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Vaak lijken hoogbegaafde kinderen op een andere planeet te wonen. Hun manier van denken sluit niet aan 
op het denken van hun leeftijdsgenoten, de taal die ze spreken lijkt een andere betekenis te hebben. Dit is 
een probleem voor deze kinderen, maar vaak ook voor hun ouders, leerkrachten en begeleiders. Het is 
belangrijk dat de omgeving thuis en op school goed afgestemd is op het denkniveau van het kind, om te 
voorkomen dat het hoogbegaafde kind probleemgedrag ontwikkelt. In dit boek krijgt men inzicht in het 
denkproces van het hoogbegaafde kind en krijgt men tips en handvaten om een kind dat blokkeert op 
sociaal-emotioneel en-/of cognitief gebied verder te begeleiden in zijn denk- en leerproces.

In het eerste hoofdstuk wordt het fenomeen ‘hoogbegaafd zijn’ grondig toegelicht. Vertrekkende vanuit 
het model van Mönks staat de auteur onder andere stil bij de kenmerken van hoogbegaafdheid, het 
signaleren, diagnosticeren, aanpakken van hoogbegaafdheid, maar ook bij thema’s zoals onderpresteren, 
de sociale en emotionele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind, de functie van de verrijkingsklas en 
meer. Dit alles wordt tot leven gebracht met citaten van hoogbegaafde kinderen, gedichten en gevals-
beschrijvingen.

In het tweede hoofdstuk houdt de auteur een pleidooi om een hoogbegaafd kind niet te beoordelen op zijn 
resultaten bij het dagdagelijkse, klassieke leren maar wel op zijn geleverde prestaties. Of zoals een hoog-
begaafd kind het zelf verwoord heeft:

Mijn hoofdje zit propvol goede ideeën, maar op school moet ik leren (blz.44).

Het antwoord hierop is duidelijk: laat deze kinderen meedenken, onderzoeken en bepaal samen met deze 
leerlingen hoe de inhoud van een les eruit gaat zien. Men moet vermijden dat hoogbegaafde kinderen die 
met veel enthousiasme en interesse aan de lagere school beginnen al snel gedemotiveerd geraken omdat 
het systeem niet afgestemd is op hun niveau.

In het derde hoofdstuk doet de auteur de theorie van Sternberg uit de doeken, de theorie die aan de basis 
ligt van het concept van de Wereldtaal. Het gaat hier niet langer om intelligent gedrag dat zich richt op één 
doel, maar om succesvol intelligent gedrag dat een optimaal evenwicht tracht te krijgen om de eigen 
doelen te bereiken. Evenwicht tussen het analytisch vermogen, het creatieve vermogen en het praktische 
vermogen. Het proces is hierbij belangrijker dan het resultaat.

Hoogbegaafde kinderen die geblokkeerd zijn in hun leer- en denkproces kunnen daar heel moeilijk over 
praten. Sommigen gaan zich overmatig aanpassen en proberen om op geen enkele manier op te vallen, 
anderen gaan een heel zichtbare leer- en gedragsproblematiek ontwikkelen. Om de communicatie te 
bevorderen, heeft de auteur het concept van de Wereldtaal uitgewerkt.

Dit concept wordt helemaal uitgelegd in het vierde hoofdstuk. Dit is een belangrijk hoofdstuk omdat het 
Denkdeurtjesmodel van de auteur daar helemaal op gebaseerd is. In het vijfde hoofdstuk leren we daar 
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alles over. De Denkdeurtjes vertalen de drie componenten van het succesvol intelligent gedrag naar het 
niveau van de kinderen:

 Deurtje 1; analytisch vermogen: de schoolvakken. Heb ik er iets van geleerd?
 Deurtje 2; creatief vermogen: het buikgevoel. Wat is mijn mening? Welk gevoel heb ik er bij? Wat is 

mijn idee? Hoe vond ik de opdracht?
 Deurtje 3; praktisch vermogen: het uitvoeren van de opdracht. Hoe ben ik tot dit resultaat 

gekomen? Hoe verliep de samenwerking? Hoe was mijn werkhouding? Heb ik indien nodig om hulp 
gevraagd? Hoe is de verzorging van mijn werk?

Als de kinderen in staat zijn om deze deurtjes zelf te openen, dan zijn ze in balans. Is dat niet zo, dan is het 
een zaak voor de begeleider om samen met het kind naar de nodige sleutels te zoeken. Twee gevalsstudies 
lichten dit alles toe.

In het zesde en zevende hoofdstuk gaat de auteur dieper in op het gebruik van de Wereldtaal en het 
Denkdeurtjesmodel op de basisschool. In het achtste hoofdstuk wordt bekeken hoe men de Wereldtaal in 
de opvoeding van de kinderen thuis kan integreren.

In het negende hoofdstuk bespreekt de auteur het gebruik van de Wereldtaal in de verrijkingsklas. In het 
tiende en laatste hoofdstuk gunt hij ons een kijkje in de verrijkingsklas zelf.

Bij het boek hoort een DVD met daarop 3 videofragmenten. Je hoort er een moeder praten over de weg die 
ze met haar hoogbegaafde dochter heeft afgelegd, hoogbegaafde kinderen beklemtonen hoe belangrijk
gelijkgestemde leeftijdsgenoten zijn en je ziet een vierjarige kleuter lezen in een kinderencyclopedie. 
Verder staan er op de DVD nog enkele werkbladen die bij het Denkdeurtjesmodel kunnen gebruikt worden.

Denken is leuk! is een boek met een visie. En een hart voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Het is heel prak-
tisch van aard maar gaat veel verder dan het inschakelen van materialen die gemaakt zijn voor hoog-
begaafde kinderen. De auteur heeft zijn ervaringsdeskundigheid omgezet in een bruikbaar model. Je hoeft 
het er niet noodzakelijk mee eens te zijn, maar je moet het mijns inziens wel gelezen hebben.

Warm aanbevolen!
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