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DANKWOORD 

Graag wil ik Desirée Houkema, Wouter Scharpach, Astrid Geeve, Bert Benthem en Jeroen 

Pouw bedanken voor hun begeleiding en steun, zowel voorafgaand aan dit traject als tijdens 

dit traject, en zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. 

VOORWOORD 

Tijdens mijn opleiding kwam ik onverwachts in aanraking met het thema ‘hoogbegaafdheid’. 

Dit thema interesseerde me enorm en ik las er op dat moment graag over, omdat het om veel 

meer bleek te gaan dan ‘snel kunnen denken en excellent presteren’. Dankzij twee oud-

docenten op mijn stage kwam ik al snel tot het inzicht dat hoogbegaafdheid een term was die 

ook bij mij paste, al wilde ik dat niet meteen geloven; ik had immers toch altijd overal 

onvoldoendes voor? Inmiddels weet ik dat hoogbegaafdheid veel meer omvat en voel ik mij 

begrepen in de beschrijvingen over intens leven, (hoog)bewust denken en op veel manieren 

creatief zijn en denken. Ik heb daarna nog veel meer jongeren en volwassenen ontmoet die 

pas veel later in hun leven er achter kwamen waardoor ze zich altijd ‘anders’ voelden en zo 

worstelden met wie ze waren, en waarom zoveel zo zinloos voelde. Zij voelden zich niet echt 

gezien, niet gerespecteerd in hun eigenheid (door hun omgeving of door henzelf) en hadden 

continu het gevoel anderen en zichzelf tekort te doen, ondanks de vele prestaties die veel van 

hen daarnaast toch neerzetten in de omstandigheden waarin zij verkeerden.  

Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat ik graag wil onderzoeken wat deze jongeren nodig 

hebben om al eerder te ontdekken wat hen maakt tot wie ze zijn, wat hun behoeften zijn en 

hoe zij zich op hun talenten en passies kunnen focussen met behoud van hun eigenheid. 

Het onderzoek heeft voor mij nog helderder gemaakt hoe de rol van onderwijs anders 

ingevuld kan worden, waarbij identiteitsvorming (in die context vaak aangeduid als 

‘persoonsvorming’) geïntegreerd is in de onderwijsvorm, en zingeving een centralere rol 

krijgt. Dit is immers niet alleen voor deze jongeren van belang in hun ontwikkeling tot 

gezonde, evenwichtige volwassenen, maar voor àlle jongeren. 

 

  



2 

 

INHOUDSOPGAVE 

Dankwoord .............................................................................................................................................................. 1 

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 1 

Definities ................................................................................................................................................................. 3 

Aanleiding van dit onderzoek ................................................................................................................................. 4 

Theoretisch kader .................................................................................................................................................... 6 

Wat houdt het in om hoogbegaafd te zijn ............................................................................................................ 6 

Anders zijn ........................................................................................................................................................ 10 

Identiteitsvorming ............................................................................................................................................. 10 

Gezien worden .................................................................................................................................................. 21 

Vastlopen in de ontwikkeling ............................................................................................................................ 22 

Conclusie Theoretisch kader ............................................................................................................................. 24 

Onderzoeksvraag ................................................................................................................................................... 25 

Methode ................................................................................................................................................................ 25 

Onderzoeksopzet ............................................................................................................................................... 25 

Participanten...................................................................................................................................................... 26 

Uitvoering van het onderzoek ........................................................................................................................... 27 

Data-analyse ...................................................................................................................................................... 28 

Resultaten Praktijkonderzoek ................................................................................................................................ 28 

Conclusie ............................................................................................................................................................... 34 

Aanbevelingen ...................................................................................................................................................... 36 

Discussie ............................................................................................................................................................... 37 

Literatuur ............................................................................................................................................................ 39 

Bijlagen ................................................................................................................................................................. 43 

Vragen en topics voor de interviews ................................................................................................................. 43 

Codeboom en Respondentenoverzicht .............................................................................................................. 44 

Feedbackformulier Praktijkbegeleider ................................................................................................................ 0 

 

  



3 

 

DEFINITIES 

Ter verheldering voor de lezer wordt een aantal termen hier toegelicht. De bijbehorende 

definities zijn het uitgangspunt waarmee wordt gewerkt in dit onderzoek. 

Hoogbegaafdheid: Een bovengemiddelde intelligentie in combinatie met eigenschappen als 

een creërend denkvermogen, een groot ontwikkelingspotentieel, intense ervaren en een hoog 

bewustzijn. 

Gezien worden: Het gevoel hebben echt begrepen en erkend te worden door de ander zonder 

misvattingen over wie je bent. Veel hoogbegaafden die voor het eerst met andere 

hoogbegaafden in contact komen, merken dat ze gespiegeld worden en voelen zich daardoor 

gezien. Gezien worden kan ook door anderen plaatsvinden, wanneer zij met oprechte interesse 

en begrip contact maken. 

Gespiegeld worden: Eigenschappen die voor jezelf nog verborgen waren, worden voor jezelf 

zichtbaar en bewust in interactie met een ander die deze eigenschappen ook bezit. Hierdoor 

word je niet alleen (h)erkend door de ander, maar ook door jezelf. Je zelfbewustzijn wordt 

hiermee versterkt. Dit effect kan nog meer versterkt worden wanneer aan de ervaren 

wederzijdse spiegeling expliciet uiting wordt gegeven, bijvoorbeeld door het te benoemen. 

Vastlopen: In het proces om een centrale, eenduidige kernidentiteit op te bouwen, kan een 

jongere (door een ervaren mismatch met de omgeving) sociaal onaanvaardbare rollen 

aannemen of problemen krijgen met het aangaan en onderhouden van langdurige hechte 

relaties. Hun zelfbesef wordt ‘diffuus’ (Erikson, 1963). De concreetste zichtbare vormen van 

vastlopen in de adolescentie zijn in een (existentiële) depressie geraken, en uitvallen op het 

gebied van onderwijs. 

 

Voor de leesbaarheid wordt naar de jongere verwezen als ‘hij/hem’. Overal waar ‘hij/hem’ 

gebruikt is, kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden. 

Daarnaast wordt hier over ‘hoogbegaafdheid’ gesproken, maar is er geen duidelijke grens 

tussen ‘begaafd’ en ‘hoogbegaafd’. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de term 

‘hoogbegaafd’ te blijven hanteren (dit is ook de term die in literatuur veel gebruikt wordt), 

maar hier kan ook ‘met kenmerken van begaafdheid’ gelezen worden.  
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AANLEIDING VAN DIT ONDERZOEK 

Aanleiding 

De onderzoeker heeft in verschillende contexten praktijkervaring opgedaan met kinderen en 

jongeren met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Hierbij viel het op dat deze jongeren zich 

vaak onbegrepen voelden/hadden gevoeld door hun omgeving en ze vaak worstelden met hun 

identiteit (met name degenen die een andere ontwikkelplek dan het onderwijs nodig hadden). 

Ook trof de onderzoeker meerdere volwassenen die er pas op latere leeftijd achter waren 

gekomen dat hoogbegaafdheid een thema is dat bij hen speelt, waardoor zij voor hun gevoel 

veel kansen gemist hadden en zichzelf en hun ontwikkeling pas achteraf konden begrijpen. 

Om na te gaan in hoeverre hierin iets nodig is om andere jongeren al eerder te begeleiden in 

het proces van identiteitsvorming, is een verkennend interview gehouden met Desirée 

Houkema. Inzichten hieruit worden ook verder toegelicht in het theoretisch kader. 

Houkema is Managing Director bij National Talent Centre of the Netherlands (NTCN), 

Peers4Parents Facilitator en Trainer, Delegate voor de World Council for Gifted and Talented 

Children (WCGTC) en heeft daarnaast o.a. ervaring als Projectleider Passend Onderwijs en 

(Hoog)begaafdheid bij het SLO.  

Probleemverkenning 

Ieder mens komt in zijn leven in aanraking met thema’s die bepalen hoe je je ontwikkelt en 

wie je bent of zou willen zijn, zoals bijvoorbeeld in het omgaan met vriendschappen, 

aansluiting zoeken, omgaan met successen, rouw en het vinden van een passie. De mate van 

intensiteit waarmee mensen deze ervaringen beleven, verschilt echter enorm, waarbij met 

name hoogbegaafde mensen door hun hogere bewustzijn de emoties die met deze ervaringen 

gepaard gaan zeer intens beleven (Houkema, 2020; Silverman, 2013; Webb, Daniels & 

Piechowski, 2008; Kieboom & Venderickx, 2017). Doordat hoogbegaafde mensen elkaar in 

veel gevallen niet makkelijk vinden en onderling zoveel verschillen, hebben zij minder de 

kans om herkenning te vinden bij anderen, leren zij minder goed zichzelf te zien en 

ontwikkelen zij hun zelfbeeld dus in veel gevallen niet optimaal (Houkema, 2020; Althuizen 

& De Boer, 2014). Daarnaast worden zij vaak door hun omgeving niet goed begrepen. 

Hierdoor lopen zij een groter risico om later in hun leven vast te lopen of zelfs misdiagnoses 

te krijgen (Webb, Amend, Beljan, Webb, Kuzujanakis, Olenchak & Goerss, 2016). Daarom is 

het belangrijk omstandigheden te creëren waarin deze jongeren (maar ook kinderen en 

volwassenen) spiegeling bij elkaar kunnen ervaren, zodat zij (h)erkenning bij anderen en 

zichzelf ervaren (Houkema, 2020). Het is nodig deze omstandigheden te creëren, omdat deze 
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niet vanzelfsprekend zijn voor deze jongeren: de kans is namelijk klein dat zij elkaar spontaan 

treffen (geschat wordt dat 2-3% van de bevolking hoogbegaafd is). Voor kinderen zijn er al 

meer mogelijkheden om elkaar te treffen, bijvoorbeeld binnen ‘peergrouponderwijs’, waarin 

niet zozeer aandacht is voor cognitieve capaciteiten, maar meer voor het creëren van 

zelfinzicht, omgaan met perfectionisme, omgaan met niet begrepen worden, autonoom leren 

handelen, e.d. (Houkema, 2020). Houkema beschrijft verder hoe moeilijk het voor deze 

jongeren kan zijn om te vinden wat zij nodig hebben bij hun ontwikkeling: “Wat ik steeds 

meer zie, is dat met name in de pubertijd en de jongvolwassenheid, het zoeken naar je 

identiteit, de rol die het al dan niet hebben van een peergroup kan hebben op het zelfbeeld dat 

je ontwikkelt, de sociale druk die daar heel erg een rol kan spelen en de gevoeligheid 

daarvoor; gekoppeld aan een fase waarin je eigenlijk allerlei keuzes moet maken richting 

volwassenheid; dat proces in je leven waarin je wat jij, wie jij wil zijn en wat voor jou 

belangrijk voelt, ja, dingen wil ontwikkelen in jezelf. Om dat vorm te kunnen geven vanuit een 

stuk zingeving; dan komt er nogal wat op je af in een fase waar [...] dat wat voor de massa al 

beschikbaar is en het systeem zoals het wordt aangereikt, eigenlijk niet matcht met wat jíj 

daarin nodig hebt.” Hiermee duidt zij ook waarom het nodig is te onderzoeken wat deze 

jongeren wèl nodig hebben en hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden. 

Maatschappelijke en pedagogische context 

De laatste jaren is er gelukkig meer aandacht gekomen voor het thema hoogbegaafdheid, met 

name binnen het onderwijs, waarin veel aanpassing en uitbreiding mogelijk is, als ook de 

mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Dit past allemaal binnen het kader van 

passend onderwijs – hoewel ondanks deze maatregelen die veel kinderen helpen, er nog 

steeds jongeren zijn die een mismatch met hun omgeving ervaren (Houkema, 2020). Op 

andere vlakken, zoals in de zorg en bijvoorbeeld op HR-afdelingen in bedrijven, lijkt er nog 

weinig kennis te zijn over hoogbegaafdheid. Het is een onderwerp dat haast niet aan bod komt 

in opleidingen (afgezien van een enkel college), waardoor gedrag verkeerd geïnterpreteerd 

kan worden door de omgeving, of er een benadering is vanuit vooroordelen, en de cliënt of 

werknemer niet zijn ware potentieel benut. 

Praktijkrelevantie 

Het doel van dit onderzoek is te concretiseren wat bijdraagt aan een optimale 

identiteitsvorming bij hoogbegaafde jongeren, opdat er aanbevelingen voor de praktijk 

geformuleerd kunnen worden. De praktijk betreft zowel de professionals die binnen als buiten 

het onderwijs deze jongeren begeleiden. 
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Dit onderzoek zal verspreid worden in het netwerk van de onderzoeker en van Desirée 

Houkema, waarbij zowel onderwijsprofessionals benaderd worden, als professionals die direct 

in contact staan met hoogbegaafde kinderen/jongeren en/of hun ouders. Daarnaast biedt het 

delen van dit onderzoek bij RITHA-studenten (Radboud International Training on High 

Ability) de mogelijkheid om vervolgonderzoek op te zetten, indien dit wenselijk is. 

