
Beste Roeptoeter, 

Ik ben een trotse alleenstaande Grootmoeder van 5 kleinkinderen. Over 1 van hen heb ik een vraag: 

Dit kleinkind lijkt mij erg slim en voorlijk op de andere 4. (geheugen, woordkeus, tekeningen) Hoe kan ik 

als leek zien of dit kleinkind misschien hoogbegaafd is? Mijn dochter, de moeder van onze 4 jarige XXXX, 

ziet dit heel anders… 

Beste Grootmoeder, 

Wat leuk, dat je de Roeptoeter hebt weten te vinden. Ik voel mij vereerd door je vraag! Ik ga meteen 

eerlijk zijn: ik kan je geen advies geven over deze situatie. Ik beschik niet over genoeg informatie in 

deze specifieke kwestie! Ik ken je kleinzoon niet! En, zeg ik plagerig, denken wij grootouders niet 

allemaal dat onze kleinkinderen bijzonder zijn? En zijn ze dat niet ook? En dat moeders en dochters 

de dingen van het leven vaak anders zien….tsja…. daar kan je beter een ander medium over 

raadplegen!  

Ik kan je wel wat ‘kijktips’ geven! Wat zie je bij het kleinkind en wat zou dat kunnen zeggen over zijn 

eventuele voorsprong in zijn ontwikkeling? Je ziet het: ik ben voorzichtig! Ik raad je aan dat zelf ook 

te zijn! Don’t jump to conclusions…. Laat dat over aan de deskundigen….En het wordt een heel 

verhaal! Zet je schrap… 

*Tip 1: Op mijn website kan je bij het kopje Fabels en Feiten meer lezen over hoogbegaafdheid in 

het algemeen. Eén van mijn ‘spreekbeurten’ gaat daarover. En je kan natuurlijk in de bieb en op het 

web nog veel meer vinden aan uitleg over het verschijnsel hoogbegaafdheid. Vergroot je kennis! 

*Tip 2: De deskundigen kijken bij hun onderzoek naar de eventuele voorsprong bij het jonge kind 

naar de algemene leer kenmerken(a), naar de algemene persoonlijke kenmerken(b) en natuurlijk is 

ook van invloed: waar heeft de wieg van het kind gestaan? Heel breed op te vatten als: wat is zijn 

oorsprong (c). Kijk hier misschien eens naar met je dochter samen? Hier komen ze: 

A: Hoe denkt het kind? (algemene leer kenmerken) 

Hoe snel leert het kind? Heeft het een brede algemene kennis? Kan het scherp en gedetailleerd 

waarnemen? Is het verbaal sterk? En ook analytisch sterk? Heeft het kind een goed geheugen? Is 

het nieuwsgierig? Kan het problemen oplossen? 

B: Hoe doet het kind? (algemene persoonlijke kenmerken) 

Is het ‘rijp’/ voorlijk/ lijkt het ouder dan zijn leeftijdsgenoten? Waar ligt de belangstelling? Kan het 

meteen aan de slag met nieuwe informatie? Is het een doorzetter? Geeft het niet op voordat er een 

antwoord is? Is het kind autonoom? Is het creatief? Kan het zelf iets bedenken? Is het kritisch? Stelt 

het vragen over gebruiken, afspraken, regels, routines? Heeft het een diepe interesse? Neemt het 

geen genoegen met oppervlakkige weetjes alleen? Is het perfectionistisch? Streeft het naar 

volledigheid? 

C: Hoe leeft het kind? (algemene omgevingsfactoren) 

Waar heeft zijn wieg gestaan? Uit welke ouders komt het voort? Welke talenten zijn er in een familie 

al bekend? Hoe zijn zijn kansen? Is de directe leefomgeving uitdagend en ‘rijk’? Welke plek heeft het 

kind in het gezin? Is er een vaste basis? Groeit het op in harmonie? Zijn er hindernissen? 



