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Kinderen   
   

Als je kinderen leert leven met angst, leer je achterdocht. 
Als je kinderen leert leven met medelijden, leer je zelfmedelijden.  
Als je kinderen leert leven met spot, worden ze verlegen.  
Als je kinderen leert leven met jaloezie, krijg je afgunst. 
Als je kinderen leert leven met schaamte, gaan ze zich schuldig voelen. 
Als je kinderen leert leven met tolerantie, leer je ze geduldig zijn. 
Als je kinderen leert leven met bemoediging, leer je ze vertrouwen te hebben. 
Als je kinderen leert leven met lof, leer je ze waardering hebben. 
Als je kinderen leert leven met waardering, leer je ze van zichzelf te houden. 
Als je kinderen leert leven met aanvaarding, leer je ze liefde in de buitenwereld te hebben. 
Als je kinderen leert leven met erkenning, leer je ze een doel te stellen. 
Als je kinderen leert delen, leer je ze vrijgevig te zijn. 
Als je kinderen leert leven met eerlijkheid en rechtvaardigheid, leer je ze gerechtigheid 
zonder te veroordelen. 
Als je een veilige omgeving schenkt, leren ze zichzelf en een ander te vertrouwen. 
Als je kinderen leert omgaan met vriendelijkheid, vinden ze het fijn om te leven. 
Als je kinderen leert omgaan met rust, kunnen ze in vrede met zichzelf leven. 

 (vrij naar Dorothy .E .Nolthe) 

 
 
Bij hoofdstuk 8: 
 
Test: Hoe leert jouw kind? KOLB-test 
Iedereen leert anders. Bram leert het liefst al doende. Sophie zit het liefst met haar neus in 
de boeken of op het internet en zoekt antwoorden op de vragen die zij zichzelf stelt. Iedereen 
ontwikkelt zijn favoriete leerstijl. Herken je in jouw kind een dromer, een doener, een 
beslisser of een denker? En hoe stimuleer je het? 
 
Doe de leerstijlentest! 

1. Je kind mag in de klas kiezen tussen groepswerkje of individueel werk. 
□ Over het algemeen werkt mijn kind liefst alleen. (C/D) 
□ Over het algemeen werkt mijn kind liefst met anderen samen en kiest hij/zij 
groepswerk. (A/B) 

 
2.  Als je kind een probleempje heeft met zijn huiswerk… 

□ komt hij/zij mij onmiddellijk om raad vragen (A/B) 
□ kijkt hij eerst even na hoe de leerkracht dat in de klas heeft gedaan. (C/D) 

 
3. Bij een toets of opdracht thuis of in de klas… 

□ vliegt mijn kind onmiddellijk op de eerste vraag zonder rustig na te gaan wat precies 
gevraagd wordt. (B/C) 
□ leest mijn kind de vraag eerst aandachtig, denkt even na en gaat dan aan de slag. 
(A/D) 

 
4. Je kind krijgt zijn eerste gameboy, gsm, mp3-speler… 

□ Hij/zij probeert het meteen op goed geluk uit. (B) 
□ Hij/zij laat liever eerst iemand anders (vriend, broers, papa) het apparaatje 
opstarten en kijkt wat ermee gebeurt bij elke handeling. (A) 
□ Hij/zij kiest een doelgerichte activiteit van het apparaatje (bv. sms’je versturen) en 
probeert dat uit door enkel die functies te gebruiken die daarvoor nodig zijn. (C) 
□ Hij/zij bestudeert rustig de handleiding en gaat pas daarna aan de slag. (D) 
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5. De leraar heeft bewust een denkfout op bord gezet. 
□ Mijn kind heeft met de leraar meegedacht en ontdekt de fout van zodra die op het 
bord komt. (D) 
□ Mijn kind is er als de kippen bij om de leraar attent te maken op de fout. (B) 
□ Mijn kind volgt zorgvuldig de denkstappen van de leraar, maar komt de fout niet 
spontaan op het spoor. (A) 
□ Mijn kind zal de fout pas ontdekken op het ogenblik dat hij de kans krijgt alle 
informatie die op het bord staat nog eens zorgvuldig bij zichzelf te overlopen. (C) 

 
6. De leerlingen mogen zelf hun opdracht kiezen. Welke taak kiest jouw kind 

tijdens een groepswerk over roken? 
□ Bekijk de televisiereportage over de negatieve gevolgen van roken. (A) 
□ Maak een lijstje van redenen waarom mensen roken. (D) 
□ Maak een interview van een kettingroker. (C) 
□ Breng het rookgedrag van een familielid in kaart. (B) 

 
7. Je kind heeft op school geleerd hoe een kompas werkt. 

□ Thuis maakt hij/zij een kompas na. (B/C) 
□ Je kind legt je uit hoe zo’n kompas werkt. (A/D) 

 
8. Vreemde taal 

□ Als mijn kind een andere taal wil praten, durft hij niks te zeggen totdat hij weet dat 
alles juist is. (C/D) 
□ Mijn kind durft elke vreemde taal aan zolang het allemaal maar niet correct moet 
zijn. Klinkt het niet dan botst het. (A/B). 

