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Meer dan intelligent 

- De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen - 

Tessa Kieboom & Kathleen Venderickx 

 

Hoofdstuk 1: Wat is hoogbegaafdheid?  

 

Het was Spearman die in 1904 de zogenaamde g-factor beschreef, waarbij ‘g’ staat 

voor ‘general’ of algemene intelligentie. Begaafdheid werd in die tijd beschouwd als 

een eendimensionale, erfelijke en aangeboren factor beschouwd.   

 

Het verschil tussen de mentale leeftijd en de kalenderleeftijd van het kind vormt de 

basis voor het intelligentiequotiënt (IQ). Deze maatstaf wordt opgenomen in de latere 

modellen rond hoogbegaafdheid.   

 

Een van de belangrijkste kenteringen in het denken over hoogbegaafdheid is de 

longitudinale studie van Lewis Terman (1925; 1959). Hij volgde 1500 hoogbegaafde 

kinderen (IQ hoger dan 140) gedurende hun leven. Hij had verwacht dat deze kinderen 

hoog op de maatschappelijke ladder zouden komen, maar niets bleek minder waar. Ze 

bleken het tijdens hun studie relatief goed te doen, ze waren tevreden over hun 

functie en loon en ook vaak over hun relaties. Ze waren ook gemiddeld gelukkiger met 

hun leven en gezondheid. Maar uitzonderlijke prestaties bleven uit. Hierdoor werd al 

snel de vraag gesteld of er niet meer nodig is, dan intelligentie alleen om hoge 

prestaties neer te zetten.   

 

In 1983 stelt Howard Gardner zijn Multiple Intelligence-model voor, waarin hij 

verschillende domeinen onderscheidt die hoog of laag kunnen scoren. Deze omvat 

momenteel 10 domeinen:   

• Taalkundige intelligentie 

• Logisch-mathematische intelligentie 

• Visueel-ruimtelijke intelligentie (ruimtelijk inzicht)  

• Lichamelijk-motorische intelligentie 

• Muzikale intelligentie  

• Intrapersoonlijke intelligentie (hoe ga je met jezelf om)  

• Interpersoonlijke intelligentie (hoe ga je met anderen om)  

• Classificeren en ordenen 

• Ethische intelligentie  

• Biologische intelligentie 
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De impact van deze theorie is groot: intelligentie wordt vandaag op een veel 

genuanceerde manier benaderd.  

 

Joseph Renzulli stelt in 1977 zijn triadisch model voor, waarbij intelligentie op zich 

geen verklarende factor meer is voor hoogbegaafdheid. Hij omschrijft 

hoogbegaafdheid als een samenspel van meerdere factoren, met name intelligentie, 

motivatie en creativiteit.  

 

Hoogbegaafdheid kan groeien en is van meerdere factoren afhankelijk. Zo geeft het 

multifactorenmodel van Mönks (2011) aan:  

• Gezin (motivatie) 

• Creativiteit (Peers) 

• Intelligentie (School) 

 

Maureen Neihart (2002; 2008) en Rena Subotnik (2014) geven aan dat hoogbegaafde 

kinderen, jongeren en volwassenen coaching van hun intellectueel talent nodig 

hebben.  

Normaalverdeling intelligentie:  

< 70 Zeer zwak begaafd 

70 – 85 Zwak begaafd  

85 – 115 Gemiddeld (68% van de bevolking)  

115 – 130 Begaafd 

> 130 Hoogbegaafd 

 

Het cognitief model en het zijnsluikmodel van hoogbegaafdheid:  

 

Luik ‘denken’     Luik ‘zijn’  

 

Intelligentie (IQ)    Rechtvaardigheidsgevoel 

Creativiteit     Gevoeligheid 

Motivatie     Kritische instelling 

      De lat hoog 

 

Leerhonger     Anders zijn 
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Hoofdstuk 2: Hoogbegaafdheid en topsport, een leerzame vergelijking 

 

Kijken naar talent: wat zijn de verschillen?  

 

• Een sporttalent wordt gezien als een opportuniteit: fantastisch om te 

ontdekken en een fijne uitdaging om mee aan de slag te gaan. In 

tegenstelling met hoogbegaafdheid, waarbij er al snel in termen van 

problemen of zorgen wordt gedacht.  

• Als er sprake is van hoogbegaafdheid, is het gebruikelijk om iemands 

capaciteiten in kaart te brengen met behulp van een IQ-test of door andere 

vergelijkbare, gestandaardiseerde testen af te nemen. Het resultaat leidt 

onmiddellijk tot een specifiek verwachtingspatroon met betrekking tot 

potentieel en prestatie. Hoe hoger de resultaten op een dergelijke test, hoe 

hoger de verwachtingen die vervolgens worden gesteld. Talent is in de 

sportwereld een opportuniteit, een mogelijkheid om een mooie groeicurve te 

kunnen inzetten. Er wordt tijd genomen om skills en vaardigheden aan te 

leren die nodig zijn om binnen de betreffende sport verder te groeien en op 

termijn mogelijk ook een (top)prestatie te kunnen leveren. De te verwachten 

prestatie wordt niet op basis van voorgaande metingen afgerekend.  

 

Aanpak van blessures: wat zijn de verschillen?  

 

• Als in de sport een blessure optreedt, zal men er alles aan doen om deze zo 

snel mogelijk te genezen, om zo de sporter weer aan het sporten te krijgen.  

