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Vandaag gaat mijn spreekbeurt over begaafdheid. 
      
*Eerst de vraag: Begaafdheid? Wat is dat? 
 
Ik zit met Teun te kletsen tijdens het overblijven. Hij is 4 jaar en nog maar net op school. Hij 
vertelt over de vakantie. Hij maakt lange, kloppende zinnen en legt mij net uit wat een ‘land ‘ 
is. “Dat is een deel van de wereld, waar de mensen een andere taal praten.” We worden 
gestoord door Juul ( bijna 6 jaar). 
“Juf, weet jij drinken met een ‘N’ ? 
Ze zijn bij haar aan de tafel aan het raden, wat iedereen mee heeft voor het overblijven, een 
geliefd spel bij de oudste kleuters. Juul vervolgt: 
“Op mijn boterham zit iets met een “P”…. pindakaas! En Imke heeft drinken met een “N”!” 
“Niet met een “M”?” probeer ik. Ik denk aan melk, namelijk…maar nee, het is het een  N. Ik 
ben nieuwsgierig geworden en Teun ook! We lopen naar de tafel van groep 2. 
Ik: ”Imke, heb jij drinken dat begint met een “N”?” 
Imke draait de deksel van haar beker en roept triomfantelijk: “NIMONADE!” 
Tsja…dat konden we niet zo gauw raden. Teun kijkt mij aan en zegt: 
“Wij noemen dat Limonade, hé juf?” 
 
    Teun beschikt vermoedelijk over een goede intelligentie. Hij is verbaal sterk, hij is 
nieuwsgierig, hij heeft een goed geheugen en kan oorspronkelijk denken. Hij neemt scherp 
waar en legt zelf dwarsverbanden. Hij snap de sociale context van de groep waar hij zich in 
bevindt. Bovendien is hij geboren in een rijk land en zijn zijn ouders vermoedelijk 
verstandige mensen. Op school krijgt hij te maken met redelijk tot goed opgeleide 
leerkrachten en hij kan waarschijnlijk zijn specifieke leerbehoeften wel bevredigen. Er is 
extra materiaal genoeg voor de slimmere kinderen. Als hij nu ook nog es beschikt over een 
stevige portie doorzettingsvermogen en een grote motivatie om iets heel goed te leren 
beheersen, dan is de kans groot, dat hij ergens kei-goed in wordt. Maar…is hij ook (hoog) 
begaafd? Hoe weet je dat? Hoe meet je dat? Door zijn IQ te testen? 
 
    Een IQ test afnemen bij een jong kind, jonger dan 8 jaar, geeft over het algemeen een 
nauwelijks betrouwbaar beeld en heeft een onvoldoende voorspellend kaliber. Teun is 
behoorlijk (eigen)wijs, maar niet ‘rijp’ genoeg om in een vreemde situatie, met een vreemde 
onderzoeker de juiste antwoorden te blijven geven. Hij is nog jong en speels! Hij kan zich 
niet zo lang achter elkaar concentreren. Zijn oog-hand coördinatie is niet stabiel. Bovendien 
is zo’n test een momentopname en zou als resultaat hooguit kunnen opleveren, dat er bij 
Teun een vermoeden is van een hoog IQ! Maar dat wisten we dan al… 
En dat zegt op zichzelf nog niets… 
 
    Hoe weet je, beste opvoeder van Teun, leerkracht en/of ouder, wat er met Teun aan de 
hand is? Om jullie vraag over Teun een beetje beter te kunnen beantwoorden, dan dat hij 
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vermoedelijk een slimme boy is, vertel ik hier graag eens iets over het Differentiatiemodel 
van Begaafdheid en Talent, zoals dat is ontwikkeld tussen 1985 en 2010, door de psycholoog 
dr. R.M. Gagné. Zijn model vind ik duidelijk en goed werkbaar, al is het alweer 10 jaar 
oud…maar wat is oud? Daarover graag een andere keer… 
     
    Ik zal in mijn spreekbeurt van vandaag ook graag kort ingaan op hoe 
persoonlijkheidskenmerken en leereigenschappen zich verhouden tot begaafdheid en talent 
en nog even aanstippen hoe alle theorie zich vertalen kan naar de pedagogisch/didactische 
praktijk van alledag. Ready? 
 