 
Tel de A’s, B’s, C’s en D’s op die je achteraan vindt bij je aangekruiste uitspraken. Je hebt 
van alles wat verzameld. Elk kind combineert immers verschillende leerstijlen. Bijna niemand 
is een zuivere dromer, doener, denker of beslisser. De meeste kinderen hebben wat van 
alles, met een lichte voorkeur voor één van de vier benaderingen. Dat is maar goed ook, 
want er bestaat geen ‘juiste’ leerstijl. Maar welke overweegt? 
□ A’s (DROMER) – □ B’s (DOENER) – □ C’s (BESLISSER) – □ D’s (DENKER) 
 
Hoe stimuleer je je kind? 

1. Mijn kind is een dromer 
De dromer kijkt aandachtig hoe anderen een probleem aanpakken. Eerst goed kijken, dan 
pas zelf aan de slag gaan. De dromer kan zich goed inleven in verschillende situaties en kan 
een probleem vanuit vele standpunten bekijken. Daardoor ziet hij vaak vele oplossingen. 
Een dromer leeft het beste als hij de tijd krijgt om na te denken: eerst nadenken, dan pas 
doen. Sommige dromers twijfelen vaak en komen soms langzaam tot een besluit. Ze zijn 
voorzichtig en nemen weinig risico’s. Door zijn fantasie en inleving legt de dromer snel 
verbanden tussen verschillende situaties. Dromers maken en bedenken graag,maar hebben 
daar tijd en ruimte voor nodig. 

1. Bedenk samen voorbeeldjes bij de leerstof. Zo leert je kind het best. 
2. Leg geen limiet of tijdsduur op: dromers hebben er een hekel aan. 
3. Moedig dromers aan: dan leren ze beter en liever. 
4. Bedenk samen oplossingen. De dromer kan zich goed inleven in verschillende 

situaties en kan een probleem vanuit vele standpunten bekijken. Geef hem tijd om 
dat te doen. 

http://www.klasse.be/ouders/12434/test-hoe-leert-jouw-kind/dromer/
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5. De dromer kijkt aandachtig hoe anderen een probleem aanpakken. Eerst goed kijken, 
dan pas zelf aan de slag gaan. Lukt iets niet dadelijk, doe het dan eens voor. 
 

2. Mijn kind is een doener 
De doener wil vooral ervaringen opdoen en experimenteren. Als hij ergens aan 
begint, wil hij resultaten zien. De doener wil overal aan meedoen en erbij horen. Hij 
werkt graag samen met anderen. Hij schiet snel in actie en probeert ook anderen 
mee te trekken. Een doener kan zich makkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en 
onverwachte omstandigheden. Hij zoekt vaak zelf nieuwe (leer)situaties op, maar 
neemt soms onnodige risico’s. De doener wil vlug resultaat. Soms is hij ongeduldig 
en gaat hij over tot actie zonder na te denken. Het is voor een doener niet altijd 
makkelijk om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. 

1. Sfeer en menselijk contact zijn belangrijk. Misschien leert hij beter aan de 
keukentafel? Of in de living? Zoek de beste leeromgeving. Doe af en toe een stukje 
leerstof samen. 

2. Zorg voor veel afwisseling. Laat hem niet aan een stuk door hetzelfde studeren. Plan 
niet: vandaag aardrijkskunde en morgen Frans. Plan wel: vandaag een half uur 
aardrijkskunde en een half uur Frans. En morgen weer. 

3. Rem een doener op tijd af. Geef snelle feedback als hij zonder nadenken te werk 
gaat: “Heb je dat wel goed gelezen?”, “Kijk eens goed wat ze vragen?” Geef tips. 

4. Help hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Dat kan de doener niet zo goed. Bedenk 
samen een systeempje met kleurtjes of onderstrepen. 

5. Geef de nodige tijd en ruimte om dingen uit te proberen. 
 

3. Mijn kind is een beslisser  
De beslisser hakt graag knopen door. Hij plant een taak en voert die uit. De theorie 
interesseert hem niet zo, wel de oplossing voor het probleem. De beslisser voelt zich goed 
als het stappenplan, de leerroute, mooi uitgetekend voor hem ligt en hij stap na stap tot het 
resultaat kan komen. Maar soms weet hij niet wat aangevangen als er zich plots een kronkel 
voordoet. Door zijn gedrevenheid handelt een beslisser soms opdrachten te snel af. Een 
beslisser leert het meest als hij de kans krijgt om zaken uit te proberen en te oefenen onder 
begeleiding van een expert. Een beslisser is veeleer gericht op taken dan op mensen. Bij 
geklets wordt hij ongeduldig. 

