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bijzondere capaciteiten motivatie creativiteit

artistiek eerzucht divergent denken

intellectueel emotionele stabiliteit fantasie

psychomotorisch ijver flexibiliteit

sociaal optimale aanmoediging originaliteit

waardering door de omgeving vindingrijkheid

dezelfde leeftijd. Enkel door hen komt het kind
vooruit: wie zich voortdurendmoet meten met men
sen die niet hetzelfde niveau halen, komt niet langer
vooruit omdat deze situatie geen uitdagingkarakter
meer heeft. Vanuit dit multifactorieel model komt
de volgende definitie voor hoogbegaafdheid:

"Hoogbegaafdheid is geen statische constructie,
maar weI het resultaat van een dynamische
wisselwerking tussen individuele capaciteiten en
de bevorderende of remmende invloed van de
sociale omgeving."

Figuur 1. Het multifactorieel model van Monks

Dit potentieel zal enkel maar ontwikkeld worden
als drie belangrijke omgevingsfactoren (gezin,
school en ontwikkelingsgelijken) op elkaar afge
stemd zijn. De ontwikkelingsgelijken zijn zeer
belangrijk voor het hoogbegaafde kind. Ret zijn
kinderen die hetzelfde ontwikkelingsniveau heb
ben, dus niet noodzakelijk - en meestal niet -

Deze drie eigenschappen vormen samen een hoog
begaafd potentieel, dat enkel zal gerealiseerd wor
den als de omgevingsfactoren allemaal goed op
elkaar zijn afgestemd. Deze drie belangrijke eigen
schappen worden door Monks geconcretiseerd op
de volgende manier:

Volgenshet multifactorieel model van Franz Monks
(Monks & Ypenburg, 1993) gaat het bij hoogbe
gaafdheid altijd over een samen voorkomen van
drie belangrijke eigenschappen van een persoon.
Ret zijn: uitzonderlijke capaciteiten, creativiteit in
het vinden van oplossingsmethoden en motivatie.

Het multifactorieel model van Franz Monks

MODELLEN OVER
HOOGBEGAAFDHEID
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Figuur 2. Het Berlijnse structuurmodel van intelligentie

___ _,A....__ ~
I \

Aigemene intelligentie

~,,,,,,

Deze - en nog andere modellen - bestaan naast
elkaar. Ze staan niet in concurrentie met elkaar,
maar proberen hoogbegaafdheid zodanig te
beschrijven dat het voor iedereen duidelijk wordt
dat het meer is dan een hoog intelligentiequotient
alleen.

Nochtans in het niet zo dat men, als men begaafd is,
automatisch bovengemiddelde prestaties levert. Een
hoog intelligentiequotient is een aanduiding voor
een hoge intellectuele begaafdheid, maar nog geen
garantie voor succes op school of op het werk. Om
tot een buitengewone prestatie te komen heeft men
naast algemene intelligentie en specifieke intellec
tuele mogelijkheden ook nog creativiteit, motivatie
en een zeer prikkelende en krachtige leeromgeving
nodig. Dit wordt weergegeven in het volgende sche
ma:

Dit model is niet volledig. Ret kan verder aange
vuld worden met onder andere de ruimtelijke en
auditieve mogelijkbeden van een mens.

In de ruit ziet men hoe intellectuele prestaties steeds
opgebouwd zijn uit een inhoudelijke en een opera
tionele mogelijkbeid. Zo kan men bijvoorbeeld de
intellectuele prestatie die men levert bij rekenopga
yen onderbrengen in de eel die bestaat uit "nume
rieke informatie" en "verwerkingscapaciteit",

Dit model heeft de vorm van een ruit en gaat er van
uit dat de algemene intelligentie be staat uit zeven
soorten mogelijkbeden. Onder algemene intelligen
tie verstaat men een zeer algemene mogelijkbeid die
alle intellectuele prestaties bemvloedt. De zeven
meer specifieke mogelijkbeden bemvloeden echter
bepaalde intellectuele prestaties. Ze laten zich opde
len in inhoudelijke en operationele vaardigheden.

Het Berlijnse structuurmodel van intelligentie
(Holling, 2003)
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Een intelligentieonderzoek komt meestal maar
later, wanneer een aantal mensen de indruk hebben
dat het kind veel meer in zijn mars heeft dan zijn
leeftijdsgenoten. Ze baseren zich daarvoor op enke
Ie van de volgende kenmerken van hoogbegaafd
heid:
- sterk ontwikkeld geheugen
- snelle taalontwikkeling

sterk wiskundig inzicht
- zich zeer snel bewust van leven en dood
- sterk rechtvaardigheidsgevoel

