TWICE EXCEPTIONAL
Hoogbegaafd en beelddenker?
Onopgemerkt slim zijn.
Workshop t.b.v. de conferentie ‘Bijzonder Begaafd’ op 10 november 2015.
Marita van den Hout
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Een schoolgerelateerd leerprobleem
De benaming hoogbegaafd met een leerprobleem klinkt niet aantrekkelijk. Ik heb me er
ook steeds tegen verzet, maar het is wel nodig, om begrip te krijgen. Een houvast kwam
vanuit het beelddenken. Hier kwam ik de volgende beschrijving tegen; een
schoolgerelateerd leerprobleem.
Zolang het niets met de
schoolse manier te maken
heeft, zoek ik het zelf
uit en kom ik er wel uit.
Autodidact past bij mij.

Vaak lost een hoogbegaafde leerling het op een andere
manier op, door sommige omschreven als een compensatie
strategie. Ik zie het meer als een eigen weg die de leerling
heeft ontdekt bij zichzelf. Het is anders dan wat de meeste
anderen doen, maar het is zeker geen compenseren.

Vroeg of laat lopen deze kinderen tegen problemen aan die ze zelf niet kunnen oplossen en
hulp nodig hebben van hun omgeving. Als er meer begrip is, zal de hulp ook makkelijker en
eerder gegeven kunnen worden.
De leerling heeft het emotioneel nodig om begrip te krijgen voor zijn andere manier van
denken en leren, in plaats van een veroordeling. Te vaak wordt gedacht dat een
hoogbegaafd kind dezelfde manier van denken heeft, maar het alleen sneller doet. Het is
juist precies anders voor een groot deel van de hoogbegaafden; een andere manier van
denken, waardoor je juist trager bent.
Hoogbegaafde leerlingen met een leerprobleem laten zich vaak op de basisschool nog wel
ondersteunen, maar hoe ouder ze worden, des te moeilijker ze zich laten helpen.
Middelbare scholieren ontkennen vaak hun leerprobleem en daarmee tevens ook hun
begaafdheid. Hiermee kunnen ze voor zichzelf bepalen, ‘dat ze het gewoon niet kunnen en
dat iedereen die anders zegt, het mis heeft’. Doordat beide elkaar kunnen maskeren,
‘geloven’ veel leerkrachten het ook niet, want je ziet het niet. Dit wordt vaak door de
leerkrachten en docenten vertaald naar; “De leerling laat het niet zien.”
Nog steeds zijn er te veel hoogbegaafde leerlingen met een leerprobleem die een hele
moeizame schooltijd doormaken. Kinderen die niet meer in zichzelf geloven en sommige
die gewoon helemaal niet meer willen. Dit is zo jammer, aangezien het gaat om zeer
gevoelige, talentvolle individuen, die de wereld een beetje mooier willen en kunnen maken.
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Wat is hoogbegaafd met een leerprobleem?
! Wanneer we de 6 profielen hoogbegaafden (Betts&Neihart 2010) bekijken, dan vinden
we de omschrijving; tweemaal exceptioneel (2E); hoogbegaafd met een leer of gedrags
probleem.
! Linda Kreger Silverman, omschrijft de begaafde visueel ruimtelijke leerlingen (gifted
visual spatial learners).
! Baum (1989) omschrijft het als volgt; Een kind dat begaafd is en een leerprobleem heeft
is iemand die een groot talent bezit in bepaalde gebieden en problemen ondervindt in
andere gebieden.
! Brody & Mills (1997); Begaafde leerlingen met een leerprobleem zijn leerlingen met
een superieur intellectuele capaciteit die een discrepantie laten zien tussen wat ze
potentieel zouden kunnen en wat ze laten zien in vakken zoals lezen, rekenen, spelling
of geschreven opdrachten. Hun presteren ligt ver onder het niveau van hun
intellectuele capaciteiten. Dit is niet ten gevolge van een tekort in hun onderwijs of een
ander gezondheidsprobleem.
! Singer (2000); begaafde leerlingen met een leerprobleem ontwikkelen nog meer
asynchroon. Zij zijn complexer en intenser dan hun begaafde leeftijdsgenootjes. Er is
geen enkelvoudige leerlijn die voldoet aan hun noden.
Ze verschillen ook sterk van elkaar, met elk hun eigen taakaanpak. Door steeds weer te
falen, reageren deze kinderen emotioneel en gaan zich anders gedragen. Ze voldoen niet
aan de verwachtingen van ouders en leerkrachten en zelfs remedial teaching werkt niet.
Begaafde leerlingen met een leerprobleem worden vaak niet als zodanig herkend en zullen
dan ook niet snel onderzocht worden. Dit gebeurt wel, zodra er een gedragsprobleem
wordt gesignaleerd. Het identificeren van deze leerlingen is moeilijk.

