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Wie ben ik?
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Agenda
• Andere kijk op (hoog)begaafdheid?
• Kenmerken van hoogbegaafdheid/alertheid
• Prikkelgevoeligheid
• Hoogalert ‘zijn’ (Dabrowski)
• Wat betekent dat voor de begeleiding?

Opdracht
Neem twee (hoog)begaafde leerlingen
in gedachten. Eén jongen en éen
meisje.
Afbeelding van IEKU
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Brammetje Baas
• Welke gevoeligheden voor prikkels zie je?
• Hoe komt dit overeen met (hoog)begaafdheid?
• Herken je je leerlingen hierin?

3

14-3-2018

Wat zie je in de klas?

Wat zie je in de klas?
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Theorieën hoogbegaafdheid
Meerfactorenmodel
Heller

Meervoudige
intelligentie
Gardner

Succesvolle
intelligentie
Sternberg
Triade model
Mönks - Renzulli

Tessa Kieboom: zijnsluik
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Delphi model

Wat betekent de formule?
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Wat is sensorische informatieverwerking
(prikkelverwerking)?
Het verwerken van informatie die
binnenkomt via je zintuigen (prikkels)
door het zenuwstelsel.
Alle mensen hebben een filter om
irrelevante informatie minder sterk binnen
te laten komen
www.nssi.nl

Hoe werkt dat bij (hoog)begaafden?
Waarschijnlijk hebben begaafde kinderen:

- Efficiënter werkende hersenen (neurale efficiëntie hypothese):
minder ‘neurale’ energie nodig om iets te bereiken (Sousa,
Kessels)
- Snellere verwerkingsbanen: transportatie en organisatie van
het neurale netwerk (Sousa, Kessels)
- Goede isolatie van neurale banen (Sousa, Chiang witte stof)
- Goed in staat een prikkel te analyseren en verwerken,
(feedback - Jolij)
- Goede feedback: communicatie tussen hogere en lagere delen
(Jolij)
- Efficiëntere structuur/opslag van informatie (Jolij, Jolles) –
pruning (loze verbindingen worden gesnoeid)
Bronnen: How the Gifted Brain works, D.A. Sousa (2009), Klinische Neuropsychologie,
Kessels e.a. (2012), Jolij (2006), Jung & Haier (2007, Jolles 2006))
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“Door het EEG-onderzoek naar
intelligentie weten we nu dat slimmere
hersenen sneller werken. Het is echter
lastig om met EEG precies vast te stellen
wat er nu sneller gaat in slimmere
hersenen. Je hebt namelijk verschillende
typen verbindingen tussen
hersengebieden. (Jolij, 2006)”

Intensiteit (o.a.Dabrowski, Webb, Kieboom)
Gevoeliger voor prikkels - antennes – continue
verwerking (Dabrowski)
Hoogbegaafden beleven de wereld zeer intens. Ze
zijn zeer alert, zowel cognitief, zintuiglijk als
emotioneel.

Een andere kijk op Hoogbegaafdheid
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To him... a touch is a blow, a sound is a
noise, a misfortune is a tragedy, a joy is
an ecstasy, a friend is a lover, a lover is a
god, and failure is death.
Pearl S. Buck

Prikkels zijn de motor van de hoogbegaafde
• Gevoeliger voor prikkels - antennes – continu
(Dabrowski)
• Efficiënter werkende hersenen (Sousa, Jolles,
Jolij)
• Intensiteit (Kieboom, Dabrowski)
• Sterk geheugen - kapstok (meerdere bronnen)
Antennes + efficiëntie + intensiteit + sterk en
associatief geheugen = groei
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En….
De grens tussen prikkelhonger, heftige
reacties en overprikkeling is heel subtiel:
- zij hebben wel de filters – en dus ook het
vermogen om te focussen
- prikkelverwerking speelt continu: de hersenen
zoeken meer en meer informatie (irrelevante)
- Prikkelhonger of overprikkeling?