KENMERKEN VAN
HOOGBEGAAFDE KINDEREN

- hoogbegaafde onderpresteerders komen ook niet
aan een IQ van 130 of meer. Zij zijn te herken
nen doordat ze falen op makkelijke vragen
(omdat deze geen uitdagingskarakter meer heb
ben) maar de moeilijke opgaven echter weIjuist
oplossen (Voordracht Open Universiteit Gent,
12 december 2002).
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Ook al is het intelligentiequotient niet almachtig,
toch hoort het bij de onderkenning van intelligentie.
Tessa Kieboom van het Centrum voor Begaafd
heidsonderzoek te Antwerpen heeft op dat gebied
de volgende visie: vanaf een IQ van 130 (dat het
liefst bepaald wordt met de standaardtesten voor
IQ-bepaling - hiermee bedoelt Kieboom de
WPPSI-R en de WISC IIINL) kan men spreken van
hoogbegaafdheid. Deze 130-grens mag echter niet
te rigide toegepast worden: er is een schemerzone
met kinderen die geen 130 halen en toch hoogbe
gaafd zijn, net als een groep onderpresteerders. De
IQ-test moet vanuit verschillende gezichtspunten
worden bekeken:
- de geluksfactor speelt volgens Kieboom nauwe

lijks mee bij de afname van een IQ-test. Deze
zijn immers zo uitgebreid dat men onmogelijk
voor aIle subtests geluk kan hebben;

- een intelligentietest geeft meestal een onder
schatting van de begaafdheid, zelden of nooit
een overschatting;

DE PLAATS VAN DE IQ-AFNAME

Figuur 3. De weg naar een buitengewoneprestatie

- -,

Bevorderende factoren

I I
I
I I

__ L_J._J
I I I
I I
I ,

I I
I I
I I
I ,

I I
I I
I I
I ,
I ,
, I

I I
I I
I ,

- _I I

- , I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

BeheersingsniveauBegaafdheidsfactoren

------------ ALGEMENE INFORMATIE ------------



LOGOPEDIE 2007 (20) 2

In een Duitse brochure (Holling, 2003) gaat men
nog verder en geeft men een soort checklist met

Hier moet je al weten wat een mummie is, maar
ook al beseffen dat sommige woorden verschil
lende betekenissen kunnen hebben.

Ken je de mop van de mummie?
Ze is ingewikkeld!

vraag:
antwoord:

Zijn sterk gevoel voor humor kan er ook voor zor
gen dat het niet begrepen wordt door zijn leeftijds
genoten, omdat zijn humor te abstract is. Een voor
beeld:

Deze kinderen zijn zeer gevoelig. Zo kunnen ze ook
op meer anticiperen dan wij, waardoor ze vaker dan
andere kinderen met angst en gevaar worden gecon
fronteerd. Zo kan voor een hoogbegaafd kind
iemand die op een dak werkt zeer angstwekkend
zijn omdat het het gevaar en de mogelijke gevolgen
ervan al inziet, terwijl veel andere kinderen dit
gewoon stoer of "cool" vinden.

Hoogbegaafde kinderen kunnen zich op verschil
lende dingen tegelijk concentreren. Dit wordt echter
op de basisschool niet verwacht. Op de basisschool
moet men zich sequentieel concentreren. Deze kin
deren hebben dan ook concentratie te veel die ze op
andere dingen richten. Zo worden ze soms ten
onrechte bestempeld als kinderen met concentratie
problemen. Dit kan verder ook een probleem vor
men omdat ze na verloop van tijd niet meer leren
gericht op te letten waardoor ze toch belangrijke
zaken missen.

voor zichzelf de lat vaak zeer hoog en zijn daar
moeilijk vanaf te brengen. Wanneer ze echter met te
moeilijke opdrachten worden geconfronteerd, kan
dit perfectionisme omslaan in faalangst. Vaak heb
ben ze dan ook zeer specifieke en zeer sterke inte
resses. Ze willen dan ook aIle details over dat
onderwerp kennen. Mijlpalen in deze interesses van
hoogbegaafde kinderen zijn op 6 jaar een grote inte
resse in alles wat met onze afkomst te maken heeft
(dinosaurussen, fossielen) en op 8 jaar in datgene
wat er na ons zal overblijven en onze plaats in het
geheel van de wereld (astronomie). Wanneer ze
echter met deze kennis uitpakken tegenover hun
leeftijdsgenootjes, dan krijgen ze vaak de stempel
van "nerd" en worden ze uit de groep gestoten
wegens "te moeilijk",
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Deze kinderen hebben een zeer grote leerbaarheid,
maar hebben zichzelf vaak al de dingen geleerd op
het moment dat ze op school aan bod komen. Dit
leidt al snel tot verveling. Bij deze grote leerbaar
heid zijn ze ook nog perfectionistisch. Ze leggen

Deze kinderen hebben vaak een grote discrepantie
tussen wat ze verstandelijk begrijpen en datgene
wat ze emotioneel kunnen verwerken. Dit betekent
echter niet dat ze emotioneel zwak zijn. Vanuit hun
eigen grote zelfreflectie verwachten ze dat anderen,
en zeker volwassenen, die ook hebben. Hun teleur
stelling kan zeer groot zijn als ze merken dat ande
ren zichzelf niet kritisch durven te bekijken. Daarbij
komt nog dat hun rechtvaardigheidsgevoel zo sterk
ontwikkeld is dat ze vaak geconfronteerd worden
met problemen waaraan ze niets kunnen doen, maar
waar ze toch sterk onder lijden.

