
Workshop (Hoog)begaafdheid (8 – 12 jaar) 
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Opzet 

• Korte kennismaking

• Vooroordelen

• Uitleg (hoog)begaafdheid

• Profielen  

• Hoe staat het ervoor?

• Praktische tips
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Kenmerk of vooroordeel

• In groepen aan het werk. 
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Theorieën en modellen

Wat is hoogbegaafdheid?

• Geen eenduidige definitie

• Ontelbare modellen om hoogbegaafdheid te 
beschrijven.
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Drie componentenmodel
Renzulli/Multifactorenmodel-

Mönks

hoogbegaafdheid
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Om hoeveel kinderen gaat het?

Hoogintelligente
kinderen



7

Basisbehoeften

Investeer in de 
relatie! Lln moet zich 
veilig, geaccepteerd 
en verbonden voelen.

Ruimte om zelf te 
kiezen en 
verantwoordelijkheid 
te dragen.

Achterhaal goed 
wat de lln al kan! 
Geef vertrouwen en 
plezier in eigen 
kunnen.
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• Mindset

• Vaste mindset belemmert de 
ontwikkeling: “Dit kan ik niet”. “Ik 

ben hier niet goed in”.
• Groei mindset zorgt voor motivatie 

en doorzettingsvermogen en is 
onmisbaar voor het ontplooien van 
talenten: “Dit kan ik nog niet”. Hier 

ben ik nog niet zo goed in”. 
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Profielen

10

• Op grond van jarenlange ervaring in de vorm 
van observaties, interviews en 
literatuuronderzoek hebben Betts & Neihart
(1988; 2010) zes profielen opgesteld. 

• Deze profielen verschaffen informatie over 
gedrag, gevoelens en behoeften van 
verschillende typen begaafde en 
getalenteerde leerlingen. 
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Profielen hoogbegaafde 
leerlingen

• Zelfsturend autonoom

• Onderduikend

• Dubbel bijzonder

• Uitdagend creatief

• Aangepast succesvol

• Risicoleerling (drop out)
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Hoe ga je om met 
uitdagingen?

• Inspanning en groei 
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Uitvoering 

• Twee groepen: Onderwijs en jeugdzorg

• Vul in op post it: 4 briefjes

• Vermeld je eigen naam en de naam van je 
organisatie op de briefjes

1. Hoe signaleren jullie?

2. Hoe begeleiding jullie?

3. Is er aandacht voor de doorgaande lijn?

4. Welke ondersteuningsvraag heb je?
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Wil je het leren stimuleren 
dan moet je meer vragen 
stellen i.p.v. antwoord geven!
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Meer info

Alice Bekke & partners 
Lonnekerspoorlaan 104
7523 JG Enschede

06-53838308

www.alicebekke-partners.nl
info@alicebekke-partners.nl
Ook op facebook!


