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Dit boek biedt een verzameling toegankelijke verhandelingen. Het informeert alle direct betrokkenen over
een goede aanpak van hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs. Tegelijk wil het hen hiervoor
sensibiliseren. Omdat het onderwijs en de hulpverlening hoogbegaafdheid nog onvoldoende (h)erkent.
Deze verhandelingen vormen een evenwichtige mengeling van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.
Onmiddellijk na Franz Mönks neemt Tessa Kieboom het woord. Zij definieert het begrip hoogbegaafdheid.
De modellen van Mönks en Heller komen hierbij aan bod. Daarna beschrijft ze de eigenschappen van
hoogbegaafdheid. Heel belangrijk zijn haar aandachtspunten voor het secundair onderwijs. Verder geeft ze
een woordje uitleg bij twee gangbare aanpakken voor hoogbegaafde leerlingen. Tenslotte formuleert ze
acht duidelijke richtlijnen voor een goede begeleiding.
De verhandeling van Willy Lens beklemtoont het belang van de motivatie. Deze beïnvloedt zowel de
waarde van de gemeten intelligentie als het presteren van een leerling. Zo verklaart hij onderpresteren als
een gebrek aan motivatie. Hij is daarin heel duidelijk. Onderwijs dat de hoge intellectuele mogelijkheden en
creativiteit van zijn hoogbegaafde leerlingen niet uitdaagt, frustreert en verliest hen. Geïndividualiseerd
onderwijs is hier het antwoord.
Inge Buseyne leert ons dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat hoogbegaafdheid een risicofactor is voor
het ontwikkelen van psychische problemen. Ze toont wel aan dat hoogbegaafde leerlingen bepaalde
interne, persoongebonden factoren hebben die hun kwetsbaar maken voor deze problemen. Ze vult deze
aan met enkele externe factoren. De meerwaarde van deze verhandeling ligt in het stukje over de
misdiagnose en dubbele diagnose (tweemaal speciaal) van hoogbegaafdheid. Ze bedoelt met misdiagnose
niet alleen dat men de hoogbegaafdheid niet ziet en afdoet als een psychische stoornis. Ze geeft ook aan
dat kenmerken die men toeschrijft aan hoogbegaafdheid ook subtiele of minder subtiele tekenen kunnen
zijn van een psychische stoornis. Een dubbeldiagnose (AD(H)D, autisme, leerprobleem) maakt hoogbegaafde leerlingen veel kwetsbaarder voor sociale en emotionele problemen. Ze eindigt haar verhandeling
met de vaststelling dat hoogbegaafdheid nog steeds een miskend probleem is.
De verhandeling van Anne Hermans ontkracht enkele mythes over de sociaal-emotionele ontwikkeling van
hoogbegaafde leerlingen. Ze zijn niet asocialer dan hun leeftijdsgenoten. Ze hebben het al evenmin
gemakkelijk. Het is wel belangrijk dat zijzelf en hun omgeving op een positieve manier leren omgaan met
hun “anders” zijn. Zo kunnen ze voor zichzelf een omgeving vinden waarin ze zich zowel cognitief als
sociaal-emotioneel goed voelen.
De volgende verhandelingen belichten meer praktische thema’s. Willy Peters gaat dieper in op het
onderpresteren van hoogbegaafde kinderen. Hij zoekt naar oorzaken binnen en buiten de leerling en
bespreekt die grondig. Tot slot reikt hij enkele oplossingsstrategieën aan.
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Marit Goossens beschrijft eerst en vooral een tiental mogelijke studieproblemen van hoogbegaafde leerlingen. Ze licht deze toe aan de hand van concrete voorbeelden. Ze toont aan dat de studiebegeleiding van
hoogbegaafde leerlingen moet beantwoorden aan een aantal voorwaarden. Tot slot overloopt ze een
aantal kenmerken van hoogbegaafde leerlingen die hun communicatie met leerlingen en leerkrachten
beïnvloeden.
In de laatste verhandeling van dit boek geven Brigitte Leuridan en Ann Cuvelier vanuit hun ervaring van drie
jaar werken met hoogbegaafden op school enkele aanzetten voor de ondersteuning van hoogbegaafde
leerlingen. Ze beschrijven ook hoe ze tot een meer gestructureerde werking kwamen.
Dit boek biedt een snelle verkenning van het thema. Wie meer wil weten kan terecht bij de uitgebreide
referentielijsten bij elke bijdrage.
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