Het feit dat het kind een sterk ontwikkeld geheugen
heeft, zorgt er voor dat het in het basisonderwijs
nagenoeg niet moet leren en toch sterke resultaten
haalt. Zo kan het bijvoorbeeld in het 5e en 6e leer
jaar de Franse woordjes onthouden vanuit de les.
Komt het dan in het secundair onderwijs terecht,
dan meent het uit eigen ervaring te weten dat het
zijn Latijnse woordjes niet hoeft te leren. AIleen
worden die Latijnse woorden veel minder herhaald
in de klas en wordt er van hen heel wat zelfstudie en
herhaling verwacht. Het gevaar van hun goede
geheugen schuilt hier in dat ze de vereiste studie
vaardigheden voor het secundair onderwijs nog niet
verworven hebben. Wanneer deze dan niet snel aan
geleerd worden, dan loopt het kind het gevaar om
weggeorienteerd te worden door de klassenraden,
vaak met de boodschap dat het kind het weI kan,
maar het niet echt wil.

Een aantal van deze kenmerkende kwaliteiten van
een hoogbegaafd kind kunnen het echter vroeg of
laat in de problemen brengen, zowel op school als
daarbuiten.

- leergierig en nieuwsgierig
- zeer specifieke interesses
- concentratiekracht
- zeer kritisch
- sterke zelfreflectie
- perfectionistisch
- veel belang hechten aan afspraken

gevoel voor humor
zeer gevoelig
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Maar dan heb je nog het fenomeen van de hoogbe
gaafde onderpresteerder. Het gevaar voor deze
hoogbegaafde onderpresteerders schuilt hem vooral
hierin dat men er weI eens zou kunnen van uitgaan
dat hij niet zo begaafd is en al zijn prestaties in het
licht daarvan gaat interpreteren. Op die manier
ervaart de onderpresteerder voortdurend een onder
schatting van zijn mogelijkheden. Hierdoor worden
zijn prestaties uit frustratie nog slechter. De vicieu
ze cirkel is hier nooit ver af. Dat het niet zo een
voudig is deze te herkennen blijkt uit de volgende
tabel met kenmerken. Gelukkig zijn er voldoende
alternatieven.

HOOGBEGAAFDE
ONDERPRESTEERDERS

Kenmerken op het vlak van sociaal gedrag:
- Is bezig met begrippen zoals recht en onrecht,

goed en kwaad, en is bereid om indien nodig
tegen autoriteiten in te gaan.

- Is een individualist.
- Aanvaardt meningen van autoriteiten slechts na

een eigen kritisch onderzoek.
- Is in staat om verantwoordelijkheden op zich te

nemen en is betrouwbaar in planning en organi
satie.

- Kiest gelijkbegaafde, vaak oudere kinderen als
vriend.

- Heeft de neiging snel over situaties te beslissen.
- Kan zich inleven in en staat open voor politieke

en sociale problemen.

Gaat op in bepaalde problemen.
Streeft er naar een probleem steeds volledig op
te lossen.

- Verveelt zich bij routineopgaven.
- Streeft naar perfectie.
- Heeft zelfkritiek.
- Heeft een kritische houding ten opzichte van het

eigen tempo en het eigen resultaat.
- Heeft een uitgesproken voorkeur om onafhanke

lijk te werken om zo voldoende tijd te hebben
om een probleem door en door te bestuderen.

- Legt zich een hoog prestatiedoel op en lost (zelf
opgelegde) problemen op met een minimum aan
instructie en hulp van volwassenen.

- Heeft interesse voor onderwerpen voor volwas
senen zoals politiek, godsdienst, filosofie, ...
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Kenmerken op het vlak van werkhouding en
belangstelling:

Kenmerken op het vlak van leren en denken:
- Kent zeer veel details over specifieke onderwer

pen.
- Heeft een voor zijn leeftijd ongewone woorden

schat.
- Heeft een vloeiende, uitdrukkingsvolle en uitge

werkte taal.
- Heeft een. uitmuntende vaardigheid om feiten

snel te onthouden.
Doorziet oorzaak en gevolg zeer goed.

- Zoekt intensief naar gelijkenissen en verschillen.
Herkent goed de principes die aan de basis lig
gen van moeilijke problemen.

- Heeft de bijzondere vaardigheid om zwakke ver
algemeningen te ontkrachten.

- Heeft een uitzonderlijke opmerkingsgave.
- Leest spontaan veel boeken met een voorkeur

voor boeken die duidelijk voor een oudere leef
tijd zijn.