1. Help je kind de rode draad te vinden in de leerstof. 
2. Bedenk vragen en problemen bij de leerstof. Geef je kind de kans om met eigen 

oplossingen te experimenteren. 
3. Laat hem zelfstandig problemen oplossen, maar geef aanwijzingen en raad. 
4. Zorg voor voorbeelden uit de praktijk, het leven van elke dag. 
5. Maak duidelijk waarom hij dat nu allemaal moet leren. Wat doet hij daarmee in het 

leven. Nu of later. 

http://www.klasse.be/ouders/12434/test-hoe-leert-jouw-kind/doener/
http://www.klasse.be/ouders/12434/test-hoe-leert-jouw-kind/beslisser/
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4. Mijn kind is een denker 
De denker stelt graag onderzoekende vragen. Hij kijkt vooral naar wat gebeurt en probeert 
tot algemene regels te komen. Een denker is goed in logisch denken en redeneren. Denkers 
zijn meestal nauwkeurig en werken nauwgezet. Maar ze willen ook ruimte om creatief om te 
gaan met hun ideeën. Ze leren het best uit boeken en voordrachten: die zijn duidelijk en 
logisch opgebouwd. Ze leggen graag een relatie met de kennis die ze al hebben. Denkers 
kunnen niet goed tegen onzekerheid of wanorde. Ze vragen zelden hulp aan anderen. Soms 
staan ze niet echt met de voeten op de grond en komen ze met ideeën die ze nooit in de 
praktijk kunnen omzetten. 

1. Een denker weet graag waarom hij iets leert. Vertel het. 
2. Zorg voor orde en rust in de studeerkamer. Een denker werkt graag alleen. 
3. Geef denkers de tijd en de kansen om zelf het hoe, wat en waarom te ontdekken. 

Laat hem zelf zoeken op internet, bijvoorbeeld. 
4. Bemoei je niet te veel. Denkers ervaren dat snel als bemoeienis, een inperking van 

hun ambities. 
5. Een denker heeft uitdagingen (complexe vraagstukken) nodig: altijd dezelfde stof 

verveelt snel. Help hem ándere, meer uitdagende vraagjes te stellen bij de leerstof 

 
Bij hoofdstuk 9. 
 
Kernkwaliteiten. 
Een mooie methode is het werken met kernkwadranten. Het doel van kernkwadranten is om 
je bewust te worden van je eigen gedrag en van je kwaliteiten, maar ook bewust worden als 
je daarin wat doorschiet. Vervolgens kun je kijken wat dan je leerpunt ofwel je uitdaging is. 
Het is belangrijk om te weten dat de intentie altijd positief is; je doet teveel je best vanuit de 
beste bedoelingen. Kijk dus achter de valkuil wat de positieve bedoeling is.  
 
Je kernkwaliteiten zijn de eigenschappen waar je goed in bent, die bij jou horen, ze zijn 
aangeboren. Je kwaliteit is iets dat je bij anderen als vanzelfsprekend verwacht; anderen 
waarderen het in jou en zelf vind je het heel gewoon.  
Je vindt het nou eenmaal leuk om voor anderen te zorgen. Het is iets anders dan je 
vaardigheden, die zijn namelijk aangeleerd. 
 
Als je doorschiet in je kernkwaliteit, kom je bij je valkuil. Anderen merken het bij je op. Het is 
goed om deze schaduwkant onder ogen te zien. Als jij dit gedrag  bij anderen ziet, kun je dat 
wel begrijpen en maak je er niet zoveel van; anderen verwijten je dit gedrag, maar jij 
rechtvaardigt het bij jezelf. Je moet de gymtas van je 12-jarige zoon wel klaarzetten, want 
anders vergeet hij het. En je ziet niet in dat je hem zo niet leert om zelf verantwoordelijkheid 
te dragen. 
 
Wat je nodig hebt om je valkuil te kunnen hanteren, dat is de uitdaging. Het is een 
eigenschap die je mist in jezelf en je bewondert het in anderen. Anderen wensen het je toe: 
“Het zou prettig voor je zijn als je het allemaal wat meer kan loslaten.”  
Als je die uitdaging aangaat, kun je nog beter gebruik maken van je kernkwaliteit. De 
kernkwaliteit en de uitdaging zijn elkaar aanvullende kwaliteiten. Het gaat erom daartussen 
de balans te vinden. Dat je beide kwaliteiten in je verenigt; dus en-en in plaats van of-of.  
Dus èn betrokken èn kunnen loslaten.   
 

http://www.klasse.be/ouders/12434/test-hoe-leert-jouw-kind/denker/
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Meestal ben je allergisch voor mensen die teveel van jouw uitdaging laten zien, die merk je 
op bij een ander. Dit is je allergie, je irriteert je aan de ander en je zou het verschrikkelijk 
vinden als jij die eigenschap had; anderen vinden echter dat je het moet  relativeren. Jij hebt 
je zaakjes altijd ruim op tijd op orde en ergert je mateloos aan je zoon die altijd last-minute 
zijn huiswerk maakt. Kinderen zijn vaak mooie spiegels!  
Hoe meer je in een ander met je allergie geconfronteerd wordt, hoe groter de kans dat je in 
je eigen valkuil terecht komt. Als je een ander verwijt passief te zijn, zul je nog meer gaan 
drammen. Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan. 
Het is dan goed je te realiseren dat de allergie wel eens betrekking kan hebben op je eigen 
uitdaging en dat maakt je milder en verdraagzamer en vergroot je zelfkennis.  
 
