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De ruwe data en de gebruikte data zijn beschikbaar in Excel via de website. Iedereen mag 
deze data gebruiken naar eigen goeddunken. Ik hoor wel graag wat daarvan de resultaten 
zijn.  
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Waarschuwing! 
Gebruik deze cijfers niet om iets te zeggen over de groep hoogbegaafden in Nederland. 
Daarvoor is het aantal respondenten te laag en er kan sprake zijn van enkel respondenten 
uit bepaalde delen van de doelgroep. 
 
 
Samenvatting 
 
Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd om te onderzoeken of “de 16%” klopt. Het percentage dat 
altijd rondzingt als het percentage hoogbegaafden dat een universitaire studie heeft afgerond. Gelet 
op alles wat ik nu weet, wat ik van andere hoogbegaafden hoor door de vele jaren heen waarin ik 
actief ben in hoogbegaafdenland, moet ik concluderen dat dit cijfer veel te laag is. 
 
Ik ken veel hoogbegaafden maar ik denk niet zoveel als het aantal respondenten van dit onderzoek, 
namelijk 794. Dit is ongeveer 0,32% van de volwassen hoogbegaafden in Nederland. De vraag is of dit 
aantal en deze groep, representatief is voor de gehele doelgroep. Alles overwegende denk ik, met de 
nodige reserves, dat dit onderzoek best wel redelijk representatief kan zijn. 
 
De belangrijkste cijfers op een rij: van de respondenten heeft 40% een universitaire opleiding 
afgerond, 35% een HBO-opleiding. 75% heeft daarmee uiteindelijk een redelijk hoog niveau kunnen 
bereiken qua onderwijs. De groep komt gezien hun intelligentie, wel wat langzaam op gang. Slechts 
22% had dit niveau op de 21e verjaardag bereikt. Al met al betekent dit ook dat 25% tot nu toe geen 
passend niveau in het onderwijs heeft kunnen halen. Daardoor blijft er een spagaat tussen enerzijds 
het opleidingsniveau en anderzijds de uitzonderlijke intelligentie (van Dale) van de persoon. 
 
Wat verder opvalt is het hoge werkeloosheidscijfer: 25% is zonder werk. En 25% is zelfstandige wat 
ook behoorlijk hoog is. Hier kan vanwege de bevraagde doelgroep een bias inzitten. Mensen met veel 
tijd hebben ook de tijd om dit onderzoek tegen te komen en in te vullen. 
 
Het verschil tussen de mannen en de vrouwen is erg klein. Beide groepen doen het even goed of 
slecht. Alleen zijn de vrouwelijke respondenten wat jonger en minder zeker van hun 
hoogbegaafdheid. Ze verdienen ook minder geld. Dit zegt overigens niets over hun uurloon, noch 
over hun verdiencapaciteit. Uit het onderzoek komt alleen naar voren dat de vrouwen onder de 
respondenten minder geld per maand mee naar huis nemen.  
 
Ik hoop dat dit onderzoek uitnodigend werkt en tot verder onderzoek stimuleert.  
De respondenten wil ik graag bedanken voor hun medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet, Willem Wind. 
 
info@ikbenhoogbegaafd.nl 
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De  opzet en uitvoering van het onderzoek 
 
Ondergetekende, Willem Wind, is dit onderzoek gestart vanuit het idee dat “de 16%”, de grootte van 
de groep hoogbegaafden die een academische opleiding afrondt, best wel eens zou kunnen kloppen. 
Maar er waren altijd twijfels bij mij en niemand wilde dit onderzoeken. Dat was te moeilijk en te 
duur. Ik ben vooral autodidact, mijn hoogste opleiding is VWO plus enkele pogingen in het volgen van 
universitair onderwijs.  
 
Al mijn reacties op de resultaten komen uit mijn idee van een “ideale” (voor mij realistische) wereld 
waarin meer dan 95% van de doelgroep voor de 21e verjaardag minstens een HBO- maar eerder een 
academische opleiding heeft afgerond. Qua intelligentie kan dit makkelijk, qua mogelijkheden in het 
onderwijs is dit niet altijd makkelijk. 
 