- Heeft een kritisch, waarderend en onafhankelijk
denken.

Met andere woorden: in veel gevallen zal het raad
zaam en soms zelfs noodzakelijk zijn de hoogbe
gaafdheid te staven met een intelligentietest.

- Deze criteria zijn zo vaag geformuleerd, dat men
ze vaak ook kan toekennen aan niet hoogbegaaf
de kinderen.

- Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs
om te stellen dat deze kenmerken typisch voor
hoogbegaafde kinderen zijn.

- Veel van deze kenmerken zijn in termen van het
toekennen van een waarde of een hoedanigheid
opgesteld. Deze toekenningen zijn per definitie
subjectief en kunnen niet gelden als een objec
tief oordeel.

- Vee1 van deze eigenschappen zijn ook afhanke
lijk van het onderwijsaanbod en de stimulering
die een kind krijgt.

- Er is geen enkele aanduiding over hoeveel ken
merken er bij een kind moeten aanwezig zijn om
over hoogbegaafdheid te kunnen spreken.

kenmerken die vaak ook bij hoogbegaafde kinderen
voorkomen. De nuanceringen uit de brochure zijn
weI belangrijk:

------------ ALGEMENE INFORMATIE



LOGOPEDIE 2007 (20) 2

- Vervroegde instap in het kleuteronderwijs.
- Vervroegde instap in het lager onderwijs.
- Het overslaan van een leerjaar.
- Ononderbroken vooruitgang: de leerling krijgt

Versnelling is een interventie die er voor zorgt dat
studenten sneller dan gewoonlijk of jonger dan
gewoonlijk door een bepaald onderwijskundig pro
gramma lopen. De rijpheid en de motivatie van een
leerling wordt gekoppeld aan het niveau, de com
plexiteit en de snelheid van het curriculum. Het is
een strategie die respect heeft voor de individuele
verschillen en het feit erkent dat somrnige van deze
verschillen een onderwijskundige soepelheid vra
gen. Versnelling zorgt voor een cumulatieve onder
wijskundige voorsprong.
Versnelling betekent niet dat een leerling zou gefor
ceerd worden om moeilijker leerstof te verwerken
of om met oudere kinderen om te gaan voor het daar
klaar voor is.
In een onthutsend Amerikaans rapport (Collangelo,
Assouline & Gross, 2004) beschrijft men verschil
lende mogelijke vormen van versnelling:

Wat is versnelling?

roeklas is hiervan een voorbeeld. Dit is een klas
waarin de school voor een aantal uren in de week de
hoogbegaafde kinderen samen zet om rond een
bepaald thema te werken. Hierdoor komen deze
hoogbegaafde leerlingen in contact met ontwikke
lingsgelijken. Dit zou sociaal en emotioneel een
zeer goed effect hebben.

heeft een complexe woordenschat

maakt zeer accurate gevolgtrekkingen

gesprekken over eigen interesses

evaluatie van het probleemoplossend
vermogen

toont originaliteit en creativiteit

leest zeer vee Ithuis

gesprek in een niet-schoolse omgeving

zeer competent in speciale domeinen

zelfgestelde opgaven laten uitvoeren

altematieven om onderpresteerders

te herkennen
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Tessa Kieboom kiest er voor om deze versnelling
achter de hand te houden. Voor haar is het verbre
dingstraject het belangrijkste en moet men het ver
snellingstraject achter de hand houden voor het
geval dat het eerste traject niet langer voldoende is.
Versnelling kan echter in een aantal gevallen de
school de tijd geven om voor het volgende school
jaar een verbredingstraject op te zetten. De kangoe-

Over deze versnelling bestaat er volgens Tessa
Kieboom (Voordracht Open Universiteit, 12 decem
ber 2002) een groot misverstand: te vaak denkt men
dat het kind deze versnelling emotioneel niet zal
aankunnen. Niets is minder waar. Het is voor het
kind socio-emotioneel veel beter dat het bij ontwik
kelingsgelijken (lees oudere kinderen) terechtkomt.
Hier loopt het veel minder het gevaar om door zijn
kennis uit de groep gestoten te worden. Het pro
bleem dat zich hierbij wel kan voordoen is dat het
voor het kind cognitief gezien te moeilijk wordt,
met in extreme gevallen faalangst tot gevolg.

De meest aangewezen oplossing is de verbreding,
waarbij het kind een uitbreiding en verdieping van
de leerstof krijgt, zowel binnen als buiten het curri
culum als binnen en buiten de klas. De tweede
oplossing is die van de versnelling, waarbij het kind
eenmalig een leerjaar overslaat.

EEN OPLOSSING VOOR
HOOGBEGAAFDE KINDEREN:
VERBREDEN EN VERSNELLEN

gemiddelde schriftelijke prestaties

negatieve instelling ten op zichte van de
school

sociaal en emotioneel onrijp

vee leer teruggetrokken in de klas

onvolledige informatie over zijn kennis,
interesses en gedachten

voert opgaven onnauwkeurig uit

neigt naar schoolmoeheid

maakt met tegenzin schriftelijke opdrachten

hindemissen om onderpresteerders

te herkennen
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- Dit uitgebreide rapport wil de ontbrekende ken
nis bijbrengen.