Overprikkeling
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Stellingen (groepen van 4-5/ 10 min)
1. Overprikkeling kan zich hetzelfde uiten als onderprikkeling
2. Overprikkeling bij hoogbegaafde kinderen ontstaat door
aanpassingsgedrag
3. Overprikkeling bij hoogbegaafde kinderen hangt vooral samen met
hb-kenmerken zoals intensiteit, rechtvaardigheidsgevoel en
perfectionisme

Hoogalert ‘zijn’
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Dabrowski: Overexcitability
Verhoogde mate van het ervaren van prikkels - wijd open staan van
kanalen om deze prikkels te ontvangen
Als het ware een lens waardoor ervaringen vergroot worden
5 ‘belevingskanalen’ Dabrowski die los van elkaar kunnen bestaan

Een andere kijk op Hoogbegaafdheid

Vijf overexcitabilities
1.
2.
3.
4.
5.

Psychomotorisch
Zintuiglijk
Intellectueel
Verbeelding
Emotioneel

Hoogbegaafden: vaker intellectuele, verbeeldingsrijke en
emotionele overexcitability (onderzoeken verschillen in
conclusie hierover)
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Wat betekent dat voor het begeleiden?

Allereerst
• Veel problemen ‘verdwijnen’
wanneer hoogbegaafde kinderen
een stimulerende omgeving
hebben
• Ga in gesprek met het kind
• Kijk uit voor alleen
symptoombestrijding

13

14-3-2018

Psychomotorisch
Kenmerken

Wat doen?

• grote beweeglijkheid
• Ruimte voor fysieke en intense
activiteiten tussen de taken door
• snel praten
• Spreek met de leerling af wat hij
• moeilijk kunnen ontspannen
kan doen als hij zijn energie kwijt
• impulsiviteit
moet
• lichamelijke onrust, bezig willen
• Friemeldoosje (tangle etc.)
zijn, gedrevenheid
• Benoem de positieve kant:
• (in)slaapproblemen
“Wat ben jij enthousiast”
• In ernstige gevallen tics, clown
uithangen, zenuwen
Een andere kijk op Hoogbegaafdheid

Zintuiglijke hypergevoeligheid
Kenmerken

Wat te doen?

• Geluiden, naden/labels, lichten,
geur, etc.
• Smaak en textuur van voedsel
• Vergrote waardering voor
muziek en kunst
• Genieten van lekker eten

• Erken de leerling die last heeft
van zintuiglijke prikkels, ook al
lijkt het aanstellerig
• Bespreek met de leerling
oplossingen
• Waar nodig: prikkelarme of juist
verrijkende omgeving
• Bespreek welke plek het
meest geschikt is

Een andere kijk op Hoogbegaafdheid
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Intellectuele hypergevoeligheid
Kenmerken

Wat te doen

• Hoofd dat nooit stilstaat
• Vragen (antwoorden leiden tot
nieuwe vragen)
• Filosofisch
• Leerhonger

• Geef ook ruimte aan hogere orde
denkvragen
• Leer de leerling hoe hij een
antwoord op vragen kan vinden
• Kritische betweter: leer de leerling
welk effecten zijn opmerkingen op
anderen hebben
• Kader de hoeveelheid
vragen die de leerling stelt
en leg uit waarom (schrift)

• Worden soms gezien als
betweter, nerd, etc.

Een andere kijk op Hoogbegaafdheid

Verbeeldingsrijke hypergevoeligheid
Kenmerken

Wat te doen?

• Veelvuldig gebruik van beelden
• Laat leerlingen visuele
aantekeningen maken, zoals een
en metaforen in taal, poëtisch
mindmap (verbeeldingskracht)
taalgebruik
• Zeg niet dat een leerling liegt als hij
• Gedetailleerde en levendige
werkelijkheid en fantasie niet kan
scheiden – vraag of iets echt
visualisaties, fantasievol
gebeurd is
• Scheiden van fantasie en
• Bied creatieve werkvorwerkelijkheid kan lastig zijn
men en fantasievolle
• Wegdromen bij verveling,
opdrachten
dramatiseren en vluchten in
fantasie
Een andere kijk op Hoogbegaafdheid
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Emotionele hypergevoeligheid
Kenmerken

Wat te doen?