 

THEORETISCH KADER 

WAT HOUDT HET IN OM HOOGBEGAAFD TE ZIJN  

De term ‘hoogbegaafdheid’ is beladen: er gaan vele misvattingen mee gepaard. Zo vragen 

mensen zich af of het eigenlijk wel bestaat (en of het niet iets is wat alle ouders graag over 

hun kind zeggen), gaan ze ervan uit dat kinderen die hoogbegaafd zijn zichzelf wel redden, 

stellen ze dat er een verband is met psychisch gestoord zijn, wordt het begrip teniet gedaan 

door de bewering dat alle kinderen op hun eigen manier begaafd zijn, en denken veel mensen 

dat het makkelijk is om een hoogbegaafd kind op te voeden (Silverman, 2013; Webb et al., 

2013). Een betere omschrijving zou zijn ‘creatief, hoogbewust en met een groot 

ontwikkelingspotentieel’ (Houkema, 2020; Webb et al., 2013). Voor de leesbaarheid en omdat 

hoogbegaafdheid in de literatuur een gangbare term is, wordt hier de term hoogbegaafdheid 

gebruikt. 

In de vorige eeuw werd hoogbegaafdheid weinig onderzocht, en als men het erover had, lag er 

vooral nadruk op de hoge intelligentie. Renzulli heeft na 

observaties te hebben gedaan bij hoog presterende 

individuen nog twee eigenschappen geconstateerd: 

motivatie en creativiteit. Deze eigenschappen worden 

nog steeds regelmatig genoemd wanneer men het heeft 

over ‘hoogbegaafd presteren’, of ‘hoogbegaafd gedrag’. 

Mönks voegde daar in 1985 omgevingsfactoren aan toe, 

die invloed uitoefenen op de mogelijkheden om 

daadwerkelijk tot prestatie te kunnen komen (SLO, 

2020). Hij benadrukte daarbij het belang van de interactie 

van deze omgevingsfactoren en de persoonlijkheidsfactoren, en de sociale competenties die 

nodig zijn om dit optimaal op elkaar af te stemmen. 

Figuur 1: Meerfactorenmodel van Renzulli & Mönks. 

Geraadpleegd via https://talentstimuleren.nl/ 
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Pas sinds iets minder dan 30 jaar is er in de praktijk meer aandacht voor hoogbegaafdheid en 

wat hoogbegaafden nodig hebben. In 1991 heeft de Columbus Group (een groep ouders, 

onderwijzers en psychologen die anoniem wilden blijven vanwege de commotie die hun idee 

zou veroorzaken) een nieuwe definitie van hoogbegaafdheid opgesteld, gebaseerd op veel 

praktijkervaring:  

In 2007 volgt het existentiële model (ook wel het Delphi-model genoemd). Dit model is niet 

wetenschappelijk getoetst, maar kan functioneel ingezet worden in een gesprek over 

herkenning van begaafdheidskenmerken. Twintig experts stellen vast dat er in de op dat 

moment veelal gebruikte definities en modellen te veel nadruk ligt op intellectuele 

capaciteiten (een hoog IQ) en brengen de volgende elementen samen in het model: zijn: 

autonoom, denken: hoog intelligent, voelen: rijk geschakeerd, willen: gedreven en 

nieuwsgierig, doen: scheppingsgericht, en waarnemen: hoogsensitief (Kooijmans-van Tiel, 

2008). Dit samenspel wordt weergegeven in onderstaande afbeelding.  

“Hoogbegaafdheid is asynchrone ontwikkeling, waarin gevorderde cognitieve 

vaardigheden en een verhoogde intensiteit samenkomen, waardoor innerlijke ervaringen 

en het bewustzijn kwalitatief anders zijn dan de norm. Deze asynchroniteit neemt toe bij 

een hogere intellectuele capaciteit. De uniciteit van hoogbegaafden maakt hen in het 

bijzonder kwetsbaar en vraagt om aanpassingen in opvoeding, onderwijs en begeleiding, 

opdat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.” 
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Uit deze eigenschappen volgt een aantal kenmerken dat bij veel hoogbegaafden voorkomt. 

Uiteraard zal niet iedere hoogbegaafde zich in al deze kenmerken herkennen, maar over het 

algemeen komen er veel overeen met de eigen beleving. Om te onderzoeken of een kind of 

jongere hoogbegaafd is, worden deze kenmerken tegenwoordig vaak in plaats van of naast 

een IQ test ingezet (Webb, Gore, De Vries & Amend, 2013). De volgende kenmerken komen 

veel bij hoogbegaafden voor (Webb et al., 2013; Webb et al., 2016; Kieboom & Venderickx, 

2017; Silverman, 2013): 

• sterk ontwikkelde nieuwsgierigheid en eindeloos vragen stellen; 

• belangstelling voor experimenten en graag dingen op een andere manier willen doen; 

• neiging om ideeën of dingen samen te voegen op een manier die ongewoon lijkt, niet 

voor de hand ligt en creatief is; 

• vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en disciplines overstijgend kunnen 

bekijken; 

• basisvaardigheden sneller leren met minder oefening; 

• sensitief, intens en sneller overprikkeld (vergroot bewustzijn); 

• idealistisch en een sterk rechtvaardigheidsgevoel; 

• breed geïnteresseerd; 

• ongewoon gevoel voor humor; 

• zelfsturend, zelflerend en zelfbepalend (autonoom); 

Figuur 2: Het Delphi-model van Kooijman-van Thiel. Bron: https://www.hb-wiki.nl/index.php?title=Bestand 

:Delphimodel_650_3581.png 
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• kritische instelling (vaak perfectionistisch, de lat hoog leggen); en 

• het gevoel ‘anders’ te zijn. 

De intensiteit en sensitiviteit die genoemd worden, die hoger dan gemiddeld zijn, worden in 

verschillende gebieden goed zichtbaar voor anderen. Dabrowski heeft dit 

overprikkelbaarheden genoemd (eigenlijk ‘superstimuleerbaarheden’ (Daniels & Piechowski, 

2008), maar deze vertaling wordt niet gebruikt in Nederlandse literatuur), waaronder vijf 

verschillende vormen vallen. Deze overprikkelbaarheden – die veel overeenkomst hebben met 

het begrip openness to experience – heeft hij ontdekt in zijn onderzoek bij excellerende 

studenten (op allerlei vakgebieden) die een hoge intelligentie hadden (Daniels & Piechowski, 

2008). 

Psychomotorische stimuleerbaarheid: Bij veel energie is dit zichtbaar in de vorm van snel 

praten, veel bewegen, gedrevenheid en lichamelijke onrust. Bij spanning uit zich dit als 

impulsief gedrag, werkverslaafdheid, afreageren, tics (of gewoontes als nagelbijten). 

Sensorische stimuleerbaarheid: Dit uit zich in intens ervaren en genieten van alle zintuigen, 

een groot esthetisch vermogen, genieten van kunst, muziek en eten. Bij spanning uit zich dit 

in eetbuien, koopwoede en buitensporig seksueel gedrag. Prikkels kunnen daarnaast als te 

veel worden ervaren: naden en labels in kleding kunnen ergernis oproepen, geuren kunnen 

misselijkmakend sterk zijn. 

Intellectuele stimuleerbaarheid: Dit is een versterkte activiteit van de hersenen op gebieden 

als nieuwsgierigheid, concentratie, scherpe observaties, gedetailleerd visueel geheugen, 

gedetailleerde planning, langdurige inspanning. Typerend is ook de constante zoektocht naar 

de waarheid en begrip, het bedenken van nieuwe concepten en volhardendheid in problemen 

oplossen. Verder is veel reflectie kenmerkend: denken over denken, kritisch denken, bezig 

zijn met introspectie zonder oordeel. 

Verbeeldingsrijke stimuleerbaarheid: (Hoog)begaafden die prikkelgevoelig zijn op dit gebied 

maken veel gebruik van hun fantasie, wat terug te zien is in hun taalgebruik in de vorm van 

metaforen, gedetailleerde visualisaties, poëtische waarnemingen, denkbeeldige vriendjes (bij 

kinderen) en het creëren van andere werelden. Bij spanning kunnen levendige 

dromen/nachtmerries optreden en worden waarheid en fantasie door elkaar gehaald. Variatie 

en nieuwigheden zijn belangrijk om plezier te ervaren in activiteiten. 

Emotionele stimuleerbaarheid: Emoties kunnen uit een breed scala worden geduid, zijn 

complex en worden zeer intens (somatisch) beleefd. Sterke, emotionele hechting met anderen, 

dieren en plaatsen zijn typerend, waarbij ook de emoties van anderen sterk worden beleefd. 

Daarnaast kunnen deze mensen zich bijzonder goed in anderen inleven en zijn ze gevoelig 
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voor eenzaamheid. Voor de omgeving worden emoties vaak als ‘te’ ervaren, waardoor het 

risico op afwijzing groot is (Piechowski, 1999). 

Deze overprikkelbaarheden zijn typerend in het gedrag van hoogbegaafden, maar kunnen 

doordat het gedrag afwijkt van de norm, oftewel de ontwikkeling atypisch is, leiden tot 

misdiagnoses (Webb et al., 2016). Daarnaast maakt met name de intensiteit en het hoge 

bewustzijn waarmee hoogbegaafden de wereld in zich opnemen (wat zich kan uiten in een 

groot rechtvaardigheidsgevoel en op al op jonge leeftijd nadenken over existentiële vragen) 

het gevoel van ‘anders zijn’ groter bij leeftijdsgenoten en andere contacten (Houkema, 2020). 

ANDERS ZIJN 

Het gevoel ‘anders’ te zijn is te verklaren vanuit bovengenoemde kenmerken. Hoogbegaafden 

zijn zich op jongere leeftijd al bewust van inconsistenties in hun omgeving en voelen 

bijvoorbeeld haarfijn aan dat de leerkracht voor de groep niet lekker in haar vel zit. Als deze 

leerkracht dit ontkent, kan dit kind daar op den duur op reageren door de leerkracht af te 

wijzen en opstandig gedrag te vertonen, of het kind gaat aan zichzelf twijfelen en wordt 

onzeker. Leeftijdsgenoten begrijpen alle complexe spelregels niet die zij bedenken en willen 

niet meer samenspelen, wat bij wederzijds onbegrip kan leiden tot ruzies en uitsluiten. 

Hierdoor lijkt het begaafde kind zich niet goed te ontwikkelen op sociaal vlak, terwijl deze 

problemen verdwijnen wanneer het met oudere kinderen of gelijkgestemden speelt (daar zit 

ook de meerwaarde van plusklassen, peergroeponderwijs e.d. in) (Webb et al., 2016). Op 

oudere leeftijd kan een begaafde leerling zich ontzettend dom gaan voelen als deze als enige 

van de klas veel vragen stelt in de les – de anderen snappen het blijkbaar allemaal. Ook 

volwassenen kunnen zich anders voelen in hun omgeving (omdat zij zich bijv. met hele 

andere vraagstukken dan anderen bezighouden) en als zij niet herkend zijn als hoogbegaafd, 

lopen zij een vaak een niet zo vanzelfsprekend levensparcours af. Achteraf, wanneer zij leren 

dat zij (hoog)begaafdheid een rol speelt in wie zij zijn, realiseren ze zich dat ze veel kansen 

hebben laten liggen. Hierdoor gaat veel potentieel verloren, niet alleen voor henzelf, maar ook 

voor de maatschappij (Kieboom & Venderickx, 2017).   

IDENTITEITSVORMING 

Algemene ontwikkeling  

Een adolescent die bezig is met identiteitsvorming is op zoek naar samenhangende waarden, 

doelen en ideeën die weergeven wie hij is. In de identiteit zijn daarnaast motieven, 

vaardigheden en de individuele geschiedenis samengebracht. Identiteitsvorming is een proces 
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van interacties tussen persoonlijke en contextuele factoren (Beyers & Goossens, 2008) en 

heeft als doel het ontwikkelen van een coherent zelf (Erikson, 1973; Marcia, 1980). 

Bepaalde aspecten van de ontwikkeling en identiteitsvorming verlopen gemiddeld genomen 

vergelijkbaar voor iedereen. Zo hebben ouders een grote invloed op de identiteitsvorming: 

adolescenten die een hechte relatie hebben met hun ouders en die door hen aangemoedigd 

worden onafhankelijk te zijn, hebben vaker een gezonde identiteitsontwikkeling (Beyers & 

Goossens, 2008). Daarnaast is een van de taken van het onderwijs om een omgeving te 

creëren die bijdraagt aan identiteitsontwikkeling (Dieleman & Veugelers, 2012), en is de 

invloed van de omgeving in bredere zin ook zeer van belang. Bauman (2001) stelt dat er 

tegenwoordig niet alleen meer invloeden zijn dan vroeger, maar dat hierin ook minder 

structuur, hiërarchie en regie aanwezig zijn dan in het verleden door de grotere pluriformiteit 

en ongeordendheid van het moderne leven, wat ervoor zorgt dat de identiteit ook een minder 

samenhangend geheel wordt. Dit terwijl de maatschappelijke druk steeds hoger wordt: tot en 

met het voortgezet onderwijs was er een universeel onderwijstraject uitgestippeld, maar 

hierna moeten adolescenten moeilijke keuzes ten aanzien van hun eigen toekomst maken 

(Kidwell, Dunham, Bacho, Pastorino & Portes, 1995). 