Dit kwantitatief onderzoek is opgezet door mij vanuit de website www.ikbenhoogbegaafd.nl. 
Het onderzoek bevat 7 vragen en is online verspreid via www.onderzoekdoen.nl, een gratis dienst 
van Bakenonline.nl.  
Het onderzoek is gestart op 16 februari 2014 en gestopt op 31 maart 2014. 
De oproep om mee te doen is gedaan via  

 Mailinglijsten van Mensa 

 Verenigingsblad van Mensa 

 Digitale prikbord van Pharos 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 ikbenhoogbegaafd.nl 

 en derden 
 
In de eerste 48 uur hebben 500 mensen het onderzoek ingevuld. Daarna is het langzaam opgelopen 
tot 1317 respondenten volgens Onderzoekdoen.nl. De toegang was vrij omdat veel gezinsleden via 
hetzelfde IP-adres ook wilden deelnemen. En het stond de respondent vrij om elke vraag naar 
believen over te slaan. 
 
Grote organisaties als Mensa, Pharos, Hint, Choochem en anderen hebben geen steun uitgesproken 
voor dit onderzoek. Dit heeft geleid tot een sterk mindere deelname, wat een negatief effect had op 
dit kwantitatieve onderzoek. Tevens was er sterke kritiek op de vraagstelling, de voorwaarden voor 
deelname, de representativiteit en op de persoon die dit onderzoek initieerde. 
Desalniettemin heeft ongeveer 0,32 % van de doelgroep, hoogbegaafde volwassenen (ouder dan 20 
jaar) deelgenomen aan dit onderzoek.  
 
Na het verwijderen van alle antwoorden die niet compleet waren, waarvan de leeftijd onder de 21 
was of de invuller zichzelf (waarschijnlijk) niet hoogbegaafd vond, bleven er 794 respondenten over. 
Deze groep is (waarschijnlijk) hoogbegaafd, heeft alle vragen ingevuld en is ouder dan 20 jaar. 
Hiervan gaven 281 personen aan dat ze man zijn en 513 gaven aan vrouw te zijn.  
 
  

http://www.ikbenhoogbegaafd.nl/
http://www.onderzoekdoen.nl/
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De introductietekst voorafgaande aan de vragen 
=== 
Onderzoek: Opleidingsniveau van hoogbegaafden 
Ondertitel: Klopt de 16% dat rondzoemt in Nederland? 
 
Al heel wat jaren zoemt in Nederland het percentage 16% rond. Het percentage hoogbegaafden dat 
een universitaire opleiding heeft afgerond. Dit getal zou komen van het ministerie en velen 
gebruiken dit cijfer voor hun acties ter verbetering van het onderwijs aan deze doelgroep. Met deze 
enquête wil ik dit percentage gaan controleren. Klopt het dat er maar 16% van de hoogbegaafden 
een universitaire titel hebben? Maar ik wil dan ook meer weten dan dat. Vragen als wanneer ze dan 
afgestudeerd zijn, heeft het een positief effect gehad op hun inkomen en zijn het vaker 
ondernemers, zijn enkele zaken waarop ik graag een antwoord wil hebben. Daarnaast ben ik 
benieuwd naar het aantal hoogbegaafden die na hun 21e een hogere opleiding hebben genoten. En 
of dat een positief effect heeft op hun inkomen. En hoeveel hoogbegaafden hebben een lage 
opleiding maar zijn toch wel geslaagd in het leven en hoeveel zijn daar niet in geslaagd. Dit om het 
argument, “die hoogbegaafden komen er wel”, te controleren op waarheid. Ik hoop op een zeer 
grote bereidheid om deze enquête in te vullen want dan zijn de conclusies beter en gedetailleerder 
te beschrijven. Deze enquete loopt ongeveer een maand en een uitgebreid verslag verwacht ik 
midden april te kunnen aanbieden aan de bezoekers van www.ikbenhoogbegaafd.nl. De verkregen 
data stel ik graag beschikbaar aan iedereen die nader onderzoek wil doen of een eigen interpretatie 
wil geven van deze data. Er worden 7 vragen gesteld over je leeftijd, je sexe, je hoogbegaafdheid, je 
opleidingsniveau op je 21e verjaardag, je momentane opleidingsniveau, je inkomen en je huidige 
werksituatie. Alle vragen zijn vrij om te beantwoorden maar elke onbeantwoorde vraag verzwakt het 
onderzoek. Je deelname is geheel anoniem. 

 
 
De vragen op een rij: 
 

1. Welke leeftijd heb je? 
2. Ben je een man of een vrouw?  
3. Ben je hoogbegaafd? 
4. Wat was je hoogst afgeronde onderwijs op je 21e verjaardag? 
5. Wat is momenteel je hoogst afgeronde onderwijs? 
6. Wat is je inkomen? (Modaal inkomen ligt rond de 34.500,- / jaar of 2.585,- bruto / 

maand) 
7. Wat is je werksituatie? 
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Representativiteit van dit onderzoek 
 
Het is belangrijk om kritisch naar de representativiteit te kijken. De respons was niet hoog, 0,32% van 
de doelgroep, de oproep is online gedaan, meerdere keren invullen was een mogelijkheid en de 
vraag is of iedereen de vragen naar eer en geweten heeft beantwoord. 
 