Hoe zijn ze te herkennen?
Het is belangrijk om deze leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. Hoe vroeger je ze
signaleert hoe eerder je ze kan behoeden voor een trauma. Een negatief emotioneel uiten
bij begaafde kinderen met een leerprobleem, begint bijna altijd bij de start van school. Dit
zal resulteren in depressie, angsten, terugtrekking, agressie of storend gedrag. Preventie is
cruciaal. De strijdigheid tussen de intellectuele capaciteiten en het schoolse presteren
resulteert in afbraak van zelfvertrouwen die onherstelbaar kan zijn.
Hierom is het nodig dat school en ouders zo snel mogelijk kennis hebben over de
combinatie van begaafdheid en een leerprobleem vanaf de start op school.
Ouders; Als je kind slim is, maar je merkt dat het op school niet mee komt, dan moet je jezelf
direct de volgende vraag stellen; “WAAROM?”
Elke begaafde leerling met
een leerprobleem is
anders, maar bij allemaal
geldt dat hun potentieel
niet tot uiting komt in
schoolse prestaties.

Begaafde leerlingen met een leerprobleem worden zelden
doorverwezen vanwege hun lage schoolprestaties, maar des
te vaker vanwege de psychologische uitingen van verdriet.
Wacht niet totdat deze uitingen komen, maar zorg dat je deze
leerlingen eerder herkend.
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Signalering van een hoogbegaafde leerling met een
leerprobleem.
*) Hoog IQ met lagere (relatief onderpresteren) tot zeer lage (absoluut onderpresteren)
scores op school.
*) Niet naar school willen; buikpijn, hoofdpijn, excuses om thuis te kunnen blijven.
*) Onderdelen IQ test, met zeer hoge scores, maar totaal IQ niet boven de 130, als gevolg
van hun leerprobleem of hun angsten.
*) Het leerprobleem is duidelijk; test de leerling 1 op 1, om potentieel te achterhalen.
*) Depressie, gedragsproblemen, ADD kenmerken, oververmoeid, vlucht in computers.
*) Meisjes passen zich ongemerkt aan. Ben bedachtzaam op allerlei begaafdheden.
*) Kijk of er begaafde broertjes/zusjes zijn of ouders of dat het kind omgaat met begaafde
peers.
Karakteristieken van kinderen die hoogbegaafd zijn en een leerprobleem hebben.
Als een kind meerdere kenmerken heeft uit de hiernavolgende lijst, is het raadzaam om
verder onderzoek te laten doen.
Intellectuele eigenschappen:
Het kind dat begaafd is en een leerprobleem heeft kan;
*) een expert zijn op het gebied van muziek, kunst of mechanica
*) een levendige verbeelding hebben
*) een uitgebreide woordenschat bezitten
*) een buitengewoon begrip vertonen
*) vaardigheden hebben op het gebied van abstract denken en probleem oplossing
*) een excellent visueel geheugen bezitten
*) goed zijn in puzzels en doolhoven
*) zeer goed zijn in meetkunde en wetenschap
*) een verfijnd gevoel voor humor hebben
*) een diepe verplichting voelen en zeer creatief zijn in activiteiten buiten school
*) de capaciteiten bezitten om concepten ineens te begrijpen in plaats van stap voor stap
Mogelijke academische problemen:
Jammer dat het niet
*) problemen met teksten schrijven; slecht handschrift, langzaam
verzilverd wordt.
schrijven wat kan uitmonden in schrijvers blokkade
*) slechte spelling
*) moeite met klanken
*) moeite met makkelijke taken, maar goed in moeilijkere taken
*) moeite met rekenen, maar goed in wiskundig denken
*) goed in wiskunde, maar slecht in talen
*) werkt niet goed onder tijdsdruk
*) problemen met het afmaken van taken die stap voor stap aanpak vereisen, maar goed in
discussies waarbij relaties en overzicht belangrijk zijn
*) moeite met instampen van feitjes
*) lijkt onoplettend
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Mogelijke emotionele tekenen:
*) generaliseert kleine schoolproblemen tot groot gevoel van onbekwaamheid
*) heeft onrealistische verwachtingen, kan zowel overschatting als onderschatting zijn
*) denkt dat studeren geen mogelijkheid is
*) is verward over eigen mogelijkheden
*) heeft een sterk gevoel van angst of mislukking voor schoolse taken
*) is sensitief voor kritiek over eigen werk, zowel positief als negatief
*) ervaart intense frustratie
*) heeft een laag zelfbeeld
*) omschrijft gevoelens anders dan anderen
*) heeft vaak slechte sociale vaardigheden in contact met leeftijdsgenoten, maar kan vaak
goed overweg met volwassenen
Mogelijke gedragsmoeilijkheden:
*) kan verstorend gedrag vertonen in de klas
*) kan afgeleid zijn
*) kan ongeorganiseerd zijn
*) kan ongemotiveerd zijn
*) kan ageren, zonder na te denken over de gevolgen
*) kan creatieve excuses bedenken om ergens onderuit te komen
*) kan agressief zijn
*) kan teruggetrokken zijn
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Typisch gedrag van hoogbegaafde leerlingen met een leerprobleem.
(uit; Gifted and Learning disabled, A handbook, 4th edition, 2009)