Volgens Erikson (1963) is juist de adolescentie (12-19 jaar) bij uitstek de fase waarin 

existentiële vragen rondom de eigen identiteit centraal komen te staan: het is de fase van 

identiteit versus identiteitsverwarring. Bij een positief resultaat is er een bewustzijn ontstaan 

van de eigen uniekheid en van de eigen rol in het verdere leven, terwijl er bij een negatief 

resultaat een onvermogen is ontstaan om de juiste rollen in het leven te identificeren. Wanneer 

iemand hierin vastloopt slaat hij verschillende disfunctionele richtingen in, kunnen sociaal 

onaanvaardbare of afwijkende rollen aannemen of later in het leven problemen krijgen met 

het aangaan en in stand houden van langdurige, hechte relaties. Bij een positief resultaat 

echter, kiezen adolescenten een koers die de basis vormt voor hun toekomstige psychosociale 

ontwikkeling; ze komen erachter wat hun unieke capaciteiten zijn en ontwikkelen een 

accuraat besef van wie ze zijn (Erikson, 1963). Dit gebeurt o.a. door de verhalen die de 

jongere hoort van anderen over zichzelf die hij bij zichzelf test. Hij dicht daarmee aan zichzelf 

kenmerken en eigenschappen toe die hij verbindt met ideeën over het doel en de waarden van 

het leven en de toekomst (Dieleman & Veugelers, 2012). 

Volgens Marcia (1980, 2007) zijn er vier statussen die aangeven waar iemand zich bevindt in 

de identiteitsvorming: identity achievement, identity foreclosure, moratorium, en identity 

diffusion. Deze zijn gebaseerd op de aan- of afwezigheid van crisissen en bindingen, waarbij 
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crisis een periode is binnen de identiteitsontwikkeling waarin een adolescent bewust kiest 

tussen verschillende alternatieven en een beslissing neemt, en binding een psychologische 

investering is in een bepaalde koers of ideologie.  

 

Exploratie    Binding  

Aanwezig 

 

Afwezig 

Aanwezig Identity Achievement (‘In het 

verleden heb ik regelmatig 

getwijfeld, maar nu ben ik er wel 

ongeveer uit.’) 

Moratorium (‘Ik bevind me op dit 

moment in een fase waarin ik probeer 

uit te vinden hoe het zit. Ik weet 

gewoon niet waar ik sta.’) 

Afwezig Identity Foreclosure (‘Ik weet al 

zo lang ik me kan herinneren waar 

ik sta.’) 

Identity Diffusion (‘Soms heb ik 

twijfels, en soms ben ik er vrij zeker 

van waar ik sta. Ik kan maar geen 

beslissing nemen.’) 

Tabel 1: De vier identiteitsstatussen van Marcia (1980). 

De ideale situatie is dat er identity achievement plaatsvindt: een adolescent heeft dan na een 

periode van crisis diverse alternatieven onderzocht en verbindt zich dan aan een bepaalde 

identiteit. Jongeren met deze identiteitsstatus zijn vaak psychisch gezien het gezondst, meer 

gemotiveerd om iets te bereiken en hebben een groter ethisch besef dan andere adolescenten. 

Berzonsky (1990) benadrukt dat de kwaliteit van dit ontwikkelproces uitmaakt en ziet een 

geslaagde identiteitsvorming wanneer de informatiegeörienteerde stijl wordt gebruikt: deze 

adolescenten gaan actief op zoek naar informatie rond hun identiteit en komen zo tot 

weloverwogen identiteitskeuzes. Uit onderzoek blijkt dat adolescenten die deze manier van 

ontwikkelen toepassen in hun identiteitsvorming sterke identiteitskeuzes maken, zich beter 

voelen en het beter kunnen vinden met anderen. Daarbij ervaren zij hun ouders als autonomie-

ondersteunend (Smits et al., 2011; Smits et al., 2008; Smits et al., 2010). 

Dit is een groot verschil met adolescenten die zich minder goed ontwikkelen. Adolescenten 

die een normatieve identiteitsstijl gebruiken, focussen zich op verwachtingen van significante 

anderen (Berzonsky, 1990) en zij blijken meer vooroordelen te hebben en onverdraagzaam te 

zijn. Daarnaast hebben ze het moeilijker in de omgang met andere mensen, helpen anderen 

alleen voor hun eigen aanzien en zijn vaak relationeel agressief. Zij ervaren hun ouders als 

meer controlerend (Smits et al., 2011; Smits et al., 2008; Smits et al., 2010). Berzonsky 

(1990) beschreef nog een derde identiteitsstijl: de verward/vermijdende. Deze adolescenten 

stellen hun beslissingen uit tot de situatie hen dwingt een beslissing te nemen. Uit onderzoek 

blijkt dat deze adolescenten slecht in hun vel zitten en zelden tot identiteitskeuzes komen. Zij 
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ervaren hun ouders ook als controlerend en zijn in de omgang met anderen vaak relationeel en 

fysiek agressief (Smits et al., 2011; Smits et al., 2008; Smits et al., 2010). 

Om goed te kunnen ontwikkelen en een intrinsieke motivatie (tot groei) te behouden, is het 

volgens Deci en Ryan (2000) nodig dat aan een drietal psychologische basisbehoeften wordt 

voldaan: competentie, relatie en autonomie. Deze behoeften zijn volgens hen fundamenteel 

om een goed welzijn, motivatie en ontwikkeling te behouden, wat terug te zien is in de manier 

waarop adolescenten zich ontwikkelen wanneer zij bijv. weinig autonomie ervaren (namelijk 

hun ouders als controlerend ervaren), zoals hiervoor beschreven.  

Andere behoeften die relevant zijn, zijn door Kaufman (2020) beschreven, voortbordurend op 

Maslow’s theorie over zelfactualisatie. Hij constateert dat de theorie in vele leerboeken 

onjuist gereduceerd is tot een pyramide van behoeften, geplaatst in een rangorde waarvan elk 

stadium bereikt zou moeten worden om tot zelfactualisatie te komen. Maslow heeft echter zelf 

nooit deze pyramide gemaakt en in zijn theorie beschrijft hij hoe alle facetten en de interactie 

daartussen, het proces, leiden tot zelfactualisatie, wat op zichzelf ook een proces en geen 

eindpunt is.  

Kaufman (2020) maakt daarom een nieuwe metafoor die wel 

recht doet aan Maslow’s theorie. Kort gezegd beschrijft hij hoe 

de levensloop ervaren kan worden als het zeilen met een boot: 

iedereen vaart in een eigen boot, maar kan anderen die een 

soortgelijke tocht door de grote oceaan doormaken wel zien. De 

boot zelf bestaat uit een aantal planken die je nodig hebt om 

boven water te blijven. Als hier iets ontbreekt (een behoefte is 

niet voldaan), zul je met je aandacht dus vooral eerst bezig zijn 

met het herstellen hiervan. De boot vormt als het ware de basis: 

veiligheid, verbinding en zelfvertrouwen (dit geeft samen 

zekerheid); hoe steviger deze basis is, hoe beter je in staat bent om verder te reizen. Om 

vervolgens daadwerkelijk te kunnen reizen (groeien), kun je de zeilen opengooien en aan 

andere behoeften werken: exploratie, liefde en een levensdoel. Het kan gebeuren dat je 

tijdelijk je zeilen sluit, omdat er schade is ontstaan aan je boot, of dat je de zeilen het ene 

moment verder open hebt dan het andere: er is geen stap-voor-stap-methode, het groeiproces 

is een integratie van alle behoeften. Wanneer deze integratie volledig is kan transcendentie 

ervaren worden: als het ware boven jezelf uit stijgen en naar jezelf kijken met acceptatie, 

wijsheid en een gevoel van verbinding met de gehele mensheid. De behoefte aan 

Figuur 3: Kaufman’s hiërarchie, uit Transcend 

(2020). Illustratie van Andy Ogden. 
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transcendentie omschrijft Kaufman als een behoefte die boven individuele groei en geluk uit 

gaat, en ruimte geeft voor de hoogste niveaus van eenheid en harmonie met jezelf en de 

wereld. 

Om aan identiteitsvorming toe te komen zal er dus minstens een bepaalde voldoening aan de 

behoeften van veiligheid, verbinding en zelfvertrouwen nodig zijn, al is het niet noodzakelijk 

om deze alledrie evenveel voldaan te hebben om met de volgende behoeften te beginnen 

(Kaufman, 2020). Neihart (2013) benoemt daarnaast vijf verschillende domeinen waarin naar 

mogelijkheden voor groei gekeken kan worden: intellectueel, sociaal, fysiek, emotioneel en 

spiritueel. Bij het reflecteren op deze domeinen kunnen behoeften geformuleerd worden, die 

kunnen aansluiten of overeenkomen met de behoeften die Deci en Ryan, en Kaufman 

beschreven hebben.  

In de zoektocht naar competentie of, 

zoals eerder genoemd, unieke 

capaciteiten en talenten die passen bij 

de betreffende adolescent, wordt vaak 

gekeken naar waar hij aanleg voor 

heeft. Een van de ‘brillen’ waar in het 

onderwijs veel mee wordt gekeken is 

de theorie van Gardner (1983) over 

meervoudige intelligentie – waarbij 

het niet de bedoeling is leerlingen in 

hokjes te plaatsen, wat helaas wel 

vaak gebeurt. Er kan volgens Gardner 

een keuze gemaakt worden in het 

verder ontwikkelen van 

intelligentiegebieden waar iemand 

van nature aanleg voor lijkt te 

hebben (specialiseren), of om de minder goed ontwikkelde intelligentiegebieden verder te 

ontwikkelen en zo gemiddeld genomen overal redelijk goed in te worden (verbreden). In het 

onderwijs is met name nog steeds veel aandacht voor de logisch-mathematische en 

linguïstische intelligentie en zijn de andere gebieden hooguit een middel om iets anders aan te 

leren, waardoor kinderen die juist in bijv. muziek of sociale vaardigheden uitblinken niet de 

kans krijgen om te excelleren (Hooijmaaijers, Stokhof & Verhulst, 2012). 

Figuur 4: De intelligentiegebieden van Gardner. Bron: 

https://blog.adioma.com/9-types-of-intelligence-infographic/ 
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Overigens wordt hier de existentiële intelligentie wel weergegeven, maar is dit (nog) niet door 

Gardner vastgelegd als onderdeel van de theorie. Hij erkent wel dat dit een andere vorm van 

intelligentie zou kunnen zijn, net als een pedagogisch-didactische intelligentie (Gardner, 

2016). 

Naast de genoemde behoeften en intelligentiegebieden, zijn Kaufman’s (2020) zeven 

principes een manier om een gezonde, gebalanceerde groei naar een eigen identiteit en het 

proces van zelfactualisatie door te maken: 

1. Accepteer je hele zelf, niet alleen de beste versie van jezelf 

2. Leer je neiging tot zelfactualisatie te vertrouwen 

3. Word je bewust van je innerlijke conflicten 

4. Wees je bewust van onevenwichtige, scheve ontwikkeling 

5. Creëer de beste versie van jezelf 

6. Streef naar groei, niet naar geluk 

7. Gebruik de kracht van je ‘donkere kant’ (ga negatieve emoties niet uit de weg) 

Identiteitsvorming bij hoogbegaafden 

Veel van de eerder genoemde concepten zijn ook van toepassing bij de identiteitsvorming van 

hoogbegaafde adolescenten. Er is echter een aantal punten waarop de situatie van deze groep 

verschilt van de gemiddelde bevolking. Zo lopen zij meer risico op misdiagnoses, zijn zij 

vaker eenzaam en is de kans groot dat zij zich te veel aanpassen aan de omgeving en daardoor 

hun identiteit (deels) verliezen (Webb, 2013; Webb et al., 2016). 

Webb (2013) beschrijft hoe dit verliezen van de identiteit verloopt, wat een proces is dat vaak 

vanaf de kleuterklas al begint. Bij een gebrek aan aansluiting, gaan deze kinderen zich als het 

ware camoufleren in de omgeving of kopiëren zij de persoonlijkheden en waarden van 

anderen in plaats van zichzelf te zijn. Er ontstaat een alien self waar anderen feedback op 

geven, waardoor dit verkeerde zelfbeeld versterkt wordt. Het spiegelen van dit gedrag voelt 

veiliger en minder risicovol dan te proberen zichzelf te zijn, omdat hun eigen denken elke fout 

in hun gedachten en handelen ziet, of ziet waarom ideeën die ze hebben niet zinvol of 

belangrijk genoeg zijn. Het gevolg is dat zij leven naar de verwachtingen van anderen, 

iedereen tevreden willen maken of juist situaties uit de weg gaan omdat zij erdoor 

overweldigd raken. Dit voelt als verraad aan hun eigen identiteit en zorgt ervoor dat zij zich 
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Tabel 2: Gedragseigenschappen die voorkomen bij aandachtsstoornissen en respectievelijke 

gedragseigenschappen die voorkomen bij hoogbegaafdheid (Gifted People, 2017). 

eenzaam, geïsoleerd en oververmoeid voelen, en uiteindelijk in een existentiële depressie 

kunnen raken. 