- De overvloedige bewijzen van de vele onder
wijskundige en sociale voordelen van het ver
snellen zou het vertrouwen in deze maatregel
moeten vestigen.

- Dit rapport nodigt uit tot zelfbevraging en dia
loog tussen ouders en leerkrachten, met de vraag
hun visie over het versnellen bij te stellen.

- De overtuiging dat de leeftijd de klas bepaalt is
achterhaald door wat we weten over individuele
verschillen.

- Niets doen is niet hetzelfde als geen kwaad
doen. De keuze om niet te versnellen is op zich
al een interventie. Toch is er meer en meer
bewijs dat als er aan de noden van een kind op
onderwijskundig en sociaal vlak niet tegemoet
gekomen wordt, dit leidt tot verveling en school
moeheid.

- Er is overvloedig onderzoeksmateriaal ter
beschikking, maar dit wordt niet aan de toekom
stige leerkrachten doorgegeven.

- Versnellen is niets anders dan de leerling toela
ten om op eigen tempo te leren.

- Sociale aanpassing op school is eerder complex.

Op elk van deze punten formuleren de auteurs een
concreet antwoord.

eenkomt met het wetenschappelijk onderzoek,
dan geeft men bijna altijd gevolg aan de eigen
visie.

- Voor veel leerkrachten bepaalt de leeftijd van
een kind in welke klas hij moet zitten, niet de
mogelijkheden.

- Het niet versnellen van leerlingen wordt door de
meeste leerkrachten gezien als de veiligste optie.

- Er wordt in de opleiding van leerkrachten weinig
of geen aandacht besteed aan deze maatregel.

- Ouders en leerkrachten vinden het verkeerd leer
lingen in het onderwijs op te jagen.

- Kinderen die versneld worden maken moeilijk
nieuwe vrienden.

- Individuele leerlingen zijn minder belangrijk dan
de gelijke onderwijskansen voor elke leerling.

- Het versnellen van bepaalde kinderen zal het
zelfbeeld en de zelfwaardering van andere kin
deren aantasten.

- De kennis van versnelde kinderen zal hiaten ver
tonen.

- De gevallen waarbij versnelling rnislukte wor
den overdreven en halen het nieuws.
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- De leerkrachten hebben geen kennis van de
voordelen die het versnellen van leerlingen kan
bieden.

- Men heeft weinig vertrouwen in deze maatregel.
- Als de eigen visie over het versnellen niet over-

Deze maatregel wordt echter nog te weinig geno
men. De auteurs van dit rapport verzamelden een
twaalftal redenen waarom de maatregel van het ver
snellen niet emstig genomen wordt.

nieuwe inhouden als de vorige verwerkt zijn. Dit
werkt versnellend als de leerling de inhouden
vlugger verwerft dan zijn leeftijdsgenoten.

- Instructie op eigen tempo; de leerling doorloopt
het onderwijsleerproces op eigen tempo. De leer
ling kan hier beslissen over het gevolgde tempo.

- Onderwerpgestuurde of gedeeltelijke versnel
ling: de leerling kan voor bepaalde vakken de
inhouden mee volgen van een hogere klas.

- Graadsklassen: dit is geen specifieke maatregel,
maar een graadsklas kan wel toelaten dat de
leerling gemakkelijk inhouden krijgt van een
hoger leerjaar.

- Het curriculum compacter maken: dit komt neer
op het drastisch verkorten van de introductie en
de instructiemomenten van nieuwe leerstof. De
tijd die hierdoor vrijkomt, kan gebruikt worden
voor verdiepingsactiviteiten.

- Het curriculum dichterbij halen: de leerling
krijgt leerstof op een kortere termijn dan nor
maal. Eens hij die verworven heeft kan hij naar
een hogere klas.

- Mentoring: de leerling krijgt een mentor of
gespecialiseerde leerkracht die een snellere of
gevorderde instructie gee ft.
Programma's buiten het curriculum.

- Leren per (elektronische) briefwisseling
- Het vervroegd overs tappen naar een volgend

onderwijsniveau
- Simultane of duale inschrijving: de leerling

schrijft zich in voor een cursus op een bepaald
niveau en krijgt krediet voor een gelijkaardige
cursus van een hoger niveau.

- Vooruitgeschoven plaatsing: de leerling volgt
een cursus op het niveau van hoger onderwijs
terwijl hij nog in het ondersteunende milieu van
het secundair onderwijs zit. Deze cursussen
laten de student toe om toegang te krijgen tot het
hoger onderwijs en toelating te krijgen tot meer
gespecialiseerde inhouden op het niveau van het
hoger onderwijs.
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De wetenschap toont duidelijk aan dat versnellen
geen schadelijke onderwijskundige praktijk is. WeI

- Versnelde leerlingen zouden hun voorsprong in
de volgende schooljaren verliezen.