En door jouw allergie (wat de valkuil van de ander is), kun je de kernkwaliteit van de ander 
op het spoor komen. Eigenlijk kun je dus het meeste leren van de mensen met wier gedrag 
je het meeste moeite hebt. Van je last-minute zoon kun je leren om het allemaal wat meer 
los te laten. Hierdoor word je een evenwichtiger en completer mens. Door in de spiegel van 
de ander te kijken krijg je meer inzicht in jezelf. 
 

 
Kernkwaliteit 

BEHULPZAAM 
 

Negatief 
tegenover 
gestelde 

 
 

ONVERSCHILLIG 
Allergie 

Teveel van het 
goede 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teveel van het 
goede 

 
Valkuil 

BEMOEIZUCHT 
 

Positief 
tegenover 
gestelde 

 
 

LOSLATEN 
uitdaging 

 
 ( Dit hoofdstuk is gebaseerd op: “Ik hou van mij en ook van jou”, Henriëtte Maas, 2011) 

 
Bij hoofdstuk 10 
 
Hoogsensitiviteit. 
HSK’s (hoogsensitieve kinderen) zijn vaak sneller moe door alle indrukken die op hen 
afkomen en hebben daardoor meer tijd voor zichzelf nodig om tot rust te kunnen komen. Op 
school kan dit nogal lastig zijn, omdat er continue veel prikkels uit de omgeving zijn. Deze 
kinderen hebben soms de neiging zich helemaal terug te trekken uit hun sociale omgeving 
omdat ze overspoeld raken door teveel indrukken.  
De puberteit is voor alle kinderen heftig, maar voor HSK’s kan het ook extra belastend zijn. 
Er is een aantal algemene kenmerken voor hoogsensitieve pubers, maar hoe een kind 
reageert, is ook erg afhankelijk van karakter, opvoeding, gezinsomstandigheden en van de 
omgang met leeftijdgenoten.  
Enkele kenmerken  naast de (over)gevoeligheid voor (teveel) prikkels: 
- Een groot rechtvaardigheidsgevoel en zich (over)verantwoordelijk voelen voor alles en 

iedereen. Ze weten vaak niet waar hun eigen grens ligt en waar die van een ander 
begint. Ze trekken zich veel persoonlijk aan. Ze kunnen slecht tegen onrecht en tegen 
onverantwoordelijk of wreed gedrag. Ze voelen vaak het leed van de hele wereld op hun 
schouders. Het is belangrijk om ze te laten inzien dat ze uiteindelijk net als iedereen 
alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. 

- Zich goed kunnen inleven in anderen en gevoelig voor de stemmingen van de mensen 
om hen heen. Het zijn goede observators, daarom kunnen ze als verlegen of angstig 
gezien worden. Ook omdat ze dus niet zo gauw impulsief iets zullen ondernemen, maar 
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meer de mogelijke risico’s afwegen. Hun valkuil is dat ze de signalen van anderen soms 
verkeerd interpreteren en dan verkeerde conclusies trekken.  

- Emotioneel gevoelig, zoals in tranen uitbarsten als ze zich onterecht behandeld of 
beledigd voelen. Soms zijn HSK’s ook extreem gevoelig voor de reacties van anderen en 
kan er een sociale angststoornis ontstaan. Dat ze bijvoorbeeld geen presentatie meer 
durven houden, nadat er tijdens een eerdere presentatie op zo’n manier op hen 
gereageerd is dat ze het negatief gelabeld hebben. “Andere stoornissen waarbij 
emotionele gezichten vaak verkeerd worden beoordeeld, zijn depressie, schizofrenie en 
bipolaire stoornis. Deze stoornissen komen voor het eerst tot uiting in de adolescentie.”( 
Elaine Aron, Het hoog sensitieve kind, blz. 351) ) Dit komt omdat de samenwerking 
tussen bepaalde hersengebieden dan verstoord is. 

- Rijk innerlijk leven, filosofisch ingesteld. Hun dromen, fantasieën en filosofische 
beschouwingen kunnen in deze fase een grote plek innemen. Het zijn echte 
levensbeschouwers. Zo kunnen ze ook naar zichzelf kijken. Als gevolg daarvan kunnen 
ze ervoor kiezen om zich verder te ontwikkelen door te werken aan dingen die hen dwars 
zitten, zoals hun verlegenheid. Ze stappen toch op mensen en dingen af, ook al vinden 
ze het best eng. Het denkvermogen van een puber ontwikkelt zich zoals we in hoofdstuk 
twee zagen. In hun beschouwingen over zichzelf, de ander of de wereld komt dat ook 
naar voren, ook al gebeurt dit wel eens op een minder tactvolle of respectvolle manier. 
Ze kunnen heel zelfverzekerd overkomen, zij weten wel wat er moet gebeuren om de 
(wereld)problemen op te lossen. Ze leggen haarscherp de vinger op de zere plek en 
soms lijkt het alsof ze dwars door je heen kunnen kijken. Het gevolg kan zijn dat men 
hoogsensitieve pubers vaak meer volwassen inschat omdat ze door hun observerend 
vermogen rake dingen kunnen zeggen en meer diepgang hebben. Dat wordt niet altijd op 
prijs gesteld. Ze lijken op jonge leeftijd al heel volwassen, maar ze zijn het nog niet. In 
wezen zijn pubers nog vrij onervaren 