Veel creatieve, intelligente, autonome kinderen en volwassenen worden verkeerd begrepen in 

hun gedrag en krijgen onterecht een diagnose voor gedrags-, stemmings- of psychische 

stoornissen. Zij krijgen als gevolg hiervan medicatie en/of een behandeling toegeschreven die 

niet alleen niet helpt bij de problemen die ze ervaren, maar ook nog schade toebrengt aan hen, 

hun gezin en de maatschappij. Het tragische hieraan is dat zij stigmatiserende labels krijgen 

die hun zelfbeeld beschadigen, en daarnaast niet de passende begeleiding bij hun talenten 

krijgen omdat die niet gezien worden, waardoor hun ontwikkeling ook anderszins beperkt 

wordt. Het komt ook voor dat zowel de hoogbegaafdheid als een eventuele stoornis niet 

gezien wordt, omdat het een het ander maskeert en er dus ‘gemiddeld’ gepresteerd wordt. 

Verder zijn er ook nog gevallen waarin de behandeling geen rekening houdt met de 

hoogbegaafdheid, waardoor de behandeling voor een stoornis niet effectief is, of dat er alleen 

aandacht is voor de dingen die niet lukken in plaats van aandacht te geven aan wat wel lukt, 

waardoor de jongere in kwestie zich niet gezien en niet begrepen voelt en óók niet verder 

komt in de ontwikkeling. In al deze gevallen ontstaan er gemiste kansen, een negatief 

zelfbeeld en persoonlijke misère (Webb et al., 2016). Onderstaande tabel laat zien hoe een 

diagnose gebaseerd op observaties en symptomen kan leiden tot een misdiagnose: 

 

 

Wanneer hoogbegaafdheid meegenomen wordt in de diagnose, kan gedrag begrepen worden 

vanuit een andere oorzaak, die vaak ligt bij de overprikkelbaarheden zoals Dabrowski die 

heeft beschreven. Daarmee kan ingezet worden op passende begeleiding en interventies, en 
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kan de persoon in kwestie een accuraat zelfbeeld vormen en zijn ware potentieel realiseren 

(Webb et al., 2016). 

Van Thiel en Slief-Boom (2020) beschrijven hoe ingewikkeld het kan zijn voor iemand om 

later te horen te krijgen dat hij hoogbegaafd is: de (veelal negatieve) beelden en ideeën over 

hoogbegaafdheid leven niet alleen in de maatschappij, maar ook in de begaafde zelf. Deze 

overtuigingen zijn vaak diep verankerd en geïnternaliseerd. Wanneer zij er dan achter komen 

dat zij zelf hoogbegaafd zijn, leidt dit tot enorme schommelingen in hun zelfbeeld en tot 

pieken en dalen in hun stemming. Ze zijn opgetogen over wat ze in principe in hun mars 

hebben, bedrukt om wat er allemaal van hen verwacht wordt, beschaamd omdat ze zo rijkelijk 

met talent bedeeld zijn en schuldig omdat ze niets presteren. Er zijn vaak haperingen in hun 

ontwikkeling opgetreden, zowel bij degenen die zich overal doorheen manoeuvreerden zonder 

te leren ergens voor te knokken, als degenen die de hemel in geprezen werden (en vervolgens 

aan hun lot overgelaten werden) als degenen die niet gezien en begrepen werden. Het is voor 

hen onbegrijpelijk met terugwerkende kracht in te zien dat zij wellicht juist veel slimmer dan 

anderen waren, in plaats van ‘zo vreselijk dom’. Omdat er weinig hulp beschikbaar is bij het 

vinden van passies, worden studies vaak afgebroken of wordt er veel gewisseld in 

studierichtingen, zonder een studie af te maken. Het is voor deze mensen bijzonder helend om 

te weten en ervaren dat er anderen zijn zoals zij (gelijkgestemden).  

Van Thiel en Slief-Boom beschrijven de ervaringen van hoogbegaafde cliënten die bij hen 

kwamen voor psychische begeleiding, en hun bevindingen zijn dus vooral van toepassing op 

de hoogbegaafden die zich minder gesteund voelen door hun netwerk of om andere redenen 

een groter risico liepen om op bepaalde vlakken vast te lopen. Desondanks blijken er veel 

hoogbegaafden te zijn met soortgelijke ervaringen, die voorkomen hadden kunnen worden als 

er eerder erkenning en juiste begeleiding was geweest op cognitief en emotioneel vlak (Van 

Thiel & Slief-Boom, 2020; Webb et al., 2016). 

Dabrowski heeft een theorie geschreven die bij uitstek bij hoogbegaafden goed aansluit bij de 

intense emoties die bij hun innerlijke groei gepaard gaan: de theorie van positieve 

desintegratie (Daniels & Piechowski, 2008). Volgens Dabrowski, die zijn theorie o.a. heeft 

geïnspireerd op de enorme verschillen waarmee mensen in een oorlog omgaan met de situatie 

waarin zij zich bevinden, zijn symptomen van bijv. depressie, burn-out en psychoneurosen 

geen ziekten, maar een teken van een groot ontwikkelingspotentieel. Dit 

ontwikkelingspotentieel dat bijdraagt aan de vorming van persoonlijkheid omschrijft hij als: 

een hoge intelligentie; openheid voor ervaringen; intens zelfbewustzijn; een groot artistiek, 
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muzikaal of atletisch talent; en een bovengemiddelde reactie op de eerder genoemde 

overprikkelbaarheden (psychomotorisch, sensorisch, intellectueel, verbeeldend en 

emotioneel).  

De theorie van positieve desintegratie is niet gekoppeld aan leeftijden of gebaseerd op stadia, 

maar beschrijft een theorie van persoonlijke groei, die door Piechowski (2009) vergeleken 

wordt met het beklimmen van een berg. Iemand die een berg beklimt loopt risico op gevaar, 

komt uitdagingen tegen en heeft moed en doorzettingsvermogen nodig. Niet iedereen heeft de 

kracht of het vermogen om te klimmen, niet iedereen zal interesse hebben om een berg te 

beklimmen en sommigen zullen de vertrouwde, voorspelbare vallei boven de tocht verkiezen. 

Sommigen zullen beginnen, maar door omstandigheden terugkeren, en anderen blijven door 

weer en wind strijden en worden onderweg beloond met adembenemende uitzichten. 

Dabrowski beschrijft persoonlijke groei als een proces door verschillende niveaus (levels), die 

op complexe wijze op elkaar inspelen en waarbinnen ook diverse niveaus en processen een rol 

kunnen spelen (multilevel) (Daniels & Piechowski, 2008). Uiteraard doet deze verkorte versie 

geen recht aan de gehele theorie, maar om toch een beeld te schetsen, volgt hier een overzicht 

van de niveaus die Dabrowski beschreven heeft, met daarna een toelichting bij elk niveau. 

Unilevel Process:    Niveau   1    &    2 

Niveau 1: Primaire 

integratie, geen innerlijke 

groei 

(1) Er vindt geen ontwikkeling plaats, weinig introspectie en 

weinig innerlijk conflict. 

(2) Een crisis kan leiden tot een instorting; dit is 

desintegratie op één niveau. 

Niveau 2: Desintegratie en 

ontwikkeling op rechtlijnig 

vlak 

(1) Problemen herhalen zich zonder opwaartse richting in de 

ontwikkeling. 

(2) Door het ervaren van een mijlpaal in de ontwikkeling of 

door het verdwijnen van vertrouwen in authoriteit, ontstaat 

een besef van het zelf. Als de potentiële ontwikkeling geen 

elementen van meerdere niveaus heeft, resulteert dit in re-

integratie op een lager niveau of negatieve desintegratie. 

(3) Wanneer ontwikkelingspotentieel meerdere niveaus 

heeft, kan de ontwikkeling een opwaartse richting ingaan. 

Multilevel process:  Niveau  3,    4   &   5 
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Niveau 3: Spontane 

desintegratie en 

ontwikkeling op meerdere 

niveaus 

De vorming van een innerlijke, psychische leefwereld 

ontstaat. Een spanning tussen het hogere ‘wat er zou moeten 

zijn’ en het lagere ‘wat er is’ in zichzelf zet aan tot positieve 

desintegratie, ontwikkeling op meerdere niveaus en een 

proces van innerlijke transformatie. 

Niveau 4: Georganiseerde 

desintegratie en gevorderde 

ontwikkeling op meerdere 

niveaus 

Wanneer iemand ervaart een missie in het leven te hebben 

en diegene zijn of haar idealen nastreeft, neemt de spanning 

tussen ‘wat er zou moeten zijn’ en ‘wat er is’ af: het hogere 

ideaal wordt continu uitgevoerd. Zelfactualisatie vindt 

plaats. 

Niveau 5: Secundaire 

integratie en vergevorderde 

ontwikkeling op meerdere 

niveaus 

Iemand van groot innerlijk weten en diep bewustzijn – een 

verbinding tot iets dat groter is dan wij en waarop we 

kunnen vertrouwen – die werkt ten behoeve van de 

mensheid, op grote of kleine schaal. Zo iemand kan 

werkelijke innerlijke rust bereikt hebben. 

Elk niveau biedt op zichzelf een universum aan mogelijke ontwikkelpatronen. Soms is het 

voor de buitenwereld niet zichtbaar dat iemand zich in een ingewikkeld proces bevindt en de 

theorie is ook niet bedoeld om mensen in te delen in categorieën. Met uitzondering van niveau 

1, beschrijven alle niveaus een ontwikkelproces dat gaande is, wat vanaf niveau 3 een 

bepaalde mate van complexiteit met zich mee zal brengen (Piechowski, 2008). 

Niveau 1: Doelen zijn veelal materialistisch en gericht op status in de samenleving, gedrag is 

competitief. Het leven van iemand op dit niveau wordt geleefd met een onderliggende angst 

en wordt gevormd door verwachtingen van anderen waaraan moet worden voldaan. Een 

tegenslag kan ervoor zorgen dat er een crisis ontstaat, maar hierin wordt vooral de 

teleurstelling ervaren en wordt het leven vervolgens op een soortgelijke manier weer 

opgepakt. Dit hoeft niet te betekenen dat iemand een onprettig leven leidt: wanneer iemand 

opgroeit in een stabiele, warme omgeving, kan diegene een goede bijdrage leveren aan de 

maatschappij en een gelukkig leven leiden (Piechowski, 2008). 

Niveau 2: Desintegratie op dit niveau vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de puberteit of 

menopause. Oplossingen worden veelal buiten zichzelf gezocht, bij een autoriteit die 

Tabel 3: De niveaus van ontwikkeling en het ontwikkelingsproces (Daniels & Piechowski, 2008). 
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definiëert wie je bent. Ontwikkeling vindt hier vooral plaats door een zoektocht naar de eigen 

identiteit, maar door antwoorden daarop te zoeken buiten zichzelf, waardoor er geen innerlijk 

conflict ontstaat (er is geen spanning tussen lagere en hogere waarden). In de vergelijking met 

de berg is iemand op niveau 2 een tocht rondom de berg aan het maken. Wanneer een 

autoriteit niet te vertrouwen blijkt te zijn, kan er een crisis ontstaan die leidt tot positieve 

desintegratie, die maakt dat iemand meer naar zichzelf durft te gaan luisteren. Om een hoger 

niveau te bereiken, moet er spanning op de hogere en lagere waarden aanwezig zijn en een 

innerlijk probleem-oplossend vermogen (in dit potentiele ontwikkelvermogen verschillen 

mensen volgens Dabrowski) (Daniels & Piechowski, 2008). 

Niveau 3: Op dit niveau begint volgens Dabrowski pas echte emotionele ontwikkeling, waar 

het proces van desintegratie spontaan kan beginnen door een gebeurtenis in iemands leven. 

Desintegratie kan hier als positief worden ervaren, omdat het het leven verrijkt, de horizon 

verbreedt en creativiteit teweegbrengt. Er wordt hier gestreefd naar ‘wat er zou kunnen zijn’ 

in het zelf en dit gaat gepaard met intense ups en downs. In het streven naar een beter zelf 

kunnen ervaringen van angst, verwarring en desoriëntatie ontstaan, samen met depressieve 

episoden. Therapie of andere begeleiding past het beste bij dit niveau, mits ingezet wordt op 

het begeleiden van het ontwikkelproces en niet het ‘genezen’ van de persoon (Daniels & 

Piechowski, 2008). 

Niveau 4: Wanneer ontwikkeling voortzet lukt het om de na te streven idealen daadwerkelijk 

te realiseren: ‘wat er zou moeten zijn zal er zijn’. In dit proces van innerlijke transformatie 

wordt de persoon verantwoordelijker, mededogender (voor zichzelf en anderen), en bewuster 

in het proces van zelfactualisatie, vergelijkbaar met Maslow’s beschrijving hiervan. Er wordt 

ruimte gemaakt voor zelfacceptatie en vrijheid van sociale conventies, en er ontstaat afstand 

van de ‘lagere’ aspecten in het zelf. Volgens onderzoek blijken mensen die op dit 

ontwikkelingsniveau functioneren veel energie te hebben en een drang naar autonomie en 

ontwikkeling van hun eigen krachten, in te gaan op kansen en aangeboden hulp, hebben zij 

een groot zelfvertrouwen, leven hun leven op zeer bevredigende wijze en laten pijnlijke 

ervaringen los zonder deze te devalueren. Zij nemen vele altruïstische projecten of taken op 

zich (Daniels & Piechowski, 2008). 