- Versnelde leerlingen zouden problemen krijgen
in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

- Versnelde leerlingen zouden onvoldoende fysie
ke en emotionele rijpheid hebben om het hoofd
te bieden aan de stress die met hun versnelling
zou gepaard gaan.

- Versnelde leerlingen zouden arrogant en elitair
worden.

Ook de vier belangrijkste tegenwerpingen die leer
krachten en directies vaak opperen om een leerling
niet te versnellen, worden tegengesproken door de
wetenschap. Deze tegenwerpingen zijn in het bij
zonder:

Het overslaan van een klas kan helpen om tegemoet
te komen aan een leerling die sneller leert en nood
heeft aan moeilijker taken. Leerkrachten zijn echter
vaak bezorgd over een gebrek aan kritische zin bij
de versnelde leerlingen. Dit hoeft niet noodzakelijk
zo te zijn als men een gepaste evaluatie inbouwt en
als het onderwijs en het gebruikte materiaal gemdi
vidualiseerd zijn om tegemoet te komen aan de spe
cifieke noden van de leerling. Het komt er op neer
dat men manieren vindt om zin, structuur en een
zeker doel te geven zodat de leerling gemotiveerd
wordt om zijn leren te verruimen.

Hoogbegaafde leerlingen verkiezen oudere
vrienden omdat hun rijpheid meer met die van
hen overeenkomt. Noch de methode, noch de
leeftijd waarop deze versnelling plaatsheeft,
zorgt voor gevolgen.

- Versnellen kan gebruikt worden in alle scholen.
- Versnellen laat aan de leerlingen die er toe in

staat zijn toe om vroeger naar het onderwijs van
een hoger niveau over te stappen.
Hoogbegaafde leerlingen kosten minder aan het
onderwijs omdat ze minder tijd op school door
brengen.

- Versnellen zorgt er voor dat er minder verveling of
onvoldaanheid is bij de hoogbegaafde leerlingen.

- De sociale en emotionele aanpassing verbetert
over het algemeen, vaak boven het gerniddelde,
als er versneld wordt.

- Om succesvol te zijn, moet versnelling kunnen
bouwen op continuiteit en een sterke coordinatie,
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Sommige versnelde kinderen passen zich niet
gemakkelijk of onmiddellijk aan. Kinderen die
buiten hun leeftijdsgroep vielen kunnen tijd nodig
hebben om weer sociaal vertrouwen op te bou
wen. Hoewel het bewijs voor sociaal succes bij het
versnellen van leerlingen niet zo helder is als het
onderwijskundige succes, is het toch nog meer
positief dan negatief. Versnelling vergroot weI de
vriendengroep. Veel hoogbegaafde kinderen leu
nen aan bij oudere kinderen, en op die manier
wordt het gemakkelijker om vrienden te maken.
Als leerkrachten gelijkheid met gelijkvorrnig
heid verwarren, dan willen ze dat alle leerlingen
op hetzelfde moment hetzelfde curriculum krij
gen. Dan wordt de gelijkheid van kansen op het
spel gezet. De meeste kinderen hebben geen ver
snelling nodig. Daarom mag deze maatregel niet
ontzegd worden aan de leerlingen die hem wel
nodig hebben. Elke leerkracht weet dat de kin
deren in zijn klas verschillende onderwijskundi
ge en sociale noden hebben. Versnelling is een
respectvolle erkenning van de individuele ver
schillen evenals een manier om er een antwoord
op te geven.

- Kinderen zijn het gewoon dat leeftijdsgenoten
op een verschillend tempo vooruitgang maken
op gebieden zoals sport en muziek. Op school
zal het feit dat een of twee kinderen versneld
worden de klas niet onmiddellijk beroeren.

- We versnellen leerlingen omdat ze voor zijn op
hun leeftijdsgenoten in hun onderwijskundige
ontwikkeling en kennis. Hoogbegaafde leerlin
gen zijn vlugge leerlingen en eventuele hiaten
worden snel opgevuld.

- Goed nieuws haalt het nieuws zelden. Het is niet
omdat sommige gevallen mislukten, dat men
versnellen niet langer zou zien als een mogelijke
optie.

- Al vier jaar is er in Wallonie een interuniversitair
onderzoek bezig over hoogbegaafde kinderen en
jongeren. Vijf Waalse universiteiten doen aan
het onderzoek mee. In een van de rapporten die
uitgaan van dit onderzoek, staat een interessant
stukje rond het versnellen van leerlingen door ze
een klas te laten overslaan (Interuniversitair rap
port, 2004). Wat daarin geschreven wordt is
zeker de moeite waard om in een compacte vorm
weer te geven.