De reacties over de representativiteit waren sterk verdeeld. De ene helft van deze groep meldde 
vooral dat de groep hoogbegaafden die het niet zullen invullen of niet actief zijn op het internet 
m.b.t. hoogbegaafdheid, veelal geen problemen ondervinden vanwege hun hoogbegaafdheid. Deze 
groep is dan zeer groot en feitelijk onderzoek ik hier die hoogbegaafden die moeite hebben met het 
leven. De andere helft zag het tegenovergestelde. Veel hoogbegaafden hebben er moeite mee en 
diegene die dit onderzoek wel invulden, waren meer tevreden met hun leven.  
Van beide groepen vond de meerderheid dat in hun visie, mensen teveel moeite hebben met hun 
hoogbegaafdheid, om de term of om er mee te leven en daarom dit onderzoek niet zouden willen 
invullen.  
 
Voor beiden is wat te zeggen. Net als de voortgaande discussie of Mensa een patiëntenvereniging is 
of juist niet. En dat probleem blijft als er geen onderzoek wordt gedaan naar de totale groep 
hoogbegaafden.  
 
Dit onderzoek geeft een eerste aanzet tot kennis van de gehele doelgroep. Een erg kleine en 
voorzichtige poging om enig zicht te krijgen in een zeer diverse groep mensen wiens enige 
overeenkomst het lijkt, dat ze op een erkende intelligentietest scoren bij de hoogste 2 procent van 
de totale bevolking.  
 
Als ik alles op een rij zet en alle informatie die ik heb, meeneem, dan kan dit onderzoek best wel eens 
redelijk representatief zijn. Als de uitkomsten worden geëxtrapoleerd naar de gehele doelgroep, dan 
adviseer ik wel een flinke foutmarge. Nader onderzoek en beter bereik van de diverse deelgroepen 
binnen de doelgroep wil ik zeer aanbevelen.  
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De resultaten van de hele groep  
 

 
 
 

Een grote meerderheid van de respondenten heeft een HBO- dan wel universitaire opleiding 
afgemaakt. Als dit een resultaat was van een onderzoek naar opleidingsniveau van een groot dorp, 
dan waren de inwoners behoorlijk goed in het volgen van onderwijs. Maar we hebben het hier over 
de groep Nederlanders die het allerhoogst scoren op een IQ-test en dan mag je verwachten dat er 
nauwelijks respondenten zijn bij de eerste 5 opleidingsniveaus. En dit geldt ook voor het VWO. 
 
De werksituatie geeft ook een apart resultaat weer. Er zijn veel respondenten (25%) werkloos en ook 
veel respondenten (25%) zijn zelfstandige of ondernemer. In Nederland zijn er momenteel 11% 
werkloos van de beroepsbevolking. Het aantal zelfstandigen en ondernemers was 15% in 2011(CBS). 
 
Het inkomen ligt gemiddeld lager dan verwacht. Relatief veel respondenten hebben een hoge 
opleiding maar kunnen dit niet verzilveren naar werk of inkomen.  
 
Het aantal respondenten die zichzelf als hoogbegaafde zien, is behoorlijk hoog. Dat is voor mij wel 
een teken dat het woord “hoogbegaafd” meer en meer geaccepteerd wordt door volwassen 
hoogbegaafden.  
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De resultaten naar geslacht 
 

 
 
 

Omdat het aantal  vrouwen die dit onderzoek invulden bijna dubbel zo hoog was als het aantal 
mannen, heb ik beide groepen teruggerekend naar 50% van de respondenten. Alle vrouwelijke 
respondenten zijn daarmee 50% van de gehele groep, even groot als de groep mannen, ook 50%. 
 
Wat hier opvalt is dat de mannen en de vrouwen nauwelijks verschillen in opleiding en werksituatie. 
De vrouwen scoren wel iets beter in het onderwijs. 
 
Het gevraagde inkomen is een absoluut inkomen. Het zegt daarmee niets over het inkomen per uur 
of de verdiencapaciteit van de respondenten. Hierdoor kan er niet geconcludeerd worden vanuit het 
idee dat de respondenten hun maximale verdiencapaciteit bereikt hebben. Het zegt alleen iets over 
de hoeveelheid geld dat ze nú mee naar huis nemen. 
 
