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Leerlingen met potentieel 
een uitdaging!  





• Intelligente personen gaan niet naar feestjes, ze 

drinken niet en maken geen afspraakjes. Zij blijven 

thuis en werken aan wiskundeproblemen, zodat 

iedereen hun sommen de volgende dag kan 

overschrijven, Webb et al. 2005. 



Variatie 











Terminologie 

• (Hoog/zeer) begaafd 

•  (Zeer) getalenteerd 

•  (Zeer/uitzonderlijk 

•   Hoog intelligent  











 

Ss Wechsler intelligence test profile (WISC-III) 

 

Verbal                       Nonverbal 

IN    17                     OT   14 

OV  15                     SU   12 

RE  18                     PO   14 

WO 19                     BP   15 

BG  18                     FL    14 

CR  13                     DH   14   SV    18 

 

IQ reliabilityinterval 95 procent 

 

Verbal: 134-149 

Performal: 125-134 

Total: 135-149 





Profielen Betts & Neihart (2010) 
  
 

Succesvolle leerling 

• De succesvolle leerling 

• De creatieve leerling 

• De onderduikende leerling 

• De risico leerling 

• De dubbel gelabelde leerling 

• De zelfstandige leerling 



Frustrated, bored, stands up for rights 

The creative 



Seen as average, needs to belong socially 

The underground 



Depressed, unaccepted 

The at risk 



Confident, psychological healthy 

Autonomous learner 



Passion 

•“Father, give me a 
Quest!”  
 uit Mansfield Park  

 door Jane Austen 

 
  





Effect of Labeling ? 

Underachieving 

Social contact 
(Feldhusen&Dai, 1997) 

 

Pressure 
(Freeman, 2005) 



Onderpresteren 





Succes = uitdaging 

 

Het is een uitdaging voor slimme kinderen om zich 
succesvol te ontwikkelen: cognitief, sociaal en 
emotioneel. De psychologische uitkomst kan 
positief of negatief zijn afhankelijk van drie 
factoren: 

De aard van de begaafdheid 

De aansluiting van het onderwijs  

Persoonlijke eigenschappen 

 

Robinson, Reis, Neihart & Moon (2002) 



Way to excellence 





MINDSET Carol Dweck 







Aangepast onderwijs 





IQ test 



• Creativiteit 

• Emotionele Intelligentie (Bar-On) 

• Succesvolle/praktische Intelligentie (Sternberg) 

• Zelfbeeld 

• Motivatie (leerstrategie algemeen) 

 

• Therapeutisch assessment  



Be careful 

Misdiagnosis 



    

‘More important than the result of any 
intelligence test for eventual life 

achievement is that one feels and 
believes that one can, and that one 

will’ 

 

   Maree, J.G. & Ebersöhn, L. (2002)  
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Unit 3: Brain Building  

Je bent nooit te oud om te leren  
en je te ontwikkelen 
mits je dit doet door bewust te oefenen 



11 yrs. 

Noa Wildschut 



Leerstof op maat 