- Eerst en vooral wordt er wetenschappelijk
bewijs aangebracht dat aantoont dat versnellen
van hoogbegaafde leerlingen over het algemeen
positieve resultaten geeft:
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Het rapport heeft in de 21 Europese landen 19 ver
schillende voorzieningen voor hoogbegaafden gem
ventariseerd. Daarvan hebben de auteurs er 7 terug
gevonden in Vlaanderen, en dan nog niet altijd op
alle onderwijsniveaus. We vatten dit samen in de
hierna volgende tabel.

Specifieke voorzieningen voor hoogbegaafden

Het begrip hoogbegaafdheid wordt niet expliciet
vermeld in de Vlaamse onderwijswetgeving. Hoog
begaafde kinderen vallen onder de noemer van de
zorgenkinderen. Vanuit de onderwijsinspectie wor
den er geen expliciete richtlijnen op schrift gesteld
in verband met de aanpak van hoogbegaafde kinde
renoNog anders gesteld: scholen hebben een bijna
volledige autonomie voor wat betreft hun aanpak
van hoogbegaafdheid.

Wettelijke erkenning van het begrip
hoogbegaafdheid

In februari 2005 verscheen aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen een uitgebreid rapport
(Monks & Pfluger, 2005) dat een inventaris geeft
van wat er in december 2004 in elk land bestond.
Dit zijn de Vlaamse gegevens zoals die werden aan
gebracht door Tessa Kieboom (CBO).

DE SITUATIE IN VLAANDEREN ...

Veralgemeningen en stereotypen doen deze kin
deren onrecht: ze kunnen er in extremis wel toe
leiden dat het kind juist die problemen gaat "ont
wikkelen" die van hem verwacht worden.

- Op sociaal vlak kunnen er problemen zijn omdat
hoogbegaafde kinderen moeten leren om met
minder verstandige klasgenoten om te gaan.
Deze situatie vraagt een emotionele rijpheid en
een grote mate aan sociale competenties, omdat
vaak individualiteit en aanpassing gevraagd
wordt. Toch zijn de meeste hoogbegaafden daar
toe goed in staat. Slechts weinig hoogbegaafden
hebben problemen in de omgang met andere
mensen.
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- Er is sprake van een asynchrone ontwikkeling.
De intellectuele ontwikkeling verloopt sneller
dan de emotionele en lichamelijke ontwikkeling.
Hierin schuilt het gevaar dat ouders en leer
krachten de snelle intellectuele ontwikkeling
doortrekken naar de sociale en emotionele ont
wikkeling ("Hij is toch zo slim, waarom ge
draagt hij zich niet wat verstandiger?")

- Het is verkeerd hoogbegaafdheid gelijk te stellen
aan een verhoogd risico tot emotionele en ande
re stoornissen, even verkeerd als perfectie op alle
gebieden te verwachten. De individuele bij
zonderheden van deze kinderen zijn verschillend.

Uit onderzoek blijkt dus dat er geen argumenten
zijn tegen het versnellen. In een Duitse brochure
(Holling, 2003) staat duidelijk aangegeven dat
hoogbegaafden een normale emotionele ontwikke
ling doorlopen. Daarbij moet men echter rekening
houden met de volgende feiten:

De mythe van de sociale en emotionele
problemen bij versnelling

- Het is belangrijk dat men vooraf nagaat wat die
versnelling allemaal gaat kosten, en dat men
zoveel mogelijk informatie heeft verzameld om
dan pas te beslissen of deze maatregel wenselijk
is en kans heeft op succes.

- De organisatie van een dergelijk versnellen
vraagt gecoordineerde inspanningen van de leer
ling, zijn ouders, zijn huidige en toekomstige
leerkrachten en de directie. De informatie die
iedereen geeft moet alle ontwikkelingsdomeinen
dekken en verzameld en geanalyseerd worden
door een professionele persoon zodat de beslis
sing, met een beetje geluk, het resultaat is van
een consensus.

Toch zijn er een aantal voorwaarden om de versnel
ling van een leerling te laten slagen:

wordt er vanuit de wetenschap aangeraden om nooit
meer dan een jaar over te slaan. Er moet telkens
eerst gekeken worden hoe de leerling zich aanpast,
alvorens verdere maatregelen te overwegen.
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Deze toestand lijkt in de nabije toekomst echter niet
te zullen verbeteren: Op 19 oktober 2005 werden op
het departement Onderwijs de nieuwe fiches rond
autisme en hoogbegaafdheid voor de map Leerzorg
van v.z.w. die' -s-lekti-kus voorgesteld. Ter gelegen
heid hiervan hield minister Frank Vandenbroucke

- Het expliciet vernoemen van het begrip hoogbe
gaafdheid in de wetgeving.

- Het erkennen van de hoogbegaafde leerlingen
als een specifieke doelgroep.

- Differentiatie.
- Flexibiliteit in het schoolsysteem.
- Hoogbegaafdheid als een vast en verplicht

onderdeel van de lerarenopleiding.
- Een aangepast curriculum.