- Hoge eisen aan zichzelf stellen. Ze kunnen het gevoel hebben dat er iets mis met ze is 
omdat ze denken dat andere pubers veel beter in staat zijn om met de puberteit om te 
gaan. Ze hebben veel kritiek op zichzelf en zijn (over)gevoelig voor de kritische blik van 
anderen. Naar buiten toe, doen ze eigenlijk net zo. Ze doen erg hun best om volwassen 
over te komen, maar laten niet zien dat ze zich van binnen vaak onzeker en angstig 
voelen. Elaine Aaron geeft aan dat het kan voorkomen dat deze pubers zo snel mogelijk 
volwassen willen zijn omdat ze slecht om kunnen gaan met de onzekerheden die bij de 
puberteit horen. Of ze hebben er juist moeite mee om volwassen te worden, ze willen de 
verantwoordelijkheden die bij volwassenheid horen, liever niet. In het laatste geval is het 
goed om de voordelen van volwassen en zelfstandig zijn te benadrukken. Bijvoorbeeld 
dat als je nog erg afhankelijk van je ouders bent, ze ook meer invloed op je zullen (willen) 
hebben. Maar als je ouders zien dat je je eigen zaakjes heel goed zelf kunt regelen, 
zullen ze zich steeds meer terugtrekken en vertrouwen dat je het zelf goed kunt en dan 
ervaar je veel meer vrijheid om te doen wat je zelf wilt.  

- Omgang met vrienden en seksualiteit verloopt soms anders. Hoog gevoelige pubers 
gaan vaak anders met vriendschap om. Ze houden minder van groepsgebeurtenissen. 
Een beste vriend of een paar vrienden is al genoeg. Maar het is wel goed om als ouder 
alert te blijven als je kind weinig aansluiting heeft, “Kinderen die te weinig interactie met 
leeftijdgenootjes hebben, leren hun belevingswereld niet kennen en kunnen hierdoor 
moeite met contacten krijgen. Kinderen leren van hun ervaringen…Vriendschappen die 
aan en uit gaan, plagerijtjes, spelletjes op het schoolplein, het zijn allemaal situaties die 
ertoe bijdragen dat kinderen sterker in hun schoenen komen te staan, weerbaarder 
worden en leren omgaan met frustraties, teleurstellingen en verdriet.” (Carla Muijsert, 
Positief ouderschap, blz. 116) Ze kiezen vooral vrienden die gelijkgestemd zijn. Ze zullen 
zich vaak prettiger voelen bij mensen met dezelfde interesse of hobby’s, al zijn het in 
jouw ogen vreemde hobby’s voor pubers. Ze worden dan aangesproken op hun eigen 
interessegebied en vaak kunnen ze dat wel met anderen delen. Zoals eerder beschreven 
is seksualiteit een belangrijk topic voor pubers, alles verandert, te beginnen met hun lijf 
en vervolgens worden ze seksueel actief. Maar met het uitproberen wat bij deze fase 
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hoort, kunnen hoogsensitieve pubers niet zoveel. Ze gaan liever voor diepgang dan voor 
experimenteren. Wat je soms ziet, is dat ze al heel jong verkering hebben om zo niet 
mee te hoeven doen aan het flirten en daten. Ze vinden het vervelend om anderen 
verdriet te doen, dus een verkering uitmaken of elkaar zwartmaken, wat nogal eens 
gebeurt als relaties weer uitgaan, zijn zaken waar zij het moeilijk mee hebben. Hun grote 
rechtvaardigheidsgevoel speelt hen dan parten. Voor hen is het prettiger om met 
leeftijdgenoten om te gaan, zonder dat er meteen ‘gedate’ hoeft te worden.  

- Omgaan met veranderingen vinden HSK’s vaak lastig. Volgens Elaine Aaron behouden 
veel hoogsensitieve pubers een soort kinderlijkheid omdat ze opzien tegen de 
veranderingen die volwassen-zijn met zich meebrengt.  

