzelf 
Mensen die hem/haar 

Bewonderd en 
geaccepteerd 
Door ouders 
gezien als 
bekwaam en 
verantwoordelijk 
Positieve invloed 
Succesvol op 
meerdere 
gebieden 
Psychologisch 
gezond 
Positieve relaties 
met peers 

Getoonde 
prestaties 
Producten 
Nominaties 
Portfolio’s 
Interviews 
Gestandaardiseer
de testscores 
Prijzen 

Kom op voor het 
kind op school en 
in de 
gemeenschap 
Bied kansen op 
gebied van hun 
passies 
Sta vrienden van 
allerlei leeftijden 
toe 
Haal restricties in 
tijd en ruimte 
weg bij het leren  
Bied hulp bij het 
samenstellen van 
een ‘support 
team’ 

Sta het ontwikkelen van 
een geïntegreerd, lange 
termijn studieplan toe 
Haal restricties in tijd en 
ruimte weg 
Ontwikkel meerdere, 
gerelateerde 
verdiepingsmogelijkhede
n, waaronder 
mentorschap 
Bied van een variatie 
aan 
versnellingsmogelijkhed
en 
Zorg voor mentoren 
Zie af van traditioneel 
schoolbeleid en –regels 



anderen zien overtuigingen 
Is veerkrachtig 
Produceert 
kennis 
Heeft 
zelfbegrip en 
accepteert 
zichzelf 

steunen (support team) Betrek hem/haar 
bij de passies van 
de ouders 
Betrek hem/haar 
bij 
gezinsbeslissinge
n 
Luister naar 
hem/haar 
Laat hem/haar 
met rust 

Laat hem/haar met rust 
Leer hem/haar omgaan 
met de psychologische 
kosten van succes 

 