Niveau 5: Dit niveau is het moeilijkst te vatten en vermoedelijk zijn er nog meer niveaus 

binnen dit niveau te ontdekken. Mensen die dit niveau bereiken geven aan dat zij in een 

constante staat van innerlijke rust verkeren, na een periode waarin zij dit op momenten 

ervoeren. Anderen omschrijven hen als bijzonder authentiek. Voorbeelden van mensen die dit 
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niveau bereikt hebben zijn: Peace Pilgrim, Eleanor Roosevelt, Paul Robeson, Antoine de 

Saint-Exupéry, Etty Hillesum en Abraham Lincoln (Daniels & Piechowski, 2008). 

De theorie biedt een positief kader waarin zonder oordeel gekeken kan worden naar de eigen 

ontwikkeling op allerlei gebieden (Daniels & Piechowski, 2008; Silverman, 2013). Het helpt 

daarnaast hoogbegaafde kinderen en volwassenen inzicht te krijgen in hun emotionele 

ontwikkeling door structuur te bieden bij conflicten in henzelf over wat het voor hen betekent 

om hoogbegaafd te zijn, innerlijke conflicten betreffende hun identiteit, depressiviteit, 

existentiële spanning of een hevig gevoel van eenzaamheid (Daniels & Piechowski, 2008). 

Zelfactualisatie is niet alleen voor het proces van identiteitsvorming relevant, maar is ook een 

behoefte die bij hoogbegaafden sterk aanwezig is, en sterker lijkt te zijn dan bij de gemiddelde 

bevolking (Daniels & Piechowski, 2008). Door het hoge bewustzijn dat hoogbegaafden 

daarnaast hebben stellen zij veel existentiële vragen, die ervoor kunnen zorgen dat zij in dit 

proces van zelfactualisatie gedesillisioneerd raken en in een (existentiële) depressie 

terechtkomen (Webb, 2013). Webb (2013) beschrijft zes factoren die een hoogbegaafde weer 

empoweren om uit dit dal te klimmen: 

• een richting kiezen, met doelen en waarden daarbij inbegrepen 

• betekenisvolle en steunende relaties met anderen voeden 

• positieve houdingen en emoties ontwikkelen 

• spirituele emoties voeden 

• voldoende materiële benodigdheden nemen om in je behoeften te voorzien 

• het aangeboren temperament verstevigen 

GEZIEN WORDEN 

Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafden zich goed kunnen ontwikkelen, is het nodig dat zij op 

jonge leeftijd herkend worden en begeleid worden op het zijns-aspect (Kieboom & 

Venderickx, 2017) – hier ook wel geduid met ‘gezien worden’. Deze herkenning kan ook 

plaatsvinden zonder het label hoogbegaafdheid te gebruiken, binnen een groep 

gelijkgestemden/peers die op de zijnskenmerken bij elkaar komen (Houkema, 2020). Dit 

gebeurt vaak in plusklassen (en andere programma’s), al worden veel leerlingen daarvoor 

vaak nog geselecteerd op basis van prestaties die vooraf geleverd moeten worden om in 

aanmerking te komen voor het deelnemen aan deze groep. Juist de leerlingen die zich niet 

gezien en begrepen voelen en daardoor vast lopen in hun sociale ontwikkeling, krijgen 
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hierdoor niet de begeleiding die zij juist zo hard nodig hebben (Webb et al., 2016). Onderzoek 

naar wat hoogbegaafden nodig hebben wordt veelal gedaan met participanten die in het 

onderwijs goed presteren, waardoor er een vertekend beeld ontstaat van wat deze groep nodig 

heeft en veel hoogbegaafden zich niet herkennen in het beeld dat van hen wordt geschetst 

(Brown & Peterson, 2020). Daarnaast hebben veel leerkrachten überhaupt nog weinig kennis 

van hoogbegaafdheid en handelen veel van hen vanuit een eenzijdig perspectief (namelijk dat 

het om cognitieve vaardigheden gaat) of vanuit vooroordelen die niet kloppen (Houkema, 

2020; Heyder, Bergold & Steinmayr, 2018). Dit maakt het nog moeilijker om door de 

omgeving herkend te worden en passende begeleiding te krijgen.  

Jongeren die in hun omgeving niet herkend worden, lopen een groter risico zich niet gezien en 

begrepen te voelen. Producten en begeleiding die er wel zijn voor thema’s waar de jongere 

mee worstelt (bijv. faalangst) sluiten niet aan bij de behoeften die deze jongeren hebben; het 

zijn producten die voor een grote groep gemaakt zijn en daardoor geen recht doen aan de 

complexiteit en intensiteit waarmee de jongere de worsteling ervaart. Iedereen zal hierin 

sowieso net iets anders nodig hebben, maar bij deze jongere komt het ervaren van herkenning 

nauwer door het hoge bewustzijn in het waarnemen, waardoor deze algemene producten niet 

toereikend zijn. De jongere blijft vervolgens achter met een onbestemd gevoel dat het niet 

herkenbaar is (Houkema, 2020). Dit bevestigt weer het gevoel ‘anders’ te zijn. 

Ook de jongere zelf heeft een rol in hoe de omgeving hem ziet en of hij zich gezien voelt; om 

zich gezien te voelen, moet hij zich ook laten zien én zichzelf zien. Dit laatste is echter erg 

moeilijk in het geval hij zich niet herkend voelt (of gespiegeld wordt in zijn gedrag en in wie 

hij is) bij anderen die dichtbij hem staan of hem begeleiden. Er valt desondanks wel winst te 

behalen op dit vlak door omstandigheden te creëren waarin de jongere zichzelf beter kan leren 

zien en zo zelf, op eigen kracht, kan benoemen wat hij nodig heeft en daardoor verder kan 

ontwikkelen zonder een mismatch met de omgeving te ervaren (Houkema, 2020). 

VASTLOPEN IN DE ONTWIKKELING 

In het onderwijs is helaas steeds minder aandacht voor vakken die gericht zijn op het vormen 

van de eigen identiteit, terwijl het belang daarvan in de huidige maatschappij met snelle 

veranderingen juist toeneemt (Houkema, 2020; Van Dijk, 2020). Tegelijkertijd worden er wel 

steeds meer labels gegeven aan kinderen en jongeren die vervolgens een grote impact op hun 

identiteitsvorming hebben, zeker wanneer deze gebaseerd zijn op een misdiagnose (Webb et 

al., 2016). Doordat de vooroordelen en het gebrek aan juiste informatie over hoogbegaafdheid 

zo wijdverspreid zijn, worden de behoeften van deze leerlingen veelal niet erkend (Webb et 



23 

 

al., 2013). Leerkrachten zien het gedrag van deze leerlingen niet in de context van 

hoogbegaafdheid en kunnen het gedrag daardoor verkeerd interpreteren, waardoor verkeerde 

begeleiding wordt ingeschakeld. Wanneer aan de behoeften die leerlingen hebben niet wordt 

voldaan, is het waarschijnlijker dat zij problemen hebben tegen de tijd dat zij volwassen zijn 

(Webb et al., 2016). Als volwassene lopen zij tegen dezelfde problemen aan en nemen zij een 

rol in de maatschappij op zich die niet bij hen past, als gevolg van onbegrip van de omgeving 

en henzelf, in interactie met hun sensitiviteit, creativiteit, intelligentie en asynchrone 

ontwikkeling (Nauta & Runner, 2013). De kans op een burn-out wordt hiermee vergroot 

(IHBV, 2020), waar niemand bij gebaat is. 

Al voor de volwassen leeftijd loopt een gedeelte van de jongeren (en kinderen) vast in hun 

ontwikkeling, wat terug te zien is in de cijfers van het aantal thuiszitters in Nederland – 

waarvan vermoed wordt dat een groot gedeelte ervan hoogbegaafd is. Het vorige schooljaar, 

2018/2019, zaten 4.790 kinderen en jongeren thuis (NJI, 2020). Voor de hoogbegaafden onder 

hen is het moeilijk een passende ontwikkelplek te vinden – een plek waar zij ook leren om te 

gaan met existentiële vragen (Webb, 2013). Er ontstaan steeds meer kleinschalige en 

grootschalige initiatieven om deze jongeren een plek te geven waar zij de ruimte en 

begeleiding krijgen die zij nodig hebben om hun identiteit op een gezonde manier te vormen, 

zoals Welzien te Nijmegen, Spirare Talent Valley te Venlo, STEQ te Eemland, en Feniks 

Ontwikkelingsbegeleiding te Utrecht. Dit is een mooie ontwikkeling, maar het maakt ook 

duidelijk dat er meer aan de voorkant nodig is om te voorkomen dat deze doelgroep volledig 

vastloopt en uitvalt.  

Belangrijk is om wanneer er al sprake is van (vermoedens van) (mis)diagnoses om het gedrag 

van de jongere te herkaderen en in de context van hoogbegaafdheid te bekijken: is er bijv. 

werkelijk sprake van ADHD, of heeft deze jongere een grote stimuleerbaarheid 

(overprikkelbaarheid) op het psychomotorische en verbeeldingsrijke gebied en kunnen we 

hem helpen dit functioneel in te zetten in plaats van het te laten belemmeren? Dit gedrag lijkt 

abnormaal volgens bepaalde definities, maar geeft eigenlijk blijk van een optimale 

ontwikkeling (Daniels & Piechowski, 2008). Door deze nieuwe blik is er ruimte voor 

interpersoonlijke bevestiging en validering (Webb et al., 2016). Het anders zijn, anders 

denken en anders handelen kan juist als een enorme kracht ingezet worden wanneer dit erkend 

wordt en in de persoonlijke ontwikkeling goed wordt begeleid (Kieboom & Venderickx, 

2017). Deze begeleiding is niet vanzelfsprekend en de juiste omstandigheden zullen dus 

gecreëerd moeten worden voor deze jongeren om hun identiteitsvorming zo optimaal 
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mogelijk vorm te geven. Daarbij is het van belang dat jongeren gaan inzien dat de sleutel bij 

henzelf ligt; wanneer ze zich daar bewust van zijn, kunnen ze vanuit zichzelf, op eigen kracht, 

hun talenten en kwaliteiten ontdekken (eigenlijk “ont-dekken”). Wanneer ze zichzelf zien 

zoals ze zijn, kunnen ze leren in verbinding met zichzelf te blijven (Houkema, 2020). 

Wanneer er sprake is van vastlopen, wordt er vaak een mismatch ervaren tussen de jongere en 

de omgeving (Houkema, 2020). Houkema en Kaput (2018) hebben hierover onderstaande 

matrix ontwikkeld, waarin aangegeven wordt wat er van de omgeving gevraagd wordt 

wanneer een jongere (tijdelijk) vastloopt in zijn ontwikkeling. 

CONCLUSIE THEORETISCH KADER 

De begeleiding van hoogbegaafde jongeren vindt nog veelal plaats op basis van misvattingen 

of beperkte kennis van hoogbegaafdheid, waardoor zij niet weten dat zij hoogbegaafd zijn en 

kansen mislopen, zich niet (h)erkend voelen en hun identiteit niet goed vorm kunnen geven, 

of misdiagnoses krijgen en hierdoor geen passende begeleiding krijgen. Het risico op 

vastlopen of zelfs identiteitsverlies is groot. Theorieën over zelfactualisatie bieden een 

passend kader om de ontwikkeling van een hoogbegaafde adolescent in kaart te brengen en te 

begeleiden. 
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Er is behoefte vanuit de praktijk aan inzicht in wat deze jongeren verder helpt een weg te 

vinden in hun identiteitsvorming en hun zoektocht naar zingeving, zodat zij zich minder 

alleen voelen in dit proces, en wat bijdraagt aan het op eigen kracht, zelfbewust kunnen 

voortzetten van hun ontwikkeling (Houkema, 2020). Aanbevelingen kunnen worden gedeeld 

met beleidsmakers in het onderwijs: zowel voor opleidingen voor leerkrachten in het PO en 

VO, als voor studiecoaches en opleidingen voor psychologen en psychiaters. 

 

ONDERZOEKSVRAAG 

Het doel van dit onderzoek is een aanbeveling voor de beroepspraktijk te vormen. Deze 

aanbeveling zal gelden voor professionals die direct werken met hoogbegaafde jongeren, en 

moet aansluiten bij de behoeften die hoogbegaafde jongeren (12-20 jr.) volgens deskundigen 

hebben ten aanzien van het op eigen kracht vormgeven van hun identiteit. 

De onderzoeksvraag luidt: 

“Wat hebben hoogbegaafde jongeren volgens deskundigen nodig ten aanzien van het op eigen 

kracht vormen van hun identiteit?” 

De deelvragen die bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn: 

- Hoe ziet identiteitsvorming er bij hoogbegaafde jongeren uit? 

- Wat zijn volgens deskundigen knelpunten in deze ontwikkeling en wat heeft de 

doelgroep daarin nodig? 

- Wat heeft de doelgroep volgens deskundigen nodig om op eigen kracht vorm te geven 

aan hun identiteit? 