 

Hoogbegaafdheid en onderpresteren. 
Hoogbegaafde onderpresteerdes nemen zich herhaaldelijk voor om het beter te gaan doen, 
maar komen steeds moeilijker in actie. Doorzettingsvermogen hebben ze namelijk niet echt 
geleerd. “De levensstijl van onderpresteerders bestaat er uiteindelijk in om uitdagingen uit de 
weg te gaan of te vernietigen. Uiteindelijk leiden ze dus een behoorlijk zelfdestructief en 
weinig hoopvol leven. Ze proberen wel, ze willen wel, maar het lukt niet.”(Tessa Kieboom: Jij 
kan beter, blz. 93) Er is een sterk motivatieprobleem, ze hebben geen idee hoe ze zichzelf 
kunnen motiveren voor iets. De basis van het probleem van onderpresteren ligt in “ een 
probleem van attitude, motivatie en wilskracht”. (Kieboom, blz. 98)) Als het kind zich niet 
meer kan motiveren, kunnen slechte of steeds wisselende resultaten het gevolg zijn, met een 
vermindering van het zelfvertrouwen als gevolg. 
Tessa Kieboom beschrijft een aantal kenmerken van hoogbegaafdheid die vervolgens 
kunnen leiden tot onderpresteren: 
Een in eerste instantie grote leerhonger, al geeft ze wel aan dat die leerhonger vaak 
verdwijnt als een kind zich niet aangesproken voelt in wat hij weet. Dus als je puber zonder 
veel te hoeven doen toch hoge cijfers haalt, is het goed dat je alert bent en uitzoekt of hij wel 
voldoende uitgedaagd wordt. Zeker als op gegeven moment de cijfers wat gaan kelderen. 
Het kan zijn dat hij geen goede  werkhouding heeft en dat hij de vaardigheden moet krijgen 
om te leren leren; iets wat hij niet eerder heeft hoeven doen. Met goed opletten en een 
beetje doorlezen kwam hij een heel eind. Vaak reageren ouders en leraren boos op dit kind: 
‘We weten dat je het kunt, doe toch eens beter je best’, krijgt het te horen, terwijl de puber 
geen idee heeft hoe hij dat aan moet pakken en daardoor komt hij nog meer in de put te 
zitten. En komt er nog minder uit zijn handen. 
Een hoge cognitieve intelligentie en creatief denkvermogen. Zij kunnen zich helemaal storten 
op zaken die hen interesseren, daar willen ze dan alles van weten. Een dochter van een 
vriendin wilde in die periode alles weten over het sterrenstelsel en ging op zoek naar heel 
gedetailleerde informatie. Het grootste probleem is dat hoogbegaafde kinderen niet worden 
uitgedaagd om ergens voor te werken, om ergens hun tanden in te zetten, omdat het hun 
allemaal aan komt waaien. Ze hoeven geen tandje bij te zetten, zeker niet op de basisschool 
en soms ook niet in het voortgezet onderwijs. Met het gevolg dat ze zich al gauw gaan 
vervelen en niet zoveel tijd meer zullen besteden aan het huiswerk dat ze hebben. Vaak zie 
je dan dat in de eerste jaren van de middelbare school, de cijfers opeens beginnen te dalen. 
Tessa vergelijkt het met in een hangmat leven, hoe langer een kind niet echt zijn best hoeft 
te doen, hoe moeilijker hij uit zijn hangmat zal komen. Maar eens zal dat wel moeten, soms 
merken ze het pas als ze gaan studeren. Vaak hebben ouders het dan niet meer in de gaten, 
zeker niet als de puber op zichzelf woont. Ze zijn een kei in het ophouden van de schone 
schijn, dus zelfs als je je afvraagt of het wel goed gaat, zullen zij jouw bedenkingen op alle 
mogelijke, zeer plausibele manieren ontkrachten. “Als je een overschot aan capaciteiten hebt 
waarnaar niemand vraagt of waarop je geen beroep moet doen, moet je al een heel 
bijzonder karakter hebben om jezelf te motiveren en op te zwepen tot bepaalde 
prestaties.”(Tessa Kieboom, blz. 35) Waarom zou je je uitsloven als je er met het minimale te 
doen ook komt en er naar wat jou echt interesseert, zelden gevraagd wordt?  
Perfectionisme . Hoogbegaafde kinderen zijn zich sterk bewust van hun eigen (on)vermogen 
om dingen te doen of te begrijpen. “Hoogbegaafde mensen zullen hun leven lang de lat voor 
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zichzelf (te) hoog leggen, en dat doen ze al van jongs af aan.” (Kiebooom, blz. 41). Met als 
gevolg dat ze bang zijn om fouten te maken en faalangst kunnen ontwikkelen. Dit kan ertoe 
leiden dat ze stoppen met dingen of er niet eens aan beginnen omdat ze ervan overtuigd zijn 
dat ze het niet goed genoeg kunnen. ‘Als je er niet aan begint, kun je ook niet falen’, vertelde 
mijn hoogbegaafde nicht van 28. Zo ontstaat vermijdingsgedrag. 
Een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze zijn zich bewust van het onrecht in de wereld, maar 
ook van wat er in hun eigen leven eerlijk en oneerlijk is. In die zin zijn hoogbegaafde 
kinderen ook hoogsensitieve kinderen. Ze nemen meer indrukken en prikkels waar, zijn 
gevoeliger voor onuitgesproken zaken en lichaamstaal bij anderen. Ze zijn gevoeliger voor 
angsten en sociaal-emotioneel gezien soms jonger dan hun leeftijdgenoten. Dit kan zich 
uiten in snel van slag zijn bij tegenslagen of als het anders gaat dan ze denken, maar ook 
dat ze niet tegen enge of gewelddadige beelden in films kunnen en daardoor last van 
nachtmerries krijgen. 
Een versterkte vorm van bewustzijn waardoor ze anders tegen de dingen, zichzelf en 
mensen aankijken. Alle pubers beginnen meer bewustzijn te ontwikkelen, maar voor 
hoogbegaafde pubers geldt dat nog sterker. 
Een kritische instelling. Deze eigenschap maakt hen niet zo geliefd. Zeker als ze jong zijn, 
vinden de meeste volwassenen dit erg irritant, maar ook leeftijdgenoten van de 
hoogbegaafde puber vinden het niet fijn als ze zo terecht gewezen worden. Want echt 
tactisch in hun woordgebruik zijn ze vaak nog niet. Mijn familie had in deze periode nogal 
moeite met de wijsneuzige en vooral ook spiegelende uitspraken van mijn zoon. Ook op  
school kunnen ze leerkrachten tegen de haren instrijken door hun kritische maar rake 
opmerkingen. Die formuleringen en redeneringen kunnen ze tevens prima inzetten om onder 
bepaalde taken of verplichtingen uit te komen. Het lijkt dan net of ze je schaakmat zetten. 
Soms heb je echt het gevoel dat je met je mond vol tanden staat en dat er geen speld tussen 
te krijgen is.  
Het gevoel anders te zijn. En daardoor soms niet echt aansluiting vinden. De leerkracht in 
groep 8 genoot erg van de spreekbeurten van de zoon van mijn vriendin, maar de meeste 
van zijn klasgenoten haakten na een paar zinnen al af. Het kan er voor zorgen dat het kind 
een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Wat volgens Tessa hierbij ook meespeelt, is of het kind al 
dan niet sociaal is; een sociaal kind zal zich makkelijker aanpassen dan een kind dat sociaal 
niet zo sterk is. Dit gevoel van anders-zijn zorgt er verder voor dat hij niet wil opvallen en dat 
doe je als je enkel heel goede cijfers haalt. Het kan zijn dat hij ervoor zorgt vooral niet uit te 
blinken. Maar door je talenten niet aan te spreken, weet je op momenten dat je ze wel nodig 
hebt, niet meer hoe je erbij kunt komen. Hoogbegaafde kinderen missen dan de 
vaardigheden die kinderen die meer moeite hebben moeten doen om te leren, al doende 
geleerd hebben. Ze leren of net genoeg of op het laatste moment en op de verkeerde 
manier.  
 