*Tip 3: PAS OP: er zijn struikelblokken: 

-Er wordt vaak gedacht dat het extra slimme kind SOCIAAL ONHANDIG is, maar dat is een grote 

misvatting! De kleuter met een voorsprong snapt ook juist heel goed hoe de sociale verhoudingen 

liggen! De communicatie met leeftijdsgenoten loopt soms wel wat stroef. Dat klopt! Dan is de 

aansluiting niet helemaal ‘evenwaardig’… 

-Met het typeren, of zo je wilt classificeren van een kind, komt ook gratis een bak vol vooroordelen 

mee. Voor je het weet zie je door de classificatie en de bijbehorende al dan niet kloppende stigma’s 

het kind zelf niet meer. Een dik kind is dom, maar wel gezellig, een brildragend kind is een nerd, een 

jongen is stoer, en meisje is… ga zo maar door! Naast de stigma’s zijn ook de verwachtingen die de 

omgeving op basis van het versgeplakte etiket gaat koesteren ronduit gevaarlijk!!! Dan komt het 

extra slimme/ muzikale/ sportieve/ handige kind onder druk te staan. Dan zal het aan die vaak niet 

helemaal kloppende verwachtingen willen of moeten, maar niet altijd ook kunnen voldoen. Je ziet 

het: ik blijf hameren op voorzichtig omgaan met het plakken van etiketten… Eenmaal geplakt gaan 

ze er maar moeilijk af! En bedenk ook dit: wat schiet het kind er zelf mee op? Zijn of haar 

welbevinden is het allerbelangrijkste. Is er wel een probleem, Grootmoeder? Voor wie dan? Laat een 

kind ook vaak gewoon lekker met rust. 

-Is alles met elkaar in evenwicht, dan kan de toekomst rooskleurig zijn voor het begaafde kind, maar 

wij, ouders, grootouders, leerkrachten en andere opvoeders hebben dat niet geheel in de hand. 

Sommige kinderen zullen een blije bolleboos worden, sommige kinderen zullen een grimmige 

uitdager worden, er zullen kinderen zijn die onderduiken en hun talenten niet willen laten zien of er 

zelfs voor weglopen, er zullen kinderen zijn bij wie talent en gedrag door elkaar heen gaan lopen of 

die een extra ‘etiket’ krijgen, bijvoorbeeld uit het autistische spectrum, waardoor het talent 

ondergeschikt wordt gemaakt aan het opvallender gedrag en ons in verwarring achterlaat. Het is, 

kortom, best gecompliceerd, hoor! 

Tip 4: De bij lemma 2 opgesomde kenmerken blijven nog wat abstract. Daarom schakel ik nu over 

naar een meer concrete ‘afvinklijst’ , of beter gezegd: een hele waslijst. Ga ook hier zorgvuldig mee 

om! Niet hineininterpretieren… De kijktips, die ik je hier ga geven, beste Grootmoeder, beschrijven 

vooral wat je zou kunnen zien bij je kleinzoon in vergelijking met de gemiddelde kleuter op het 

gebied van denken, taal en geletterdheid, getalbegrip, ruimtelijke oriëntatie en spel. Let wel: De 

deskundigen noemen een kleuter pas extra slim of meerbegaafd of multi- getalenteerd, wanneer de 

kleuter in kwestie op alle ontwikkelingsgebieden een voorsprong van een half jaar of meer op zijn of 

haar leeftijdsgenootjes laat zien. 

Denken 

De kleuter met een voorsprong kan: 

-redeneren met ‘als- dan’, ‘wat- als’, ‘eerst- dan’ en andere vormen van logica 

-doordenken 

-grapjes maken 

-meedenken met een ander 

-goed dingen onthouden 

-heeft een grote verbeeldingskracht 



Taal (Spreekvaardigheid) 

De kleuter met een voorsprong: 

-heeft een grote woordenschat 

-gebruikt moeilijke woorden in de juiste context 

-‘bouwt’ zinnen in verschillende vormen (meervoudig samengestelde zinnen, vraagzinnen) 

-kan vragen stellen 

(Luistervaardigheid) 

De kleuter met een voorsprong kan: 

-volwassen taal begrijpen 

-meervoudige opdrachten doen 

-snel teksten van liedjes en versjes uit het hoofd leren 

-na een verhaal vragen beantwoorden 

Ontluikende geletterdheid (voorloper van leren lezen en leren schrijven) 

De kleuter met een voorsprong: 

-heeft belangstelling voor letters en woorden en symbolen 

-leest de eigen naam, losse letters en eenvoudige woorden 

-herkent merken en logo’s 

-schrijft de eigen naam en eenvoudige woorden (opa, oma, mama, papa etc) 

-is al bezig dus met letter/klank koppeling (fonemisch bewustzijn) 

-snapt dat boeken met plaatjes een verhaal vertellen in een bepaalde volgorde 

Getalbegrip (ontluikend rekenen) 

De kleuter met een voorsprong: 

-begrijpt de bedoeling van tellen 

-telt heen en terug tot ten minste 12 of 20 zonder een getal over te slaan 

-telt onverkort: op het rijtje af, maar ook vaak al onverkort: in sprongen van 2 of zelfs 3 