*Het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent van GAGNE 
 
 

  Interpersonal 
catalysts: 
Motivation , 
interests, 
persistance and 
personality, 
autonomy, self- 
confidence, 
self- esteem. 

  

 
 
Giftedness: 
Intellectual 
Creative 
Socioaffective 
Sensorimotor 
Others 

  
Education 
learning 
training 
practice 
 

 Talent: 
Arts 
Athletics/sports 
Business/commerce 
Communication 
Crafts and trades 
Education 
Health service 
Science  
Technology 
Transportation 
 

  Environmental 
Catalysts: 
Persons, places, 
interventions, 
events, chance 

  

     

  Significant 
factors! 

  

 
 
    Wat is begaafdheid volgens Gagné? 
Van begaafdheid is sprake, zegt hij, wanneer iemands aanleg (giftedness) en persoonlijke 
kwaliteiten (personality and motivation), gestimuleerd door de omgeving (environment) en 
een fraai samenspel van  leren en oefenen en trainen (education ), kunnen opbloeien tot 
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systematisch ontwikkelde vaardigheden (talents) . Daarbij speelt het toevallige (chance) 
een grote rol! Een grotere rol dan dat wij, opvoeders in de wereld, vaak voor mogelijk 
houden. Niet alles is maakbaar!!! Je mentale en/of lichamelijke begaafdheden worden je als 
mens bij de geboorte al bij toeval ‘gegeven.’ Je persoonlijke kenmerken en de omgeving 
waar je in terecht komt beïnvloeden de ontwikkeling van die vermogens (White privilege…). 
En wanneer de voortgang van die ontwikkeling ook nog es effectief wordt gestimuleerd, 
door het structureel investeren van time, money and energy, dan kan je volgens Gagné een 
uitblinker worden, hetzij op cognitief/academisch niveau, maar bijvoorbeeld ook in de kunst, 
de topsport, het zakenleven, het onderwijs, de zorg. (fields of talent) 
       
    Dit model van Gagné is niet alleen handig als hulp bij het verklaren van het succes van 
begaafde mensen, maar is ook een belangrijke pijler voor onderwijs en opvoeding. We zien 
meteen, dat het begeleiden van kinderen een kwestie is van het elkaar voortdurend 
beïnvloeden van de verschillende factoren. Het mooiste van het model vind ik de meest 
linker kolom:  daarin maakt Gagné onderscheid tussen de verschillende vormen van 
begaafdheid. Intellectuele begaafdheid,(cognitieve intelligentie), creatieve begaafdheid (het 
vermogen iets te maken uit niets), sociale begaafdheid (het in kaart brengen van de 
omgeving, de mens, het vermogen tot zelfreflectie) en lichamelijke begaafdheid (motoriek 
en sensomotorische waarneming). Dat hij ook in de meest rechter kolom aandacht vraagt 
voor heel veel verschillende vakgebieden waar men begaafd in kan zijn of een uitblinker in 
kan worden, maakt dit model voor iedereen van toepassing en het verlost ons van de 
rangorde: niet alleen de mensen met een intellectuele gave hebben het recht op het 
predicaat van hoogbegaafdheid! 
 
    Gagné bouwde overigens voor zijn theorie deels voort op de door andere onderzoekers 
ontwikkelde ideeën. Ik noem Gardner(1), Heller(2)en Mönks en Razulli(3). (zie voetnoten) 
 
    Het belang van onderzoek naar en het in kaart brengen van het verschijnsel begaafdheid is 
groot. Het geeft ons inzicht in de ontwikkeling ervan en opent onze ogen voor de problemen 
en eventuele frustraties , die er voor sommige hoogbegaafde kinderen in onze samenleving 
kunnen ontstaan. Het geeft de opvoeders handvatten voor de begeleiding van de kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong en geeft de samenleving de kans om het geniale in 
Nederland levende potentieel niet verloren te laten gaan. 
 