ADHD. 
De belangrijkste kenmerken van ADHD: 
Aandachtstekort. Deze kinderen zijn vaak snel afgeleid en kunnen zich slecht concentreren. 
Op zaken die wel hun interesse hebben, kunnen ze zich wel gedurende een korte tijd 
concentreren. Maar dat wil niet zeggen dat er sprake is van onwil als ze zich op andere 
momenten niet kunnen concentreren. Hierdoor kunnen ze problemen op school krijgen. Door 
hun chaotische manier van handelen, hebben ze moeite met organiseren en plannen. En die 
eigenschappen heb je juist nodig bij huiswerk maken. Vaak zijn ze van alles kwijt of ze 
vergeten dingen. Dat geeft natuurlijk onrust en dat kan tot gevolg hebben dat ze zich moeilijk 
kunnen ontspannen. Doordat zij moeite hebben hun aandacht er bij te houden, volgen zij 
gesprekken niet goed en onthouden moeilijker wat er gezegd is. Dit maakt dat ze moeite 
kunnen hebben met sociale interacties. 
Hyperactiviteit. Ze zijn vaak druk en erg aanwezig. Het kan zich ook uiten in 
ongecontroleerde bewegingen met handen en voeten en/of veel en snel praten. 
Impulsief gedrag. Ze stralen een soort onrust uit en doen meestal voordat ze denken. 
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Door het impulsieve gedrag belanden ze soms in omstandigheden waarvan ze de 
consequenties niet overzien hebben. Of ze kunnen niet goed met geld omgaan omdat ze het 
impulsief uitgeven of gaan gokken. Dit impulsieve kan ook gevolgen hebben voor de 
vriendschappen die ze aangaan of ondoordacht verbreken. Het kunnen sensatiezoekers of 
ruziezoekers zijn. Ze lijken steeds op zoek te zijn naar nieuwe prikkels. Het impulsieve maakt 
dat ze mensen in de rede vallen, er dingen zomaar uitflappen of al antwoord geven voordat 
de vraag helemaal gesteld is. Ook kunnen heftige en onvoorspelbare emotionele 
uitbarstingen of driftbuien voorkomen. Dit komt deels uit frustratie doordat de dingen die ze 
willen vaak niet lukken. 