• Emoties zeer intens
• Zeer sterke hechting aan
personen, dieren, knuffels,
plekken, etc.
• Goed aanvoelen en meevoelen
• Empathie
• Reacties kunnen ´overdreven´
overkomen

• Accepteer de gevoelens ongeacht
de intensiteit
• Complimenteer met empatisch
vermogen
• Help de leerling signalen te
ontdekken voorafgaand aan de
emotie – beter omgaan met de
situatie
• Bewust maken van emoties

Een andere kijk op Hoogbegaafdheid

AD(H)D - Hoogbegaafd
• Problemen al op zeer jonge
leeftijd
• In alle situaties moeite met
concentreren
• Vindt het oprecht moeilijk om
zich te houden aan regels en
aanwijzingen

• Problemen verschijnen vaak pas
als het kind naar school gaat
• Kunnen zich prima concentreren
bij complexe, uitdagende
opdrachten
• Gaat bewust discussies of
confrontaties aan
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Autisme (Asperger) - hoogbegaafd
• Verliezen zich in details,
waardoor de kern soms
wordt gemist
• Eén interessegebied met vak
stereotiepe gedragingen
• Moeite met verandering;
moeite om de context te
zien
• Star denken en handelen

• Veel oog voor detail, maar
kan prima hoofd-en
bijzaken scheiden
• Wil alles weten van één
onderwerp, geen
repeterend gedrag, daarna
ander onderwerp
• Veel prikkels in nieuwe
situaties omdat alles
interessant is
• Sterk
rechtvaardigheidsgevoel

Andere kijk op signaleren?
Overleg met je buurman/vrouw
Herken je je leerlingen in deze kenmerken?
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Toegift onderzoek Esther de Boer OU
december 2017
Is er en relatie tussen sociale identiteit van
hoogbegaafden en welbevinden en hebben
de overexcitablities een modererend effect
op deze relatie?

Onderzoeksmodel
Kenmerken van
hoogbegaafden:
overexcitabilities

Sociale identiteit van
hoogbegaafden

Welbevinden
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conclusies
• Het behoren tot een groep hoogbegaafden heeft een positief
effect op het sociaal welbevinden
• Mogelijk verklaring: het behoren tot een groep leidt er toe
dat hoogbegaafden zich prettiger voelen in de maatschappij
• Hoogbegaafden die hoog scoren op emotionele
overexcitability ervaren een negatief emotioneel
welbevinden
• Mogelijke verklaring: volgens Dabrowski moet je een
‘innerlijke worsteling’ door maken om te groeien. Hoe hoger
de emotionele oe, hoe groter de worsteling. Dit kan leiden
tot negatieve gevoelens en gedachten.

Conclusies
• Een hoge score op verbeeldingsoverexcitability heeft een
negatief effect op emotioneel welbevinden
• Mogelijke verklaring: een grote verbeelding kan leiden tot
negatieve gevoelens en piekeren
• Het effect van verbeeldingoverexcitability op de relatie tussen
sociale identificatie en sociaal welbevinden is vooral aanwezig
bij hoogbegaafden die laag scoren op
verbeeldingsoverexcitability
• Mogelijke verklaring: hoogbegaafden met minder vermogen tot
‘verbeelding’ ervaren de ondersteunende functie van een groep
meer, omdat zij mogelijk minder/geen last ervaren van
negatieve gevoelens en een negatieve beeldvorming van de
groep in de maatschappij.
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Tenslotte
Zijn er nog vragen?
Tips?
Contact?
Esther de Boer
0651192773

estherdeboer1311@hotmail.nl
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