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Hoe weet je dat je kind hoogbegaafd is?  
 

Heel wat ouders komen na behoorlijk opzoekwerk voorzichtig aftoetsen of ik ook vind dat 
hun kind mogelijk hoogbegaafd is. Het woord hoogbegaafd vinden ze vaak erg moeilijk om 
uit te spreken. De term hoogbegaafd zorgt ook nog steeds voor heel wat misvattingen en dat 
wil je als ouder ook liever vermijden. En toch is het belangrijk voor het hoogbegaafde kind 
om zichzelf te mogen en kunnen zijn en daartoe kan het best wel handig zijn dat je als ouder 
de hoogbegaafdheid kan uitspreken.  
 
Het laatste dat je als ouder wil is straks weggelachen worden omdat je dacht dat je kind 
hoogbegaafd zou zijn, dus heb ik voor jou een paar krachtige tools die je op weg kunnen 
helpen en je meer zekerheid kunnen bieden: is jouw kind hoogbegaafd?  
 
Hoogbegaafdheid in een notedop 
Hoogbegaafde kinderen vallen op door hun gedrevenheid, de waarom-vragen vliegen je om 
de oren en er lijkt maar geen einde te komen aan de energie van dit kind en zijn 
leergierigheid. Dit is vaak een eerste belangrijke kenmerk dat ouders benoemen: mijn kind 
is zo gedreven om te weten!  
 
Een hoogbegaafd kind heeft al heel vroeg veel taal ter beschikking. Je kind praat als peuter 
al vaak in volzinnen en hanteert een hoog taalgebruik. Woorden als subtiel, efficiënt en 
uiteraard, worden door erg jonge kinderen in de juiste context gebruikt.  
 
Intensiteit hoort bij hoogbegaafdheid: gevoelens, beleving, rechtvaardigheidsgevoel, alles 
wordt intens beleefd. 
 
Bij hoogbegaafdheid worden ook de intellectuele capaciteiten in rekening gebracht. Deze 
kinderen vertonen een ontwikkelingsvoorsprong en zijn daardoor eerder toe aan de volgende 
stap in het leren. Ze leren zichzelf vaak lezen en rekenen, hebben aparte interesses en 
vertonen vaak interesseverlies bij herhaling.  
 

Hoogbegaafdheid is een zijnskenmerk, het vertaalt zich in de mogelijkheid om 
anders en meer waar te nemen, aan te voelen en te kunnen verwerken. 

 
 
 



Hoe kijk jij naar hoogbegaafdheid: enge of ruime visie onder de loep 
 
Lange tijd werd een zeer enge visie op hoogbegaafdheid gehanteerd. Dat betekende dat je 
hoogbegaafd was als je op een IQ test 130 of meer scoorde. Er werd zo goed als enkel naar 
de intellectuele capaciteiten gekeken. Kinderen met een attest van hoogbegaafdheid kregen 
toegang tot verdieping en een meer uitdagend aanbod. Hierdoor gingen heel wat mensen 
denken dat je enkel hoogbegaafd bent als je ook over dat papiertje beschikt. Kinderen die de 
130+ norm niet haalden op een test, werden daardoor ook uitgesloten. De ouders van deze 
kinderen kregen te horen dat ze hun kind zeker niet hoogbegaafd mochten noemen.  
 
Hoogbegaafd is echter meer dan een cijfer, het kind is anders en heeft andere 
(leer)behoeften. Ouders merken in de omgang met hun hoogbegaafde kind dat het meer en 
diepere vragen stelt, een groot rechtvaardigheidsgevoel vertoont en zich vaker dan andere 
kinderen perfectionistisch gedraagt. En in de praktijk blijkt dat er vaak meer nodig is om dit 
kind te diagnosticeren.  
 
Een enge visie op hoogbegaafdheid houdt zich vaak vast aan prestaties. Het kind zet een 
hoge prestatie neer en dat zou betekenen dat het hoogbegaafd is. Hier schuilt echter een 
grote valkuil in: een IQ test is een momentopname en het is maar één indicatie van de 
intellectuele mogelijkheden. Een persoon is meer dan dat, het triadisch model van Renzulli 
(1985) wijst er dan ook op dat in het samenkomen van bovengemiddelde capaciteiten, 
creativiteit en doorzettingsvermogen hoogbegaafd gedrag wordt gecreëerd. Dit gedrag is 
zichtbaar en meetbaar, nergens werd echter aangegeven dat dit enkel met een IQ test te 
meten zou zijn. 
 