Het inkomen van de vrouwen is stukken lager. Zij kunnen of willen hun opleiding minder goed 
verzilveren ondanks het feit dat ze met dezelfde aantallen in loondienst dan wel als zelfstandige aan 
het werk zijn. Wel moet hier rekening worden gehouden met het feit dat nog steeds veel vrouwen 
deeltijds werken en veel mannen voltijds werken. Veel vrouwen verzorgen naast werk ook het 
huishouden en begeleiden de kinderen. Dit gaat ten koste van hun absoluut inkomen. Om hier inzicht 
in te krijgen moet er naast het absoluut inkomen ook bv. de vraag gesteld worden hoeveel fte’s er 
gewerkt wordt. Dit geldt overigens ook voor de mannen. Toch is het opmerkelijk dat ondanks de 
hoge opleidingen van zowel mannen als vrouwen, de vrouwen dit niet altijd verzilveren qua absoluut 
inkomen.  
 
Een bijkomend resultaat is dat mannen duidelijk zelfverzekerder zijn in het benoemen van hun 
kwaliteiten. Zij hebben minder moeite met hoogbegaafd zijn, wat zich wellicht ook vertaald in een 
hoger, absoluut inkomen.   
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De snelheid waarin het onderwijs wordt doorlopen 
 

 
 

Vanwege het feit dat nogal wat hoogbegaafde leerlingen versnellen, wilde ik weten of zich dat ook 
vertaald in een snellere doorgang door het onderwijs.  
 
De resultaten laten zien dat ongeveer 9% een universitaire opleiding heeft afgemaakt voor hun 21e 
verjaardag. Iets meer respondenten (13%) hadden toen een HBO-diploma op zak. Slechts 22% van de 
respondenten laat dus zien, en krijgt de mogelijkheid, om sneller door het onderwijs te gaan.  
 
Van de respondenten heeft 42% een VWO-diploma behaald op hun 21e verjaardag. Deze groep 
studeert in meerderheid verder aan de universiteit of HBO-instelling en haalt daar een diploma. 
 
De groep “uitvallers” in het onderwijs op hun 21e verjaardag, gelet op hun intelligentie, is 78%. Hier 
reken ik alle diploma’s lager dan HBO mee. De groep “uitvallers” herstellen zich goed na hun 21e 
verjaardag. Het percentage “uitvallers” gaat omlaag naar 25%.  
 
Er zijn marginale verschillen tussen de mannen en vrouwen. Beide groepen doen het even goed of 
slecht. 
 
Van de respondenten halen er uiteindelijk 75% een hoog niveau aan onderwijs (HBO of universiteit).  
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Resultaten naar leeftijdsgroepen 
 

De verdeling bij de respondenten 
 

 
 
Het overgrote deel van de respondenten valt binnen de leeftijdsgroep van 30 t/m 49 jaar. Deze groep 
staat midden in het leven, heeft vaker kinderen en werkt nog actief aan hun carrière. Dit moet 
meegenomen worden in het geheel van de resultaten. 
 
Zoals eerder vermeld is het aantal vrouwen oververtegenwoordigd bij de respondenten. Om een 
beter beeld te krijgen van de leeftijdsopbouw is de tweede grafiek gemaakt m.b.v. de gewogen 
aantallen waarbij het totaal aantal vrouwen 50% en de mannen ook 50% vertegenwoordigt van de 
hele groep. 
 
Wat opvalt is dat de vrouwelijke respondenten jonger zijn. Misschien zit hierin ook een oorzaak van 
het  verschil tussen mannen en vrouwen over hoe zij aankijken tegen hun eigen hoogbegaafdheid.  
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De werksituatie en hoogbegaafd? 
 

 
 
De cijfers zijn zo bewerkt dat elke leeftijdsgroep als 100% meedoet. Hierdoor zijn de groepen goed te 
vergelijken met elkaar. Van alle twintigers is 54% in loondienst, 13% is zelfstandige en 33% heeft 
geen werk.  
 
Wat opvalt is dat de respondenten gaandeweg iets meer kans hebben om werkloos te raken. Vanaf 
60 jaar is dat iets dat veel mensen overkomt. Veel meer is er niet over te zeggen. Ook omdat de 
ondervraagde groep hiervoor te klein is om nog verder in detail te kunnen gaan concluderen. 
 
De twijfel of men hoogbegaafd is, neemt af met de jaren. Tenminste, de oudere leeftijdsgroepen 
hebben er minder moeite mee dan de jongere groepen. Ook hier geldt voorzichtigheid omdat het 
aantal respondenten voor dit soort conclusies eigenlijk te klein is.  
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Bijlage 
Screenshots van de vragenlijst 
 
De introductie en de vragen 
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