METHODE 

ONDERZOEKSOPZET 

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat de beleving van de jongeren centraal 

staat en er nog weinig onderzoek naar dit onderwerp is gedaan. Overwogen is om dit aan te 

vullen met kwalitatief onderzoek via enquêtes, maar deze zouden dan te uitgebreid zijn of te 

beperkte antwoorden opleveren, waardoor de kwaliteit van de resultaten niet gewaarborgd kan 

worden.  
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Oorspronkelijk was het idee om jongeren te interviewen, zowel jongeren in het onderwijs als 

daarbuiten, individueel en in focusgroepen. Helaas is het door de huidige maatregelen 

(vanwege Covid-19) niet mogelijk om fysiek af te spreken voor de interviews. Omdat er via 

online/telefonisch contact geen gevoel van veiligheid bewerkstelligd kan worden, wat bij deze 

doelgroep heel belangrijk is, is ervoor gekozen meer deskundigen te interviewen. Dit zijn 

tevens de deskundigen die met de oorspronkelijke doelgroep in contact staan. Hiermee kon de 

validiteit en geldigheid van de resultaten gewaarborgd worden. 

De participanten werden gedurende een halfuur tot een uur geïnterviewd volgens een half-

gestructureerd interview. Er werden open vragen gesteld die gebaseerd zijn op de deelvragen, 

en er werden gesloten vragen gesteld ten aanzien van het vergelijken van theorie met 

praktijkervaringen. Er werd met een topiclijst gewerkt, om in elk interview dezelfde structuur 

aan te houden, zodat de resultaten objectificeerbaar waren en de antwoorden goed met elkaar 

konden worden vergeleken (Verhoeven, 2018). De vragen en bijbehorende topics waarop is 

doorgevraagd zijn in de bijlagen te vinden. 

De interviews werden telefonisch of via videobellen gehouden, dat was praktischer gedurende 

de quarantaine, en er werden geluidsopnamen gemaakt, waarvan later transcripties zijn 

uitgewerkt. Omdat er met deskundigen over anonieme jongeren gesproken werd, hoefde er 

geen rekening te worden gehouden met eventuele privacy-aspecten.  

De deskundigen konden aangeven of zij anoniem wilden meedoen, geen van hen wilde dit, 

dus allen worden bij naam genoemd.  

Meedoen aan dit onderzoek kon geen nadelige effecten hebben voor participanten. 

PARTICIPANTEN 

De participanten voor dit onderzoek zijn deskundigen die zowel theoretische kennis (via 

opleiding of zelfstudie) over hoogbegaafdheid hebben, praktijkervaring hebben opgedaan op 

verschillende manieren en zelf ervaringsdeskundigen zijn. De contexten van de deskundigen 

zijn zo divers mogelijk, zodat de resultaten generaliseerbaar zijn.. De participanten zijn 

gevonden via het eigen netwerk van de onderzoeker en zijn persoonlijk benaderd voor 

deelname. Zij hebben voorafgaand aan het interview allen aangegeven dat zij niet anoniem 

vermeld hoefden te worden. De participanten zijn: 

• Albert Kaput: Begeleidt al meer dan 20 jaar creatieve, hoogbewuste jongeren met een 

groot ontwikkelingspotentieel, die (tijdelijk) uitvallen. Organiseert daarnaast, samen 

met Desirée Houkema, Peers4Parents-avonden voor ouders van hoogbegaafde 
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kinderen, en de training HB in Ontwikkeling voor professionals. Daarnaast is hij als 

vrijwilliger betrokken bij Welzien. 

• Anouke Bakx: Bijzonder Hoogleraar aan de Radboud Universiteit en Lector ‘Goed 

Leraarschap, Goed Leiderschap’ bij Fontys Hogescholen. 

• Bert Benthem: Docent Scheikunde en samen met Astrid Geeve en drie andere 

docenten vormen zij het team Meer- en Hoogbegaafdheid (MHB) bij het Stedelijk 

College Eindhoven, waar o.a. Peergroups en individuele coaching georganiseerd 

worden voor leerlingen met begaafdheidskenmerken. 

• Astrid Geeve: Docent Klassieke Talen en samen met Bert Benthem en drie andere 

docenten vormen zij het team Meer- en Hoogbegaafdheid (MHB) bij het Stedelijk 

College Eindhoven, waar o.a. Peergroups en individuele coaching georganiseerd 

worden voor leerlingen met begaafdheidskenmerken. 

• Simone Keijsers: Hoogbegaafdheidsbegeleider bij Leiden University, vice-voorzitter 

landelijk netwerk HB-HO, en vice-voorzitter en secretaris ECHA Nederland. 

• Hanny Kusters: Oprichter en eigenaar van Spirare Talent Valley, begeleidt 

hoogbegaafde drop-outs naar een plek in de maatschappij. Heeft ook samen met 

Albert Kaput het voormalig Centrum voor Creatief Leren opgericht. 

• Monique Schaminée: Coach voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw in het VO 

en voor jongeren buiten het onderwijs, oprichter Stichting Peers2Play en oprichter 

Stichting Festival van Talent. Heeft daarnaast ervaring als docent in het VO en 

(voltijd-HB-onderwijs) PO. 

• Willem Wind: Ervaringsdeskundige, eigenaar website www.ikbenhoogbegaafd.nl, 

conceptontwikkelaar. 

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

De interviews hebben over een periode van 3 weken plaatsgevonden. Elk interview duurde 30 

minuten tot 60 minuten en van alle interviews zijn audio-opnamen en transcripties gemaakt. 

Aan de respondenten is toestemming gevraagd om een audio-opname te maken (zij gingen 

allen akkoord) en is toegelicht dat deze alleen gebruikt wordt voor het transcriberen. De 

verdere opzet van de interviews is terug te vinden in de bijlagen. 

Een respondent gaf aan pas aan het einde te willen aangeven of hij/zij anoniem vermeld wilde 

worden, zodat hij/zij vrijuit kon praten. Aan het einde van het interview gaf deze respondent 
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aan dat hij/zij niet anoniem vermeld hoefde te worden, maar dat de naam erbij geschreven 

mocht worden. Door respondenten hierin te laten kiezen, is gegarandeerd dat zij zich openlijk 

durfden te uiten, wat de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt (Baarda et al., 2013). 

Tussen de verschillende interviews zijn enkele bijstellingen gemaakt in de topiclijst, om de 

focus bij dezelfde onderwerpen te houden, en omdat tijdens de eerste interviews bleek dat nog 

niet alles aan bod kwam in de toenmalige topiclijst.  

DATA-ANALYSE 

De transcripties zijn volgens de methode die Baarda et al. (2013) omschrijven gecodeerd. Als 

eerste zijn de transcripties open gecodeerd, waarbij in veel gevallen de codes overeenkwamen 

met besproken topics, maar ook enkele nieuwe codes ontstaan zijn. Een aantal codes is tijdens 

dit proces herschreven, omdat er later meer overeenkomst met andere interviews bleek te zijn 

en een andere codenaam de lading beter dekte.  

Hierna is gekeken wat de samenhang tussen de fragmenten met dezelfde code was (axiaal 

coderen). Op basis daarvan is een codeboom opgesteld en daarna een overzicht gemaakt van 

wat elke participant bij die code zei (dit is terug te vinden in het schema in de bijlage). Hierin 

zijn tijdens het proces opnieuw enkele aanpassingen gemaakt in de structuur (selectief 

coderen) om de samenhang nog beter tot zijn recht te laten komen en uiteindelijk in de 

resultatensectie verschillende onderwerpen bij elkaar te kunnen laten aansluiten waar nodig. 

In het schema in de bijlage is hierdoor te zien dat de fragmenten onder één overkoepelend 

thema geplaatst zijn. Deze fragmenten laten de onderlinge samenhang niet meer zien, omdat 

de codes voor de leesbaarheid niet opnieuw in het schema zijn opgenomen. Deze zijn bekend 

bij de onderzoeker en wel meegenomen bij het schrijven van de resultatensectie. 

RESULTATEN PRAKTIJKONDERZOEK 

Om een overzicht te krijgen van wat de respondenten op de vragen beantwoord hebben, is een 

schema gemaakt (te vinden in de bijlagen) waarin alle uitspraken bij de belangrijkste 

onderwerpen weergegeven zijn. Deze uitspraken zijn verzameld op basis van eerder 

toegeschreven codes aan fragmenten uit de interviews – de bijbehorende codeboom is 

eveneens in de bijlagen opgenomen. 

De resultaten worden per deelvraag toegelicht. 

Hoe ziet identiteitsvorming er bij hoogbegaafde jongeren uit? 
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Zeven van de acht deskundigen benoemen dat dit voor het grootste gedeelte vergelijkbaar met 

andere jongeren verloopt, maar dat er een aantal punten is waarbij deze jongeren een groter 

risico lopen op het opbouwen van een verkeerd zelfbeeld. 

Niet elke hoogbegaafde jongere weet al vanaf jonge leeftijd dat hij hoogbegaafd is. Daarom is 

gevraagd of het label ‘hoogbegaafd’ nodig is om een accuraat zelfbeeld te vormen. Zeven 

deskundigen gaven aan dat het label niet nodig is, waarvan er vijf aangaven dat het 

belangrijker is om te kijken naar de behoeften die de jongere heeft en uit te leggen welke 

kenmerken van belang zijn (zelfkennis bevorderen zonder het label), en er vijf aangaven dat 

het label juist gepaard gaat met belemmeringen, zoals een verkeerd beeld bij de omgeving, 

aangesproken worden vanuit stigma’s (‘nerd’), dat hoogbegaafd zijn als excuus of 

voorwaarde gebruikt kan worden, en dat er in de media vooral over problemen gepraat wordt. 

Eén deskundige zei dat het wel belangrijk is, omdat het als bewijs kan worden gezien naar 

jezelf en anderen toe (wat kan leiden tot erkenning). Drie deskundigen vulden aan dat het 

label op latere (volwassen) leeftijd krijgen wèl helpend kan zijn, omdat er dan vaak veel 

puzzelstukjes op hun plek vallen bij het lezen over kenmerken en ervaringen uit het verleden 

in een ander daglicht komen te staan. Verder gaf één deskundige aan dat leerlingen zelfs 

vragen of het niet genoemd kan worden in hun dossier, zodat een vervolgschool niet weet dat 

de desbetreffende leerling hoogbegaafd is. 

Zoals in het theoretisch kader is beschreven, verloopt de identiteitsvorming veelal in interactie 

met de omgeving. Daarover benoemen alle acht deskundigen hoe belangrijk het is 

ontwikkelingsgelijken te treffen en beschrijven drie van hen hoe belangrijk het is voor deze 

jongeren om bij elkaar gezet te worden: Geeve: “Als je dat dus in je directe omgeving níét 

gespiegeld krijgt, en dan opeens dingen wèl gespiegeld krijgt, ja, dat is zó’n warm bad, waar 

je dan in terecht komt.” Keijsers: “En dat ervaren heel veel mensen echt als een verademing. 

Echt jezelf kunnen zijn, niet voorzichtig hoeven zijn; niet steeds te hoeven nadenken over wat 

je zegt ― veel hoogbegaafden hebben ook een scherp observatievermogen, dus, de hele tijd 

maar toetsen: “Snapt de ander me? Kan de ander met me mee gaan? Heb ik niet iets geks 

gezegd?” Dat kunnen ze allemaal even laten varen, en dat vinden ze héél prettig.” en 

Schaminée: “En dat [herkenning] op àlle vlakken, dat: op hoe snel je léért, en hóé je leert, en 

wàt je wil leren, en wat je wil doen, en hoe je praat, en waarover je wil praten, en hoe je kijkt 

naar vriendschappen, hoe je kijkt naar eerlijkheid. Alles.” Zeven van de acht deskundigen 

benoemen daarbij ook dat het niet vanzelfsprekend is dat hoogbegaafde jongeren 

ontwikkelingsgelijken/gelijkgestemden/peers tegenkomen, wat een negatieve invloed kan 
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hebben op hun zelfbeeld, volgens vier deskundigen. Genoemd worden dan dat de jongere 

denkt dat hij ‘dom’ of ‘raar’ is (want hij begrijpt niet wat anderen wel lijken te begrijpen), dat 

de omgeving niet de juiste feedback geeft (vanuit onbegrip) maar de jongere die feedback wel 

internaliseert en zo dus een verkeerd zelfbeeld opbouwt, dat het stuk ‘anders voelen’ en 

eenzaamheid als zeer belastend worden ervaren, en dat sommige jongeren zich om erbij te 

kunnen horen zodanig veel aanpassen dat ze hun eigen identiteit kwijt (dreigen te) raken. 

Daarnaast geven drie deskundigen aan dat sommige jongeren het ook moeilijk vinden te 

weten dat ze anders zijn en daarin een acceptatieproces moeten doorlopen. Eén deskundige 

benadrukt dat zelfs wanneer hoogbegaafde jongeren ontwikkelingsgelijken tegenkomen, dat 

nog niet betekent dat zij daarmee minder eenzaam zijn: “Daar waar normale kinderen in een 

klas of zeg maar van de 100 kinderen er 98 kunnen vinden zeg maar, dan moeten ze nog wel 

zoeken naar interesses enzovoorts, maar komen er 98 in aanmerking, is het bij die 

hoogbegaafde misschien maar één of twee die bij hem zouden passen. En waar hij op een 

gelijk niveau mee zou kunnen communiceren en dingen zou kunnen delen die hem of haar 

bezighouden. En ook omdat de interesses en zo totáál anders liggen vaak, is het heel moeilijk 

om aansluiting te vinden. Dus veel jongeren zijn ook echt heel eenzaam.” – Kusters. 