De enge visie van 130+ is hoogbegaafd sluit ook heel wat hoogbegaafden uit die wel over 
deze factoren beschikken, maar niet stressbestendig zijn of onderbenutten vanuit het 
ontbreken van de juiste leervaardigheden. Presteren op een IQ test is één factor, maar vaak 
wordt dit resultaat in vraag gesteld op school omdat het kind niet voldoet aan de 
verwachtingen die dergelijk cijfer creëert. Hoogbegaafd ging gaandeweg de jaren betekenen 
dat dit kind uitzonderlijke prestaties zou neerzetten, dat het snel leert en geen herhaling 
behoeft (want dat vindt het hoogbegaafde kind saai). Op vandaag krijg ik kinderen in 
begeleiding die zo instructie arm zijn in de klas dat ze zo goed als ganse dagen zelfstandig 
aan het werk zijn. Ook het hoogbegaafde kind is een kind en schoolse vaardigheden zijn 
aangeleerd gedrag, dus ook dit kind heeft begeleiding nodig. Ondertussen is de wereld 
geëvolueerd en wordt steeds vaker gekeken naar de leervaardigheden en leergierigheid bij 
het hoogbegaafde kind vanuit de vraag: hoe kunnen wij dit kind gepaste zorg bieden? Tijd 
voor een ruimere visie dus.  
 
Een ruimere visie hanteren zet het kind meer in zijn kracht en nodigt uit om zich uit de 
comfortzone te begeven en op het pad van leren te zetten. Het hoogbegaafde kind heeft 
andere noden en staat anders in de wereld, maar wil vaak ook gewoon een zo normaal 
mogelijk kind zijn. Niet elke hoogbegaafde houdt van sterk rekenwerk en wil astronaut 
worden. Sommigen van hen willen de muziekwereld in, anderen streven ernaar om de beste 
kok te worden. Wat hen wel allemaal typeert is het feit dat ze de lat hoog leggen voor 
zichzelf en hun omgeving. In een ruime visie luisteren we naar deze vraag van het kind: help 
mij mezelf te ontplooien. We begeleiden het kind optimaal om de aanwezige capaciteiten te 
laten groeien en bloeien. We leren het kind dat je meer bent dan je intellectuele 
mogelijkheden en dat er gewerkt moet worden. Streven is goed, groeien en leren betekent 
dat je taken krijgt die je net nog niet alleen kan. Het hoogbegaafde kind leert zichzelf te 
overstijgen in dialoog en in interactie. Het leert dagelijks dat vragen stellen een teken is dat 
je aan het leren bent, dat fouten maken niet leuk is maar wel bij het leven hoort. Deze 
hoogbegaafde leerling weet dat de leerkracht er is om hem te helpen. Naast zijn intellectuele 
uitdaging en groei leert dit kind ook om te gaan met zijn intense emoties. Een totaalaanpak 
dus.  



 
Een checklist om je als ouder te steunen in je vermoeden 
 
Niet elk hoogbegaafd kind laat zich gemakkelijk ontmaskeren. Het jonge hoogbegaafde kind 
vertoont vaak al deze kenmerken, maar na een aantal jaar in het onderwijs zien we vaak 
niets meer terug van de leergierigheid van destijds. Een groot aantal hoogbegaafde kinderen 
levert geen prestatie die in verhouding staat met hun capaciteiten, we noemen het 
onderpresteerders. Een aantal van deze kinderen was als kleuter een overnieuwsgierig 
kind dat veel aandacht vroeg en steeds maar wilde leren. Die leergierigheid verdween 
gaandeweg. Er kwam minder gedrevenheid, de prestaties gingen achteruit en dat zorgt 
ervoor dat ouders en leerkrachten gaan twijfelen.  
 
Daar wringt het schoentje: wanneer ben je zeker dat je kind hoogbegaafd is?   
 
Als ouder en coach van hoogbegaafde kinderen weet ik als geen ander hoe belangrijk het is 
om zekerheid te hebben en dus je kind de juiste begeleiding te kunnen bieden. Toch vond ik 
het destijds ook erg spannend om mijn vermoeden uit te spreken (stel dat ik fout zou zijn?). 
Ik ging voor je op zoek naar een checklist, omdat ik weet dat je als ouder in alle rust even 
voor jezelf wil kunnen uitmaken of je in de juiste richting denkt.  
 