karaktertrek

vanuit negatieve
blik bekeken

strategie

Perfectionisme
Bang om fouten te maken,
Idealist
Angst voor school

lui

Korte opdrachten met directe
feedback

hypochonder, ziekte
faken

Elke dag op school iets laten
doen wat ze erg leuk vinden

Hoogsensitief

zelf ingenomen

Gevoelens toestaan

Sociaal onhandig

kinderachtig

Privé gesprekken houden,
beloon goede gedragingen

Sociaal geïsoleerd

snob, depressief

Laag zelfbeeld

hulpeloos

Tijd doorbrengen met
gelijkgestemden
Informeer over leerprobleem

Hyperactief, afgeleid

ongecontroleerd

Onoplettend, maakt werk niet
af
Psychomotorische problemen,
moeite met schrijven

desinteresse

Gefrustreerd, controle nodig

over emotioneel

Overkritisch op zichzelf en
anderen

onplezierig

Herinner kind dat iedereen
ergens moet beginnen

Rebels, vooral tegen
herhalingen en instampen,
andere leerstijl
Kleineert het opgelegde werk

verwent

Bied alternatieve projecten
welke talenten laten zien

arrogant, koppig

Wordt expert op 1 gebied en
domineert discussies op dit
gebied
Ontkent leerprobleem

pronker

Daag leerling uit met complexe
taken
Vind een peer of mentor om
interesse te delen

Verveeld, kent de inhoud al

dagdromer

Ethisch, intens

egocentrisch,
intolerant

slordig

defensief

Geef later de details over het
werk
Gebruik computer, laat
markeren

Maak het probleem helder

Erken het en leer ze over het
grijze gebied
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Onderzoeken hoogbegaafd en beelddenker.
Bij de WISC-III zijn er een aantal subtests die opvallend gescoord kunnen zijn.
--) Ten eerste zie je vaak enorme verschillen tussen de verschillende subscores; pieken en
dalen.
--) Ten tweede een hogere score op OVereenkomsten, BlokPatronen en WOordenschat
--) Ten derde lagere scores op CijferReeksen, SUbstitutie en REkenen

Wanneer ouders niet beschikken over een intelligentie profiel, dan wordt gekeken naar
andere kenmerken.
Veelal komt uit de anamnese al veel informatie naar voren met betrekking tot de
karakteristieken van begaafdheid (overexcitabilities) en specifieke hobby’s.
Daarnaast hebben deze kinderen vaak al remedial teaching gekregen, logopedie of een
weerbaarheidstraining. Opvallend is het aantal meisjes die doorverwezen zijn naar het
ziekenhuis voor bloedonderzoek. Wat steeds terug komt is hun afname van zelfvertrouwen
en hun angsten.
Bij
gaat het kind in de eerste sessie werken met het wereldspel®. De
manier van bouwen en het gedrag tijdens het bouwen, geeft aanwijzingen of het kind een
taaldenker of een beelddenker is. Daarnaast geeft het kind een
aantal eigenschappen bloot door de wijze waarop het kind met het
Ben ook altijd bedacht
materiaal omgaat. Het uiteindelijke dorp kan bijvoorbeeld tekenen
op lichamelijke
problemen zoals, niet
laten zien van boosheid, opstandigheid, onzekerheid of moeite met
goed kunnen horen en
communiceren, introvertheid, wanorde of juist heel ordelijk.
oogfixatie disparatie.
Daarnaast wordt bekeken welk korte termijn geheugen op het
moment het best ontwikkeld is. Hierbij wordt ook het 2D geheugen meegenomen. Dus hoe
goed het kind ruimtelijke informatie kan onthouden. Het korte termijngeheugen is
belangrijk om de instructie van de leerkracht te onthouden.
Vaak wordt de Raven (een intelligentietest die het logisch redeneren meet) gebruikt. In de
afgelopen 7 jaar is gebleken dat beelddenkers (kinderen die hoog scoren op het
wereldspel) ook hoog tot zeer hoog kunnen scoren op deze test. Vaak met een score ver
boven 99e percentiel. Deze opmerkelijke hoge scores nemen af naarmate het kind ouder is,
vanwege het plafond effect. Voor oudere kinderen kan wellicht beter gebruik gemaakt
worden van de advanced Matrices.
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Angst en hoogbegaafd met een leerprobleem.
Angst is het gevolg van begaafd zijn met een leerprobleem. Soms worden deze kinderen
door de gezondheids professionals gediagnosticeerd als AD(H)D, soms als obsessiefcompulsief, soms als Asperger, maar altijd als angstig (misdiagnoses, James T. Webb).
Angst bevriest het uiten van kennis.
De meeste begaafde kinderen met een leerprobleem ervaren een soort verstikking. Hun
begaafde gebieden absorberen kennis, hun leerprobleem blokkeert hun expressie.
Vergaren van kennis gaat vooral door middel van lezen, luisteren, zien, via media. Het laten
zien, gaat vooral door middel van geschreven opdrachten en organiseren. Hierdoor
behalen ze lage cijfers en ontstaat frustratie en hopeloze gevoelens. Deze twee samen, de
begaafdheid en het leerprobleem wordt dan een dubbele handicap.
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