Daarnaast zeggen twee deskundigen dat gelijkgestemden of peers ook volwassenen kunnen 

zijn.  

Die volwassenen kunnen ook ouders of anderen in de directe omgeving zijn, zoals 

leerkrachten. Zes deskundigen benoemen de invloed van ouders, waarvan er drie benoemen 

hoe steunende ouders helpen (een kind kan zich beter uiten, een kind voelt zich sterker om 

uitdagingen aan te gaan en de student ervaart minder eenzaamheid en heeft een netwerk dat 

steunend is), en er door vier van hen wordt benoemd dat met name misvattingen over 

hoogbegaafdheid de relatie tussen ouders en kind en het zelfbeeld van het kind negatief 

beïnvloeden, als ook ‘curling-parents’, ouders die de intensiteit van hun kind niet begrijpen, 

en het kind waardering geven voor iets dat zinloos voelt (omdat de taak geen moeite kost of 

geen voldoening geeft). Curling-parents zorgen ervoor dat de autonomie van de jongere 

volledig weggenomen wordt, terwijl de behoefte naar autonomie nog steeds aanwezig is – 

deze situaties zijn volgens Kaput het moeilijkste om weer in balans te brengen. Verder kan de 

omgeving waarin de jongere verkeert een enorme impact op het zelfbeeld hebben, wanneer er 

sprake is van een mismatch met het onderwijs: deze mismatch wordt door zes deskundigen 

genoemd. Factoren die meespelen bij die mismatch zijn: misvattingen bij leerkrachten of 

docenten of stereotype threat (drie deskundigen noemen dit), een onbegripvolle houding 
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(genoemd door vier deskundigen) en een mismatch in de manier waarop lesstof aangeboden 

wordt (genoemd door vijf deskundigen). Bakx haalt een voorbeeld aan van hoe leerkrachten 

vanuit misvattingen reageren op deze kinderen: “Wat ik terugkreeg, bijvoorbeeld, van ouders 

in gesprekken, is: “Ja, hij durfde geen vragen meer te stellen, want ze hadden een keer 

gezegd, van: “Ja, hoezo snap jij dit niet? Je bent toch hoogbegaafd?” Alsof hoogbegaafde 

kinderen alles zouden weten.” Verder geeft Kusters aan dat de mismatch met het onderwijs al 

op zeer jonge leeftijd kan ontstaan: “We hebben er nu een aantal die zijn 6 [tot 10] jaar oud 

en als ik zie waar zij nu al mee binnenkomen, of met hele ernstige gedragsproblemen, of met 

die sociale angst; [...] dan schrik ik ervan hoe die jonge kinderen er al op zo’n jonge leeftijd 

aan toe zijn en wat eigenlijk een paar jaar onderwijs al teweeg [heeft] gebracht.” 

Wat zijn volgens deskundigen knelpunten in deze ontwikkeling en wat heeft de 

doelgroep daarin nodig? 

Als grootste knelpunten in de identiteitsontwikkeling van hoogbegaafde jongeren worden 

misdiagnoses en een te grote mate van aanpassen genoemd. De misdiagnoses worden vooral 

door de deskundigen die werken met drop-outs herkend: vier deskundigen zien veel 

misdiagnoses voorbij komen. Twee van hen noemen specifiek autisme: zelfbeschermings-

gedrag en emotieregulatieproblemen zijn beide symptomen die door anderen verkeerd 

begrepen worden en gelabeld worden als ASS. Een deskundige geeft aan dat het ook 

voorkomt dat er diagnoses over het hoofd worden gezien: het kind is dan wel hoogbegaafd, 

maar er lijkt meer aan de hand te zijn waar ook begeleiding bij nodig is. Een andere 

deskundige benoemt dat er in eerdere begeleiding onderzocht is in hoeverre de diagnoses die 

de jongeren toen hadden, stand hielden in een andere omgeving en nadat zij meer zelfkennis 

hadden opgebouwd: 85% van de diagnoses bleek niet te kloppen. En een deskundige noemt 

als oorzaak van deze misdiagnoses dat opleidingen voor psychologen en psychiaters gericht 

zijn op het herkennen van diagnoses, waardoor zij alleen overlevingssignalen van 

hoogbegaafden herkennen, zonder te weten dat het om overlevingssignalen gaat en niet om 

symptomen van een stoornis. De gevolgen zijn voor een andere deskundige zichtbaar: de 

jongere krijgt soms zelfs meerdere verkeerde diagnoses, twijfelt zelf aan wat hiervan klopt en 

twijfelt daarmee ook aan wie hij nou echt is. 

Deze twijfel kan ook ontstaan wanneer de jongere zich lang, veelvuldig aanpast aan zijn 

directe omgeving, om te voldoen aan verwachtingen van anderen of om ergens bij te kunnen 

horen en minder eenzaam te zijn. Twee deskundigen noemen hier de thuissituatie als 

meespelende factor: wanneer je geaccepteerd wordt, leer je beter jezelf te zijn dan wanneer er 
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botsingen zijn en je je leert aan te passen. Het aanpassen wordt door vijf deskundigen 

genoemd, waarbij twee deskundigen benoemen dat de eigen identiteit verloren kan gaan. 

Kaput: “Er zijn ook jongeren die tot ver in het vwo, ver in het voortgezet onderwijs, zich 

moeiteloos aanpassen, maar zich daar hartstikke beroerd bij voelen, omdat ze niet goed 

begrijpen wat er mis gaat. Ze zien niet eens dat ze zich aanpassen. En op het moment dat ze 

daar achter komen, ja, dan schieten ze onmiddellijk in een depressie, want dan hebben ze een 

heel groot deel van hun leven eigenlijk ‘vergald’, door iets wat ze niet wisten dat ze deden, 

maar eigenlijk ook heel anders hadden kunnen aanpakken.” Kaput vult later aan dat wanneer 

er een existentiële depressie ontstaat, er vaak al een sombere ondertoon in iemand’s leven is, 

o.a. door een van binnenuit ervaren (hoe diffuus ook) dat ze niet aansluiten bij verwachtingen 

van anderen, waardoor ze langzaam een afwijzing van zichzelf krijgen. Vijf deskundigen 

geven aan dat zingevingsvragen veel aan bod komen in de begeleiding, waarbij een 

deskundige benoemt dat dat zowel gaat om kijken naar de wereld en daar somber van worden, 

als om het jezelf plaatsen in die wereld en daar tegenop zien (‘Ga ik eenzaam zijn?’ ‘Waar zal 

ik wèl passen?’).  

Twee deskundigen noemen nog enkele andere knelpunten. Zo is het uiten van emoties vaak 

lastig, omdat deze jongeren eerder niet werden begrepen of afgewezen wanneer ze dit deden. 

Hierdoor loopt de spanning hoog op en kunnen ze ineens exploderen – dit alles gebeurt 

bewust, maar ze weten gewoonweg niet hoe ze zich beter kunnen uiten. Een ander punt dat 

genoemd wordt is denkfouten maken (verbanden zien waar ze niet zijn), en online gedrag 

waarin gepest of uitgedaagd wordt, als reactie op het onbegrip dat zij zelf hebben ervaren en 

niet goed hebben verwerkt. (Deze laatste twee punten worden met name bij volwassenen 

geconstateerd vanuit observaties.) 

In de begeleiding van deze jongeren zijn een aantal punten betreffende de houding van de 

begeleider belangrijk, en komen inhoudelijk diverse aspecten aan bod. Wat de houding van de 

begeleider (of leerkracht/docent) betreft, is het ontzettend belangrijk dat deze uitgaat van een 

gelijkwaardige benadering (genoemd door vijf deskundigen) en dat de begeleider authentiek 

is (open durven zijn en geen vooropgezette agenda hebben), dit wordt genoemd door drie 

deskundigen. De houding van de begeleider is bepalend voor de houding van jongere, blijkt 

uit kennis en ervaringen van vier deskundigen. Een positieve benadering en vertrouwen geven 

wordt door een deskundige genoemd. Twee deskundigen geven aan gevraagd te hebben aan 

hun doelgroep of een begeleider zelf hoogbegaafd moet zijn: de jongeren gaven zelf aan dat 

dat moet, maar een deskundige zei hierover dat het mogelijk zou kunnen zijn dat een 
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begeleider die niet hoogbegaafd is maar wel de juiste houding, kennis en vaardigheden heeft, 

ook een passende begeleider is. 

Inhoudelijk komen in de begeleiding bij hoogbegaafde jongeren in het onderwijs in ieder 

geval psycho-educatie en werken aan executieve functies aan bod, genoemd door vier 

deskundigen. Vier deskundigen benoemen dat het uitgangspunt in de begeleiding is dat de 

jongere de ruimte heeft om aan te geven waar hij aan wil werken. Daarbij komen zowel 

binnen als buiten het onderwijs de volgende onderdelen aan bod: mindset (belemmerende 

overtuigingen, growth-mindset) (genoemd door zeven deskundigen), ervaringen uit het 

verleden en eventueel het heden herkaderen omdat de jongere de omgeving destijds niet 

begreep (drie deskundigen), leren omgaan met negatieve ervaringen (een deskundige), het 

opdoen van zelfkennis en ‘zwakheden’ omzetten tot kracht (vier deskundigen), en ouders in 

verschillende mate meenemen in de begeleiding; van voorlichting binnen het onderwijs (twee 

deskundigen) tot actieve begeleiding buiten het onderwijs (drie deskundigen). Bij jongeren 

die zich veel aangepast hebben wordt veel ingezet op zingeving (drie deskundigen), hierbij 

wordt benoemd wat een enorme zoektocht dat kan zijn wanneer er sprake is van jarenlang 

aanpassen of sociale angsten, waardoor veel sociaal wenselijk gehandeld wordt en niet vanuit 

de intrinsieke motivatie van de jongere (twee deskundigen). Kusters en Kaput benoemen 

daarbij dat het uitgangspunt bij suïcidale jongeren begint bij de volgende vraag: “Wil jij 

eigenlijk niet meer leven, of wil je dit leven zoals je het nu leeft niet meer? Stel dat het leven 

zou veranderen, wat zou er dan moeten veranderen, zodat je weer zin in het leven zou 

krijgen?” Dit geeft vaak een ingang om te zoeken naar een eerste stap richting verbetering. 

Wat heeft de doelgroep volgens deskundigen nodig om op eigen kracht vorm te geven 

aan hun identiteit? 

Vijf deskundigen gaven hierbij direct aan dat het antwoord op deze vraag geldt voor àlle 

jongeren. Zelfkennis (zwakheden, talenten) en zelfbewustzijn (weten hoe jij je verhoudt tot 

anderen en de wereld) werden door zeven deskundigen aangegeven, daarnaast werden 

autonoom handelen en competent voelen benoemd door vier deskundigen. Verder werden 

erkenning door zichzelf en de omgeving (een deskundige), stevig genoeg zijn om weerstand 

van anderen te weerstaan bij het volgen van een eigen richting (een deskundige) en zingeving 

ervaren (twee deskundigen) genoemd. 

Wat met name afwijkt hierin vergeleken met andere jongeren is dat het ‘weten dat er anderen 

zijn zoals jij’ minder vanzelfsprekend is voor hoogbegaafde jongeren, terwijl dit wel nodig is 
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voor zelfacceptatie en zelfwaardering (genoemd door vier deskundigen) of voor het gevoel 

dat je er mag zijn (een deskundige). 

Verder doen de deskundigen aanbevelingen voor wat er op structurele, langetermijnbasis 

nodig is om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde jongeren hun identiteit goed kunnen 

vormgeven. Zes deskundigen noemen het onderwijs als een plek waar identiteitsvorming in 

het algemeen meer en concreter aan bod zou mogen of zelfs moeten komen, waarvan een 

deskundige zegt dat dit niet alleen in het onderwijs zou moeten, maar overal waar groepen 

kinderen en jongeren bij elkaar komen (dus ook sportverenigingen e.d.). Twee deskundigen 

noemen top-down-onderwijs als aandachtspunt voor het onderwijs, waarvan een deskundige 

benoemt dat dat binnen regulier onderwijs kan en de andere deskundige benoemt dat dat in 

een nieuwe, andere onderwijsvorm kan. Het effect dat een verkeerde onderwijsvorm heeft op 

het zelfbeeld (en daarmee het belang van diverse onderwijsvormen) wordt door Keijsers 

geschetst: “Veel hoogbegaafden hebben een neiging tot top-down-leren: “Ik wil eerst het 

geheel snappen, en dan ga ik erna wel invullen wat ik niet kan,” ― terwijl het onderwijs erg 

gericht is op bottom-up: gewoon: “Je begin met de hele simpele stapjes, en dan bouw je dat 

langzaam uit,” en dat is niet alleen voor heel veel hoogbegaafden tergend langzaam, maar 

soms ook volstrekt onbegrijpelijk. [...] En pas als het hele plaatje compleet is, dan valt soms 

het kwartje, van: “Oh, gaat het híérover?” Maar op het moment dat er niet aan die behoefte 

tegemoet wordt gekomen in je ontwikkeling, kun je heel sterk zelf gaan denken van: “Ik zal 

wel dom zijn!” [...] – of wat dan ook.” Twee deskundigen noemen het gebrek aan kennis over 

hoogbegaafdheid bij zowel collega’s in het onderwijs, als bij psychologen en psychiaters, 

waar nodig iets aan gedaan moet worden: nog te vaak wordt er gezegd dat er een Honours 

College is en dat daarmee de kous af is voor de begeleiding, of worden er misdiagnoses 

gegeven. Een van deze deskundigen geeft aan dat er in Nederland jammer genoeg geen 

psychologen opgeleid worden om om te gaan met zingevingsproblemen, wat er in andere 

landen wel is (Frankl’s logostherapie wordt genoemd), en ziet daar ruimte voor verbetering. 