 
ADD. 
Kenmerken van ADD: 
Deze kinderen zijn vaak stil en dromerig en wat teruggetrokken. Ze zijn nogal in zichzelf 
gekeerd, waardoor ze niet zo goed opletten. 
Ze kunnen zichzelf goed vermaken. 
Pubers reageren van zichzelf al emotioneel, maar een puber met ADD zal dat nog extremer 
doen, doordat ze nog meer vanuit de rechterhersenhelft reageren. Hun belevingspatroon is 
nog intenser, alles kan nog directer en emotioneler binnenkomen en er is meer tijd nodig om 
dit te verwerken. Hoe complexer het leven wordt, hoe meer moeite iemand met ADD zal 
hebben om in te spelen op de veranderingen in zijn leven. Als hij zich voor iets interesseert 
of als iets de aandacht trekt, kan hij korte perioden achter elkaar intens gefocust zijn 
(hyperfocus). Hij gaat dan volledig op in het moment en het lijkt wel alsof hij in een soort 
trance komt en afgesloten is van de buitenwereld. Mensen met ADD zijn vaak creatieve 
denkers, ze kunnen prima out of the box denken. Ze kunnen heel creatieve oplossingen 
aandragen. Ze zijn er vaak goed in om zich aan te passen en hun eigen problemen te 
verhullen. Door de interesse die ze op kunnen brengen voor veel uiteenlopende zaken, 
kunnen kinderen met ADD zich ontwikkelen tot onderzoekende, analytisch denkende en 
leergierige volwassenen. 

 
ASS Autisme Spectrum Stoornissen. 
Het woord autisme werd geïntroduceerd door de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler(1857-
1939). De term werd toen vooral gebruikt voor verstandelijk gehandicapten. Pas eind 
twintigste eeuw kwam er meer aandacht voor normaal begaafde volwassenen met autisme 
en is men de term autismespectrumstoornis of Syndroom van Asperger gaan gebruiken. De 
laatste term verwijst naar de Weense psychiater en kinderarts Hans Asperger (1944). Het 
aspergersyndroom wordt gezien als een milde vorm binnen het autismespectrum. Het is niet 
meer apart opgenomen omdat men vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om het nog 
langer afzonderlijk op te nemen binnen het autismespectrum.  
Kenmerken van kinderen met Autismespectrumstoornissen/Asperger: 
Problemen op het gebied van de sociale interactie. Communicatie met anderen gaat niet 
vanzelf. Ze hebben moeite om  contacten aan te gaan en te onderhouden. Volgens de 
Theory of Mind-verklaring zou dat komen omdat ze zich niet zo goed kunnen inleven in een 
ander; de verklaring vanuit  Hoogsensitiviteit is echter dat ze juist teveel de emoties en 
gedachten van de ander oppikken, waardoor ze overprikkeld raken en zich gaan afsluiten. 
Volgens Hans Lemmens (werkzaam bij een GGZ-instelling) staan kinderen met Asperger 
teveel open en zijn daardoor overgeleverd aan de omgeving en raken zo zichzelf een beetje 
kwijt. Ze hebben een gedesoriënteerd gevoel. Ze proberen, vaak dwangmatig de controle 
weer terug te krijgen. Omdat ze te open zijn, sluiten ze zich ter bescherming af. Dit maakt dat 
ze anderen niet goed begrijpen, woorden te letterlijk nemen of dingen zelf verkeerd gaan 
interpreteren. Ze hebben “moeite met het uiten van en het omgaan met emoties”. (Site 
Balans Digitaal over Asperger) Verder hebben ze “moeite met het begrijpen van sociale 
regels en non-verbale communicatie”. (idem) 
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Vaak vinden ze het lastig om oogcontact te maken. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Ogen 
laten zien hoe iemand zich voelt. Voor deze kinderen is het lastig om zo geconfronteerd te 
worden met alle gevoelens van de ander, ze kunnen er niets mee. 
Vaak beperkte interessegebieden. “Een fascinatie met onderwerpen of interesses die 
afwijkend zijn in intensiteit of soort”.(idem) Ze storten zich als het ware helemaal op één 
onderwerp. Dit helpt hen om orde te scheppen in de chaos die ze vaak voelen in de wereld 
om hen heen. 
Herhalingsgedrag. Ze vertonen herhalend, stereotiep gedrag. Ook dit helpt hen om beter met 
de voor hen vaak chaotische wereld om te gaan. Door alles een vaste plaats te geven en 
dingen niet te veranderen, proberen ze orde te krijgen en te handhaven in de overdaad aan 
prikkels. Dit geeft hen houvast. Daarom houden ze van voorspelbare dingen en vinden ze 
het lastig om met anderen om te gaan omdat die voor hen vaak onvoorspelbaar zijn, ze 
begrijpen de taal en lichaamstaal van de ander niet. Ze zijn vaak overgevoelig voor geluiden, 
geuren of aanraking door anderen en kunnen motorisch wat onhandig zijn. Omdat situaties 
onvoorspelbaar aan kunnen voelen, kunnen ze heel angstig worden of juist boos en driftig. 
 


