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Er zien meer en meer boeken over hoogbegaafdheid het licht. Maar er bestaat - voor zover ik weet –
slechts één boek zoals Hoogbegaafd, nou én van de Nederlandse Wendy Lammers van Toorenburg. Zij is 
moeder van een hoogbegaafd kind. Door met haar zoon op weg te gaan ontdekte ze hetzelfde over 
haarzelf. Dit maakte haar twee maal tot ervaringsdeskundige. Op een creatieve en zeer aantrekkelijke wijze 
weet ze de essentie van hoogbegaafdheid voor elke leeftijd toegankelijk te maken. Het concept is even 
eenvoudig als origineel. Op de linkerbladzijde staat de zeer kindvriendelijke tekst. Deze is geschreven op 
het niveau van het hoogbegaafde kind. Zonder betuttelend te zijn. Op de rechterbladzijde vind je een 
kleurrijke tekening die soms humoristisch, soms ernstig, maar altijd verduidelijkend is. Af en toe 
onderbreekt een klein zelftestje of verhelderende opdracht dit model. Hierdoor is het ontdekboek zowel 
een lees-, voorlees-, kijk- als doeboek. Met als rode draad een zeer positieve boodschap:

Je kunt uiteindelijk misschien een schroef aandraaien met je nagel, een mes of een muntstuk. Maar 
het gaat een stuk makkelijker als je het juiste gereedschap ter beschikking hebt. Dit boek bevat het 
gereedschap voor de klus die hoogbegaafdheid kan zijn. Maak er gebruik van, leer op jezelf ver-
trouwen, volg het pad dat bij jou past en vind zo je eigen plek in de wereld. (blz.5)

Inhoudelijk is dit boek zeer rijk. Alle gekende thema’s in verband met hoogbegaafdheid komen aan bod. 
Zoals daar zijn:

 Wat is het verschil tussen hoogintelligent en hoogbegaafd zijn?
 Wat zijn de modellen van Renzulli en Mönks?
 Wat is er anders als je hoogbegaafd bent?
 Wat is onderpresteren en wat zijn de mogelijke oorzaken.
 Hoe ga je zelf om met jouw hoogbegaafd zijn?
 Wat zijn de voor- en nadelen van hoogbegaafd zijn?
 Wat kan de school doen?
 Wat kan je zelf doen?

Doorheen alle thema’s is er veel aandacht voor de sociale en emotionele component. Want voor een kind is 
het soms moeilijk om hoogbegaafd te zijn. De auteur doet dit zonder in pessimisme te vervallen of 
hoogbegaafd zijn te problematiseren. Ze bevestigt dat het af en toe knap lastig kan zijn, maar geeft meteen 
een woordje verduidelijking en/of tips om die moeilijkheden te lijf te gaan. Dit alles vanuit de gedachte dat 
je maar iets kunt doen aan de dingen als je ze eerst kent. En daar ligt meteen ook de kracht van dit boek. 
Het biedt niet alleen inzicht, het moedigt het hoogbegaafde kind ook aan om zelf zijn zaak te bepleiten bij 
zijn leerkrachten en opvoeders.
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