Voor mijn boek Hoogbegaafd Opvoeden in de praktijk, lessen van een ervaren moeder om je 
hoogbegaafde kind nog beter te begrijpen (Gevaert, 2017; uitgegeven bij Garant) deed ik 
onderzoek naar hoe naverwant hun kind kunnen herkennen én of dat dan ook klopt. Je hoort 
namelijk vaak dat ouders hun kind overschatten, maar dat blijk in mijn praktijk niet zo te zijn 
en dat besloten ook deze onderzoekers: Dağlıog ̆lu, 2004; Webb, 2007; Og ̆urlu & C ̧etinkaya, 
2012; Davis, Rimm & Siegle, 2014.  
 
Volgende kenmerken merken ouders op bij hun jonge hoogbegaafde kind:  
 

• Ongewone mate van energie 
• Lange aandachtsspanne 
• Het kind kan al heel vroeg de ouders herkennen als primaire verzorger 
• Het kind ontwikkelt neller, zoals vroeg kunnen lopen en praten 
• Ongelooflijk sterk geheugen 
• Snel leren en daar ook plezier bij ondervinden, leren is leuk 
• Vroege taalontwikkeling 
• Grote interesse in boeken 
• Nieuwsgierigheid is groot 
• Gevoel voor humor 
• Abstracte begrippen vatten en beschikken over prolbeemoplossend vermogen 
• Levendige fantasie 
• Sensitief en hoge aaibaarheidsfactor 
• Voortdurend vragen stellen 
• Ze nemen de leiding in spel  
 

 
 
In volgende checklist staan wel 50 kenmerken van hoogbegaafdheid die je bij jezelf en/of je 
kind kan opmerken. Zoals eerder gezegd is hoogbegaafdheid veel meer dan een cijfer op 
een test. En dat toont deze lijst met kenmerken aan. Met dank aan Frank de Mink en Truus 
van de Kaaij dat ik me op hun informatie mocht baseren.  
 



 
 
 
Kenmerken van intelligente, begaafde en creatieve denkers 
  

Slim Hoogbegaafd Creatief 
Heeft goede antwoorden Stelt onverwachte vragen Ziet uitzonderingen 
Is geïnteresseerd Is nieuwsgierig Is verwonderd, vraagt zich 

af.. 
Aandachtig Selectief met aandacht Dagdromend, vaak met 

aandacht elders 
Werkt hard Weet en kan veel zonder 

hard werken 
Speelt met ideeën en 
mogelijkheden 

Bedenkt goede ideeën Combineert ingewikkelde 
en abstracte ideeën 

Loopt over van ideeën, 
waarvan sommige nooit 
worden gerealiseerd 

Begrijpt de betekenis Verbindt en ontwikkelt 
begrippen 

Maakt mentale sprongen: 
aha! 

Hoort bij de besten Is op de groep vooruit Vormt op zich een groep 
Leert gemakkelijk Weet het al Vraagt: wat als… 
Begrijpt ingewikkelde humor Bedenkt ingewikkelde 

humor 
Waardeert wilde humor, 
heeft voorkeur voor het 
absurde en paradoxale 

Absorbeert informatie Manipuleert informatie en 
begrippen 

Improviseert 

      
Zoekt mensen van dezelfde 
leeftijd 

Zoekt mensen met dezelfde 
intellectuele belangstelling 

Zoekt creatieve mensen 
maar werkt ook graag 
alleen 

Is ontvankelijk Is intens Is onafhankelijk en 
onconventioneel 

Houdt van leren en studeren Houdt van zelfgestuurd 
leren 

Houdt er van om iets 
nieuws te bedenken en te 
ontwerpen 

Is een expert Gaat voorbij aan eigen 
vakkennis, abstraheert 

Is een uitvinder en 
ideeëngenerator 

Is nieuwsgierig naar nieuw 
en anders 

Schept, bekritiseert en 
verbetert 

Schept nieuwe combinaties 
van waarden 

Onthoudt goed Raadt en redeneert goed Bedenkt en brainstormt 
goed 

Is tevreden met eigen 
resultaten en vermogens 

Is zelfkritisch Is nooit klaar met het 
zoeken en vinden van 
nieuwe mogelijkheden 
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Volg ons op Facebook, Twitter en/of via www.samenslimmergroeien.be 

Wij bieden je hulp op maat in de vorm van advies, opvoedingsondersteuning, 
psychodiagnostiek en coaching, training en psychotherapie.  

We zijn actief in Vlaanderen en Nederland. 