    En hoe je Teun ook noemen wilt: getalenteerd, geniaal, hoogbegaafd, meerbegaafd, 
meervoudig intelligent, meta-cognitief of gewoon briljant; het is voor hem, net als voor elk 
ander kind, belangrijk om herkend, erkend en gezien te worden en om dat onderwijs te 
krijgen, dat het beste bij hem past en aansluit bij zijn leerbehoeftes. 
 
*Nu even wat over persoonlijke kenmerken en leereigenschappen: 
 
Carola is 5 jaar. Zij is klein van stuk, een beetje onhandig en ze heeft een bril. Ze registreert 
nauwlettend, wat er in de wereld gebeurt. Zij corrigeert ook graag met luide stem het 
taalgebruik van haar klasgenoten, “Het is niet:  gebreekt maar GEBROKEN!” Ik help haar bij 
het knippen en plakken en aankleden, zij helpt mij bij het managen van mijn klas. De knijper 
bij het goede dagritmekaartje hangen, het klaarleggen van tekenspullen, het samenstellen 
van de rij om naar buiten te gaan…Zij weet ook altijd, waar ik mijn leesbril nu weer even heb 
neergelegd! We lezen het boek van Paul Biegel over de dwerg Virgilius, die terug wil naar 
huis. Maar…hoe vindt hij de weg terug? Virgilius heeft zoveel avonturen beleefd en zoveel 
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omwegen gemaakt… Carola weet wel wat Virgilius moet doen: “Hij moet gewoon terug langs 
de herkenningspunten!” roept ze door de kring. En met de wijsvinger van het hoog 
opgeheven rechterknuistje haar betoog onderstrepend  somt ze op: “De melkwinkel, de 
flessenauto, de melkfabriek, de vrachtwagen met de melkbussen, de boerderij…” Dat Paul 
Biegel Virgilius hetzelfde laat bedenken is dus geen verrassing voor Carola: “Dat zei ik toch?” 
 
    Carola lijkt te beschikken over een aantal opvallende leereigenschappen: zij is snel van 
begrip, maakt grote denkstappen , kan goed onthouden, beschikt over probleemoplossend 
vermogen en is in staat op pas opgedane kennis ook meteen toe te passen. Deze 
eigenschappen laten ons zien, hoe Carola leert.                                                                               
Kijken we naar haar persoonlijkheidskenmerken, dan zien we een meisje, dat taalvaardig is, 
geestelijk vroegrijp en we zien een meisje dat al heel jong prijs stelt op haar eigen autonome 
manier van denken en doen. Deze persoonlijkheidskenmerken vertellen ons iets over hoe 
Carola is. Dat ze niet zo populair is in de groep, is ook al duidelijk. Ook op dat punt moet 
Carola begeleid gaan worden. 
 
    Leereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken zijn vaak al op jonge leeftijd goed 
zichtbaar. De observaties van het doen en laten van Carola, door ouders en leerkrachten en 
klasgenootjes, kunnen een goede indicatie zijn voor de mogelijke diagnose: dit kind is 
begaafd! Observeren op de momenten, die informeel zijn, pauzes, wisselingen van activiteit, 
geven vaak de meeste info! De combinatie van de eigenschappen en kenmerken is waar het 
in feite om gaat. Die maakt, dat Carola zich sterk kan gaan onderscheiden van de min of 
meer gewoon slimme kinderen uit haar groep. Koppelen we dit gegeven aan een voor Carola 
effectieve leeromgeving en komt Carola opvoeders tegen, die oog en oor en hart en ziel 
hebben voor haar leerbehoeften, dan zal zij haar talenten waarschijnlijk goed kunnen 
ontplooien. Dat laatste is helaas niet vanzelfsprekend!!! Kinderen als Teun en Carola worden 
maar al te vaak en al heel jong geconfronteerd met de vooroordelen en frustraties van hun 
omgeving, hetzij met die van henzelf! Ze kunnen zichzelf enorm in de weg zitten! En anderen 
ook! Ze kunnen zo perfectionistisch zijn, dat ze een vorm van faalangst ontwikkelen. Ze 
kunnen door negatieve en op vooroordelen berustende reacties uit hun directe omgeving zo 
ontmoedigd raken, dat zij ertoe besluiten om niet (meer) te laten zien wat zij kunnen of 
denken. (onderpresteren). Daarbij moeten we met elkaar ook goed in de gaten houden, of 
de Teuns en Carola’s  aansluiting kunnen vinden en houden bij de groep en of zij niet 
eenzaam worden. Het is zaak om hier alert op te blijven en met een open geest en in dialoog 
met het betreffende kind het welbevinden en de ontwikkeling te begeleiden. Met de nadruk 
op het welbevinden!!! Wat is het beste voor het welbevinden van de leerling? Waar en 
wanneer en waarom daar en dan is deze leerling het gelukkigst ? Welke vorm van extra 
uitdagend onderwijs zou dus het beste bij deze leerling passen? 
 