• Bij hoogbegaafden is er een groep die helemaal geen hinder ondervinden van 

hun hoogbegaafdheid, die hun talenten ontwikkelen en benutten, en die 

daardoor gelukkig door het leven gaan. Ze zijn als het ware symptoomvrij. 

Maar er bestaat ook een groep die vanwege hoogbegaafdheid wel hinder in 

functioneren, presteren en/of welbevinden ondervindt: de ‘geblesseerde’ 

groep. Hoogbegaafdheid wordt bij kinderen en jongeren nog te weinig gezien 

als oorzaak van de symptomen, wat betekent dat als het niet gezien wordt 

als oorzaak, er ook geen aanpak wordt neergezet.  

• Bij hoogbegaafden is de behandeling vaak curatief en die zou eigenlijk ook 

meer aandacht moeten krijgen in het voorkomen van blessures.  
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Hoofdstuk 3: Embodio’s, een opstap naar meer en beter 

 

Embodio is afkomstig uit het Grieks ‘Empodio’ en betekent ‘hindernis’ of ‘barrière’. 

Embodio is een term die wordt gehanteerd voor een welbepaalde, persoonsgebonden 

barrière die hoogbegaafde mensen ‘blessuregevoelig’ maakt en hun kansen op succes 

kan hypothekeren.  

 

Op het ‘groeipad’ kom je soms onverwachte en meestal onzichtbare embodio’s tegen, 

die al vroeg in de kindertijd worden opgebouwd. Deze embodio’s kunnen, als ze 

hardnekkig zijn, het benutten van potentieel stevig in de weg staan.  

 

Na de detectie van een embodio ontstaat een bewustwordingsproces. Gaandeweg 

kan de hoogbegaafde copingsmechanismen ontwikkelen om met de aanwezig 

embodio’s om te gaan, ze enigszins in te perken of zelfs te laten verdwijnen of niet toe 

te laten. Dat kan door een embodiotraining.  

 

Hieronder staan de embodio’s die voorkomen bij hoogbegaafden:  

• Zichzelf als norm zien 

• Iets bereiken kost tijd 

• Communicatie 

• Comfortzone verlaten 

• Een fout moet triggeren om het beter te doen 

• De lege toolbox 

• Heftige emoties 

• Overpresteren 

• Weerstand 

• Sociale omgang 

• Anders zijn 
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Hoofdstuk 4: De hoogbegaafdheidsmatrix, een handige richtingaanwijzer 

 

Bij hoogbegaafde mensen is er een eindeloze diversiteit, alleen is die veel moeilijker 

waar te nemen voor de buitenwereld.  

 

Er is een hoogbegaafdheidsmatrix ontwikkeld door Kieboom-Venderickx om de 

hoogbegaafde niet in een vakje te duwen, maar om je in een profiel te herkennen en 

zo beter te kunnen aansluiten bij het type hoogbegaafde.  

 

Presteerder Zelfstandige Afhankelijke 

Hoge prestatie is nodig om 

zich goed te kunnen voelen 

Alvorens een prestatie 

neer te zetten moet hij/zij 

het nut ervan inzien of 

moet het in hun 

interessegebied liggen 

Willen niet afgerekend 

kunnen worden op 

volgende verwachting 

 

Presteerder 

 

Presteren is mijn passie. Doelen maken gelukkig. Op zeker spelen. Kansen grijpen.  

 

Zelfstandige 

 

Je kunt me alles vragen, zolang het maar zinvol is. Eigen koers, eigen doelen. De weg 

van de minste weerstand? Talenten en tools = succes. Veerkracht om door te gaan.  

 

Afhankelijke 

 

Zonder druk presteer ik het best. Vertrouwen en veiligheid. Geen druk. Geloof in eigen 

kunnen. Comfortzone is heel comfortabel.  
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Hoofdstuk 5: Embodiotraining, een unieke kans op succes 

 

In de embodiotraining komen een aantal punten aan bod:  

 

• Starten vanuit een gezonde motivatie 

• Hoe beter de opportuniteit, hoe groter de slaagkans 

• Geblesseerd, wat nu?  

• Hoe jonger, hoe beter 

• Boost het welbevinden 

• Push niet 

• Ga voluit!  

• Een op groei gerichte mindset 

• Vergroot de opportunity box of giftedness  

 

Hoofdstuk 6: De succeswetten van intellectueel talent 

 

In de afgelopen jaren hebben de schrijfsters van dit boek de kans gehad om veel van 

die, binnen onze huidige maatschappelijke context, succesvolle mensen te volgen, en 

konden zo zes wetten formuleren die het verschil kunnen maken tussen succes en 

falen van intellectueel talent.  

 

Wet 1: Je moet menselijke diversiteit zien, aanvaarden, respecteren en inzetten 

Wet 2: Iedere tegenslag is een opportuniteit om het beter te doen 

Wet 3: Talentontwikkeling is een groeiproces dat tijd en inspanning vraagt 

Wet 4: Zoek een opportuniteit binnen je interesse om je intellectuele talent te doen 

bloeien 

Wet 5: Kies een omgeving die je uitdaagt, stimuleert en een warm gevoel geeft 

Wet 6: Gebruik emotie als kracht 

 

Mocht je het interessant vinden, kan ik je zeker aanraden om het boek aan te schaffen. 

Via deze link kun je het boek aanschaffen.  

 

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=meer+dan+intelligent