Voor Vlaanderen geeft het rapport de volgende pri
oriteiten en verwachtingen weer:

PRIORITEITEN EN VERWACHTINGEN

Leerkrachten kunnen zich wel op vrijwillige basis
bijscholen.

However, teacher training programs specialized in
gifted education do not exist at the compulsory trai
ning level in Flanders. The topic "giftedness" or
"gifted education" is not discussed in any way.

Het lijkt mij het beste de bevindingen van het rap
port hier letterlijk over te nemen. Het stemt op zijn
minst tot nadenken (Monks & Pfluger, 2005).

Lerarenopleidingen en hoogbegaafdheid

1e cyclus secundair
onderwijs
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In Vlaanderen bestaat er geen officiele procedure
om hoogbegaafdheid te onderkennen. Elke school
heeft zo zijn eigen procedure. Psychologische intel
ligentietests worden het meest van al gebruikt om
aan een leerling een specifieke voorziening toe te
kennen. Er wordt zelden een onderzoek gedaan
door een expert.

Het onderkennen van hoogbegaafdheid

"In these classes, gifted children from different
regular classes and different ages come together to
work on challenging exercises and projects. Initially
this initiative had a cognitive goaL However, after
field testing it also seemed to be very important for
the social-emotional development of gifted children
in that it allowed them to meet peers. This contact
with peers has a positive influence on the self
esteem of the more able. Furthermore, it is possible
for them to compete with equals which helps them
to develop a more realistic self-concept" (Monks &
Pfluger, 2005).

Het speciaal onderwijs aan hoogbegaafde leerlin
gen in het lager onderwijs slaat op de aanwezigheid
van een Kangoeroeklas op school. Deze
Kangoeroeklas wordt in 10 tot 15 % van de
Vlaamse scholen georganiseerd a rato van 4 uur per
week. Over deze klassen zegt het rapport:

Wat er in dit schema vooral opvalt, is het ontbreken
van specifieke voorzieningen voor hoogbegaafden
in de eerste cyclus van het secundair onderwijs.
Daarnaast vermeldt het rapport in de toelichtingen
dat het overslaan van een leerjaar eerder uitzonde
ring dan regel is.

I ~ I De maatregel wordt op dit niveau voorzien.

Speciaal onderwijs

Zomerkampen

Schoolinterne
wedstrijden

Zelfstudie

Gedeelde klas
met hoger leerjaar

Klas overslaan

Kleuteronderwijs 2" cyclus secundair
onderwijs

Lager onderwijs

Vervroegde instap
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REFERENTIES

Ondanks de wijd verspreide overtuiging dat ver
snellen als maatregel slecht zou zijn, is er hiervoor
geen wetenschappelijk bewijs. Een ding is alvast
zeker: binnen de Europese context moet
Vlaanderen dringend denken aan een inhaalbewe
ging.

BESLUIT

pedagogische begeleidingsdiensten hebben een
belangrijke schoolondersteunende rol te vervul
len vanaf de tweede lijn. Zij moeten er voor zor
gen dat de draagkracht van de scholen om zor
genkinderen op te vangen steeds groter wordt.

LOGOPEDIE 2007 (20) 2

_ Hoogbegaafdheid wordt niet meegenomen als
indicator voor het financieringssysteem van de
scholen. Met andere woorden: hoogbegaafde
kinderen krijgen geen apart rugzakje. Het is
belangrijker dat scholen zich verder professiona
liseren zodat ze beter in staat zijn om deze kin
deren en jongeren te begeleiden in hun ontwik
keling: niet meer leerkrachten, wel beter opge
leide leerkrachten. De minister gaat er vanuit dat
leermoeilijkheden en eigenschappen zoals hoog
begaafdheid meer toevallig over alle scholen
verspreid zijn. Dit is niet zo als men socio-eco
nomische criteria laat gelden. Men ziet meer en
meer dat kansarme kinderen _ op basis van
socio-economische eigenschappen _ zich con
centreren rond bepaalde scholen. Deze concen
tratie is structureel en niet toevallig. Bijgevolg
moeten volgens de minister deze socio-econo
rnische criteria geld en voor het financierings
systeem.

_ De minister wil de financiele lat gelijk leggen
voor alle scholen uit alle netten. Bijkomende
financiering zal gebeuren op basis van criteria
zoals hierboven beschreven.
De huidige typologie van het bijzonder onder
wijs is gedateerd en te rigide en is dringend aan
herziening toe. De minister haalde als voorbeeld
aan dat veel kinderen met autisme een attest type
7 krijgen (auditieve problemen) omdat ze in
geen enkel type echt thuis horen.

_ Scholen moeten zich verder professionaliseren.
De centra voor leerlingenbegeleiding en de

een korte toespraak. Op hUp://www.ministerfrank
vandenbroucke.be kunt u onder de rubriek Toe
spraken de officiele versie lezen.
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