      Grofweg is er een keuze voor: 
Inclusief onderwijs: de extra slimme kinderen blijven gewoon op de gewone basisschool in 
de veiligheid van hun eigen klas en in de school wordt gezorgd voor verrijkingsstof via een 
individueel traject of ze slaan een klas over. 
Exclusief onderwijs: het extra slimme kind gaat naar een speciaal voor hen ingerichte vorm 
van onderwijs: de Leonardoscholen of nieuwere initiatieven als de Day a Week school zijn 
daar een voorbeeld van. 
Inclusief onderwijs met een exclusief karakter: de extra slimme kinderen volgen op hun 
eigen school in een plusgroep of via extra projecten met gelijkgestemden een deel van de 
week hun eigen extra uitdagend onderwijs. 
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*Ten slotte: Nou, vooruit, nog eentje dan! Echt gebeurd, hé mensen…deze parels werpen 
kleuters hun leerkrachten gewoon de hele dag door zo in de schoot… 
 
    Geurt(van bijna 5) dwaalt door de klas. Staat nu eens hier, dan eens daar te kijken bij zijn 
enthousiast spelende klasgenoten. Hij wil de laatste tijd nergens meer aan meedoen. Geeft 
wel overal commentaar op en schopt in het voorbijgaan dan eens tegen een stoelpoot, dan 
eens tegen een tafelpoot. Nu trekt hij pesterig aan de mat, waarop 4 kinderen bezig zijn met 
een kapla-constructie, die prompt omvalt. Geurt is alweer doorgelopen. Hij ziet wel, dat ik 
steeds naar hem kijk. Ik wijs naar zijn ‘eigen’ kastje, waar voor hem al enige tijd extra 
uitdagende opdrachten in te vinden zijn. Leesboekjes uit groep 3, River Crossing en andere 
Smart Games zoals Camelot. Hij negeert mijn hint en slentert naar de huishoek. Ik observeer 
nog even rustig door. Vind ik een clou voor zijn misére? In de huishoek stuit Geurt op een felle 
discussie. Loïs en Jan en Jip zijn het weer eens niet met elkaar eens. Het gaat over God! Ze 
spelen in de huishoek vader en moedertje en er moet van Loïs gebeden worden voor het 
eten… Ze hebben net braaf “ Vader, wij vragen u, wilt u voor ons zorgen…! ” gezongen, maar 
volgens Jan bestaat God niet! Jip legt uit aan Jan, dat dat wel zo is en Loïs valt hem luidkeels 
bij: “God heeft de hele wereld gemaakt en de lucht en de zon en alle mensen op de hele 
aarde er nog bij!” Haar stemt schiet uit van verontwaardiging. Hier mengt Geurt zich in de 
discussie. Hij zegt: “Ik denk, dat het andersom is: de mensen hebben God gemaakt…!” 
 
