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Dit boek is een verzameling van opstellen over hoogbegaafdheid. Verschillende (ervarings)deskundigen
schreven er aan mee. Samen vragen zij om meer begrip voor het hoogbegaafde kind. Omdat zijn weg naar 
de volwassenheid er vaak anders uit ziet dan bij de andere kinderen. 

In het eerste opstel vind je een stukje theorie. Hierin komen ‘klassiekers’ aan bod, zoals daar zijn:

 Wat is hoogbegaafdheid?
 Wat is intelligentie?
 Hoe herken je hoogbegaafde kinderen?
 Waarom herkent men niet meteen elk hoogbegaafd kind?
 Wanneer moet je testen?

In de daarop volgende opstellen komen de volgende onderwerpen aan bod, telkens gezien vanuit het 
standpunt van de ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen:

 Hoe ga je om met een gewoon begaafde omgeving?
 Wat is de rol van het gezin?
 Moet je een hoogbegaafd kind stimuleren of afremmen om nieuwe kennis op te doen?
 Hoe ga je als ouders van een hoogbegaafd kind om met de school?
 Wat met onderpresteren?
 Motivatie en creativiteit.
 Welke weg moeten scholen (nog) afleggen?
 Wat te doen als een hoogbegaafd kind zich wegstopt? Of manifest om aandacht vraagt?
 Hoe zit het met de Plusklas (Kangoeroeklas)?
 Hoe moeten we omgaan met de schijnbare motorische ‘achterstand’?
 Waarom is contact met ontwikkelingsgelijken belangrijk?
 Gaan geloof en hoogbegaafd zijn samen?
 Vragen bij het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
 Over de eigen-aardige keuze van hobby’s en speelgoed.
 Wat als je als ouder ook hoogbegaafd bent?

Elk onderwerp krijgt (in een grijs kader) een praktijkvoorbeeld mee ter verduidelijking.

Dit boek draagt als ondertitel: Waarom slim zijn soms knap lastig is. Dit betekent echter niet dat de auteurs 
van mening zijn dat hoogbegaafdheid een probleem is. Ze geven een realistisch beeld van de obstakels die 
hoogbegaafde kinderen en hun ouders soms moeten overwinnen. Wat het voor hen niet altijd even 
gemakkelijk maakt. 
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Het boek is geschreven voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Elk opstel staat op zichzelf. Hierdoor kan 
men het boek lezen al naargelang men over een bepaald thema meer wil weten. Het boek is allesbehalve 
een theoretisch werk over hoogbegaafdheid. Dat neemt niet weg dat het juiste en vaak ook (persoonlijk) 
doorleefde informatie geeft. Ouders die op zoek zijn naar een toegankelijk werkje over hoogbegaafdheid, 
zullen zich zeker in de verschillende stukjes herkennen. Wie dan nog op zoek is naar meer theorie, kan een 
kijkje nemen in de literatuurlijst achteraan het boek.
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