-telt synchroon ( tegelijk met het aanraken van de vingers of het aantal blokjes of snoepjes of 

kralen) 

-herkent kleine hoeveelheden in een flits: 2 , 3 of 4 knikkers in één oogopslag 

-kent de begrippen meer, minder, weinig, veel, meeste, erbij en eraf en hanteert die goed 

-kan getallen weergeven met de vingers, stippen, blokjes, streepjes 

-leest de cijfers 

Classificeren (eigenschappen benoemen en ordenen naar die eigenschappen) 

De kleuter met een voorsprong: 

-kent veel vormen, geometrisch of anders 

-kent veel kleuren 

-kan ordenen, sorteren, vergelijken en schatten naar vorm, kleur en grootte (alle dikke ronde rode 

cirkels bij elkaar leggen) 

-kan combinaties van eigenschappen benoemen (rood en dik en rond, lang of kort, groot of klein) 



Ruimtelijk inzicht 

De kleuter met een voorsprong: 

-bouwt/stapelt gevarieerde constructies (plat, in de lengte en in de hoogte en breedte) 

-kent de begrippen voor en achter en naast en onder en op en boven 

-kan bewegingsopdrachten in een ruimte uitvoeren: in een cirkel lopen, vooruit lopen, achteruit 

lopen etc. 

-kan zichzelf in een ruimte ‘plaatsen’ 

-snapt ook een ander perspectief of standpunt: wat neemt die ander waar? 

Tijdsbesef 

De kleuter met een voorsprong: 

-koppelt zijn dagritme aan bepaalde gebeurtenissen en ervaringen 

-kent de begrippen straks, later, eerst, gisteren, morgen, vanmiddag, vanavond, na, voor 

Spel 

-kan zichzelf goed bezighouden 

-kan lang met iets bezig zijn en echt onderzoekend spelen daarmee 

-kan iets bedenken bij het spel, ook voor het spelmaatje (de ander) 

-kan plannen maken en vooruit denken in het spel 

-kan zich goed aan een rol vasthouden en de werkelijkheid naspelen ( zo hoort het) 

-is vindingrijk en creatief met het spelmateriaal 

-kent de regels van een spelletje snel en snapt de bedoeling (wanneer heb je gewonnen?) 

-kan zich aan de regels van een spelletje houden, maar doet dat vaak niet!!! (ziet ook nog de andere 

mogelijkheden van het spel of de spulletjes) 

Gedrag  

Bij de kleuter met een voorsprong zie je vaak: 

-reflectie op het eigen doen en laten (en frustratie als iets niet helemaal goed is gegaan) 

-een zekere vasthoudendheid in het volgen van het eigen denkspoor of het vasthouden aan de eigen 

mening (moet dan met argumenten overtuigd worden van een andere oplossing voor een 

vraagstuk) 

-een grote behoefte aan autonomie (het zelf willen uitzoeken) 

-een grote taakgerichtheid: hoe moet dit precies? (streven naar perfectie) 

-een diepe concentratie (helemaal in iets opgaan en doordenken maar!) 

-een grote belangstelling voor nieuwe dingen (een grote nieuwgierigheid) 

-een groot inlevingsvermogen in anderen (opmerkzaam naar emoties van andere kleuters) 

-een groot observatievermogen (er ontgaat ze niets van wat er om hen heen gebeurt) 

-een vermogen om creatief te denken en te handelen (gegevens zelf te combineren tot iets nieuws) 

-een grote behoefte om veel te weten (doorvragen) 

Dat is het wel zo’n beetje. Ik zei het al: een hele waslijst! Met deze lijst in je achterzak ben je nu 

natuurlijk niet meteen ook een deskundige op het gebied van de hoogbegaafdheid, maar dat snap je 



zelf, toch? Gebruik hem dus redelijk en verstandig en hou je hoofd koel en de voeten stevig op de 

vloer. Dat is wat goed observeren inhoudt.  

 

Ten slotte: beste Grootmoeder, vergeet bij al het gepeuter naar de mogelijke talenten van deze 

kleinzoon niet, dat het nog maar een ventje is van amper 4 jaren oud en daardoor speels en grillig 

en moeilijk te testen. Bedenk ook, wat het uit zal maken om nu al meer te weten. Pas ervoor om je 

aandacht en waardering voor je andere kleinkinderen ondergeschikt te maken aan je aandacht en 

waardering voor dit (vermeende) wonderkind… 

Zet ‘m op en doe je best! 

 