    Voor Geurt was er dus al het e.e.a in gang gezet aan inclusief onderwijs: extra uitdagend 
materiaal in zijn eigen klas. Maar het voldeed niet! Hij miste de wezenlijke aansluiting bij 
deze kinderen, ook bij de oudsten. De leesboekjes van groep 3 waren ook geen uitdaging 
meer. Thuis las hij al in de encyclopedie over dieren en het heelal. Hij legde met de 
woordkaartjes van een thema zonder mankeren een lange slangenketting: de laatste letter 
van een woord steeds als eerst letter voor een volgend woord. Een stille jongen. Hij had zelf 
nooit aangegeven, wat hij miste, want hij wist niet wat hij miste! Na zijn opmerking over 
God, is hij eerst op school doorgetoetst en daarna bij een externn deskundige nog verder 
bekeken. Hij is meteen na de kerstvakantie uit groep 2 naar groep 4 doorgeschakeld. Hij kon 
moeiteloos meekomen met de anderhalf jaar oudere kinderen. Alleen met schrijven volgens 
de methode ‘Eerst duidelijk, dan snel’ had hij grote moeite! 
Na de basisschool ging hij naar een tweetalig VWO en haalde na 5 jaar zijn diploma 
Gymnasium met extra vakken. Hij behoorde in dat examenjaar tot de landelijke top 3 van 
vertalers Latijn. 
 
    Zo kan het gaan, beste lezers, maar zo gaat het niet altijd. Voor Geurt viel alles goed 
samen: zijn persoonlijke kwaliteiten werden snel ontdekt, zijn opvoeders, ouders en 
leerkrachten, reageerden adequaat, hij zette door en kende zichzelf en zijn talenten. Een 
blije bolleboos! 
    Voor al die andere extra slimme kinderen: hou ze goed in de gaten en vermijd dit: 
(…)Heb jij een vraag? Jij was toch zo slim? Gebruik al die zogenaamde hersens nou ook es 
voor het onthouden waar je je fietssleutel hebt gelaten! Ik geef jou geen beurt meer, dat is zo 
zielig voor de anderen. Jij weet toch alles al?(…) (Achterwerk, VPROgids oktober 2014, 
bijdrage van Suck6, voor Anna/gepeste nerdie #29) 
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Voetnoten: 
1: Gardner introduceert het begrip van de meervoudige intelligentie, waarbij een verdeling naar leerstrategie 
wordt inbegrepen. Zo kan er sprake zijn van mensen, die makkelijker leren via hun talige talenten (taalknap), 
terwijl anderen beter leren, wanneer zij de lesstof mogen benaderen  vanuit hun talent voor cijfers en 
berekeningen (rekenknap). Gardner onderscheidt 8 verschillende basisintelligenties. Met natuurlijk hier en 
daar ook een overlap of mogelijk dubbele gave. In het Dalton onderwijs wordt sterk geleund op deze inzichten. 
(www.dalton.nl) 
 
2. Heller belicht met zijn multifactorenmodel de invloed van de persoonlijke kenmerken en de invloed van de 
omgeving op de ontwikkeling van talent bij in aanleg begaafde kinderen. Hij besteedt veel aandacht aan de 
niet-cognitieve kenmerken en belicht uitgebreid de effecten van gezin , school, samenleving en vooral de peers 
op de ontwikkeling bij kinderen en pubers. Ze leren meer van elkaar, dan van de volwassenen! 
 
3. Mönks en Renzulli zijn de ontwerpers van het veelgeprezen en veel gebruikte Triadisch 
Interdependentiemodel, waarmee zij, i.t.t. wat de naam van het model oproept, een heldere en overzichtelijke 
grafiek bedachten, die de aanwezigheid van intelligentie, motivatie en creativiteit en de invloed van gezin, 
peers/ontwikkelingsgelijken en de school daarop samenvatten. In één oogopslag uw kind/leerling in kaart! 
 
 
Gebruikte bronnen: 
-Van Gerven/ Hoogenberg-Engers: Begaafd Begeleiden (van Gorcum) 
-Van Gerven/ Drent: Passend Onderwijs voor Begaafde Leerlingen (van Gorcum) 
-Van Gerven: Handboek Hoogbegaafdheid (van Gorcum) 
-Van Gerven: Slimme Kleuters in de Groep, artikel op de website: www.slimeducatief.nl 
 
-Gagné and early Childhood Education, artikel op de website van de NSW- association for Gifted and Talented 
Children 
-Brain and Cognition, Universiteit van leiden, artikel op de website 
-NTR/ Pavlov, TV uitzending over metacognitie, NPO 2 
 
Tips: 
www.slimmekinderen.nl 
www.peuterplace.nl 
www.kinderfilosofie.nl 
www.praxis.nl 
www.pittigeplustorens.nl 
www.slo.nl 
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