 

CONCLUSIE 

De conclusie wordt per deelvraag toegelicht, om vervolgens antwoord te geven op de 

hoofdvraag: “Wat hebben hoogbegaafde jongeren volgens deskundigen nodig ten aanzien van 

het op eigen kracht vormen van hun identiteit?” 

“Hoe ziet identiteitsvorming er bij hoogbegaafde jongeren uit?” 
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Op veel aspecten verloopt de identiteitsvorming van hoogbegaafde jongeren vergelijkbaar met 

die van andere jongeren. Net als ieder mens worden zij beïnvloed door hun directe omgeving 

en willen ze graag verbinding met anderen ervaren. Zij hebben echter een grotere behoefte 

aan zelfactualisatie, wat vraagt om een autonomie ondersteunende, stimulerende 

ontwikkelomgeving, en lopen daarnaast meer risico’s op een gebrek aan gelijkgestemden, 

misdiagnoses en het verliezen van hun identiteit (mede door inadequate spiegeling en 

feedback vanuit hun omgeving). Dabrowski’s theorie van positieve desintegratie biedt een 

passend kader voor hoogbegaafden om hun emotionele ontwikkeling te begrijpen, te 

accepteren en om te vormen tot een groeiproces (ten opzichte van psychische aandoeningen of 

misdiagnoses).  

Het label ‘hoogbegaafd’ lijkt niet wenselijk te zijn om jongeren te geven: beter kan in de 

begeleiding ingezet worden op het uitleggen van kenmerken die bij hoogbegaafdheid kunnen 

horen, zodat via die weg meer zelfkennis ontstaat bij de jongere. Dit om te voorkomen dat er 

vanuit de jongere zelf en zijn omgeving de ontwikkeling gestuurd wordt vanuit misvattingen 

over hoogbegaafdheid. 

“Wat zijn volgens deskundigen knelpunten in deze ontwikkeling en wat heeft de doelgroep 

daarin nodig?” 

Misdiagnoses worden helaas veel gezien door de deskundigen, zowel binnen het hoger 

onderwijs, waar jongeren zelf twijfelen aan een diagnose, als buiten het onderwijs, waar vaak 

sprake is van een verleden van verkeerde begeleiding. Daarnaast passen hoogbegaafde 

jongeren zich om verschillende redenen vaak aan aan hun omgeving, waardoor ze (een deel 

van) hun identiteit verliezen. Verder hebben deze jongeren vaker, door eerder onbegrip uit de 

omgeving, moeite met het uiten van emoties of kunnen zij hevig geëmotioneerd reageren, 

ondanks dat zij zich bewust zijn van dit proces. Begeleiding om deze knelpunten op te lossen 

en/of om aan te sluiten op behoeften en begaafdheidskenmerken, is gericht op: 

ontwikkelomgevingen met (voldoende) gelijkgestemde en inspirerende rolmodellen creëren, 

ruimte bieden om zelf te ontdekken waar de jongere behoefte aan heeft, zelfkennis en 

zelfwaardering opbouwen, een positieve, op groei gerichte mindset creëren, zingeving 

ervaren, verwerken van en leren omgaan met negatieve ervaringen en, binnen het onderwijs, 

het ontwikkelen van executieve vaardigheden. Ouders worden ook in verschillende mate 

meegenomen in de begeleiding, waarbij binnen het onderwijs met name sprake is van 

informeren en voorlichting, en buiten het onderwijs sprake is van een intensiever 

begeleidingstraject. 
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De begeleider moet de jongere gelijkwaardig benaderen, een open, positieve houding hebben 

en moet authentiek zijn.  

“Wat heeft de doelgroep volgens deskundigen nodig om op eigen kracht vorm te geven aan 

hun identiteit?” 

De behoeften die hoogbegaafde jongeren hierin hebben zijn volgens de deskundigen niet 

uniek en zullen voor alle jongeren gelden. Wat nodig is, is zelfkennis en zelfbewustzijn, 

ervaren dat ze autonoom en competent zijn en kunnen handelen, erkenning, een stevige 

zelfwaardering en het ervaren van zingeving. Specifiek voor hoogbegaafden geldt daarnaast 

dat het voor hen belangrijk is te ervaren of weten dat zij niet de enigen zijn en ze dus niet 

‘raar’ zijn, maar dat er gelijkgestemden zijn bij wie zij zich kunnen spiegelen. 

Op de lange termijn zijn er structurele veranderingen nodig in het onderwijs, zodat 

identiteitsvorming meer en concreter aan bod komt, en er meer mogelijkheden zijn om diverse 

onderwijsvormen toe te passen, waaronder top-down-onderwijs. Er is daarnaast meer kennis 

over hoogbegaafdheid nodig bij GGZ-professionals en professionals in het onderwijs.  

Conclusie: “Wat hebben hoogbegaafde jongeren volgens deskundigen nodig ten aanzien van 

het op eigen kracht vormen van hun identiteit?” 

Om op eigen kracht hun identiteit vorm te geven hebben zij nodig dat er wordt voldaan aan de 

psychologische basisbehoeften (competentie, autonomie en relatie) en dat zij voldoende 

zelfkennis en zelfwaardering opbouwen om hun eigen weg in het leven te bepalen en in te 

durven gaan. Hiervoor is het nodig dat zij contact hebben met gelijkgestemden, zodat zij 

(h)erkenning ervaren bij anderen en zichzelf, dat zij zingeving ervaren in wat zij doen, en dat 

eventuele belemmerende overtuigingen worden verholpen en de jongere een groeimindset 

creëert. Daarnaast wordt sterk aanbevolen dat er in algemene zin meer structurele aandacht 

voor identiteitsvorming in het onderwijs is, zodat voorkomen wordt dat deze groep jongeren 

zich al op jonge leeftijd veel aanpast.  

 

AANBEVELINGEN 

Uit de theorie en de interviews blijkt dat er nog een gebrek aan kennis over hoogbegaafdheid 

is in de algehele maatschappij, waardoor mensen met begaafdheidskenmerken vaak niet 

herkend worden of verkeerd begrepen worden. Het is daarom belangrijk dat er meer kennis 

komt over dit onderwerp binnen lerarenopleidingen en opleidingen in de zorgsector, zoals 

psychologie en psychiatrie. Met name binnen de laatste sector staat het belang van passende 



37 

 

begeleiding en het voorkomen van misdiagnoses centraal, waarvoor kennis over 

hoogbegaafdheid noodzakelijk is. 

Op het gebied van kennisverspreiding zijn er gelukkig al ontwikkelingen bezig: binnen pabo’s 

komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp en de stichting HB-HO (Hoogbegaafdheid 

in Hoger Onderwijs) zorgt mede voor kennis en bewustzijn binnen het hoger onderwijs, zodat 

er passende begeleiding aan (hoog)begaafde studenten kan worden geboden.  

In de interviews werd door bijna alle participanten benadrukt dat er in het onderwijs meer 

aandacht moet zijn voor identiteitsvorming, voor alle leerlingen. Op het gebied van 

vernieuwing zijn hoogbegaafden vaak de ‘kanaries in de kolenmijn’ en worden lessen voor 

innovatie geleerd uit waar zij tegenaan lopen. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat 

identiteitsvorming niet genoeg aan bod komt in het onderwijs voor deze doelgroep, maar 

daarin zijn zij geen uitzondering. 

Dit kan betekenen dat identiteitsvorming binnen een vak als levensbeschouwing aan bod moet 

komen, maar het kan ook betekenen dat het onderwijssysteem aan vernieuwing toe is en 

identiteitsvorming geïntegreerd kan worden in een nieuwe manier van lesgeven, zoals op 

meer plekken nu gebeurt, bijv. met HILL-onderwijs  (High Impact Learning that Lasts) en op 

Agora-scholen. 

Voor vervolgonderzoek is het raadzaam met hoogbegaafde jongeren zelf in gesprek te gaan 

om te onderzoeken wat voor hen waardevolle begeleiding is en wat hen werkelijk helpt 

vragen omtrent zingeving en wie zij zijn te beantwoorden. Wellicht kan de matrix van 

Houkema en Kaput (2018) daarin een kader bieden wanneer er sprake is van een mismatch. 

Het is daarnaast ook interessant om te onderzoeken hoe het onderwijs er uit moet zien volgens 

deze jongeren, om het aan te laten sluiten bij hun algehele ontwikkelbehoeften. 

DISCUSSIE 

Het oorspronkelijke onderzoeksontwerp was gericht op het interviewen van jongeren (in 

plaats van deskundigen die hen begeleiden). Door de huidige Covid-maatregelen was het niet 

mogelijk het onderzoek zodanig uit te voeren dat de volledige doelgroep kon worden 

benaderd. Het zou immers voor jongeren die al worstelen met hun identiteit of hun 

ontwikkeling anderszins moeilijk kunnen zijn om zich veilig te voelen in een online 

interview, wat de kwaliteit van het onderzoek negatief zou beïnvloeden. Daarnaast was het 

niet mogelijk een focusgroep te organiseren, omdat er een verplichting op thuisquarantaine 

gold. Om deze redenen is het onderzoek anders opgezet en is ervoor gekozen deskundigen te 

interviewen die de doelgroep representeren. Uit eerdere onderzoeken waarin met jongeren is 
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gesproken blijkt wel dat de resultaten die hier gevonden zijn, passen bij wat de doelgroep zelf 

zegt over wat belangrijk is in begeleiding en bij het zoeken naar zingeving (Van Rijthoven, 

2013; Van Weerdenbrug, Emans, Kabki & Poelman, 2019; Bate, Clark & Riley, 2012; 

Hansen & Johnston Toso, 2007).  

De onderzoeker heeft getracht zo objectief mogelijk te blijven, en heeft daarom regelmatig bij 

anderen feedback gevraagd op de invalshoek van het theoretisch kader en de formulering van 

de theorie en conclusie. Omdat er echter een grote affiniteit en mate van herkenning een rol 

speelt bij de onderzoeker op dit onderwerp, en de onderzoeker in de praktijk met name 

anderen treft die zich (te) veel hebben aangepast aan hun omgeving, is het mogelijk dat er 

enige bias is ontstaan in de wijze waarop identiteitsvorming een rol speelt bij jongeren met 

kenmerken van hoogbegaafdheid. In de resultaten blijkt echter dat deze bias gerechtvaardigd 

is: deskundigen geven blijk van eenzelfde visie hierop. 

Verder zijn er tegenwoordig nog meer prachtige boeken geschreven over (hoog)begaafdheid 

en was het helaas tijdens dit onderzoek niet mogelijk al deze theorie te benutten, maar is 

slechts een beknopte weergave geboden van deze informatie. Naast de gebruikte bronnen, is 

ook Rainforest Mind van Paula Prober een aanrader voor geïnteresseerden in dit onderwerp.  
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BIJLAGEN 

VRAGEN EN TOPICS VOOR DE INTERVIEWS 

Inleidend 

- Fijn dat u/je mee wil werken aan mijn onderzoek. 

- Bezwaar tegen dat ik dit interview ga opnemen?  

- Mag ik je bij naam noemen in het onderzoek of wil je liever anoniem blijven? 

- Interview gaat hooguit een uur duren. 

- Toelichting op wie ik ben en wat mijn werkervaringen zijn (indien respondent geen bekende is) 

- Korte toelichting op contexten waarin je werkt; wat doe je, met wie en met welk doel? 

- Hoe definieer jij hoogbegaafdheid? 

- Is het label ‘hoogbegaafdheid’ nodig om een accuraat zelfbeeld te vormen? 

 

1. Wat zijn essentiële vraagstukken/thema’s die bij deze doelgroep aan bod moet komen t.a.v. het 

optimaal vormen van de eigen identiteit? 

 Verschil ‘normale’ identiteitsvorming 

Intensiteit/emotieregulering → zelfexpressie 

Hoogbewustzijn 

 Kenmerken van hoogbegaafdheid/Anders voelen 

2. Wat zijn knelpunten op het gebied van identiteitsvorming bij hoogbegaafde jongeren? 

 Onbewuste valkuilen/overtuigingen (zelfkennis) 

 Asynchroniteit 

 Acceptatie 

 Omgevingskenmerken 

Alien self 

Misconcepties/misvattingen 

Misdiagnoses 

Mindset 

Maatschappelijke problemen (onderwijssysteem, kennis behandelaars) 

Existentiële crisis/depressie 

3. Wat helpt hoogbegaafde jongeren in hun zoektocht naar wie ze zijn? 

 Zelfkennis → hoe verwerven? 

Peers/Spiegeling 

 Omgevingskenmerken 

4. Wat helpt hoogbegaafde jongeren verder om op eigen kracht hun identiteit te vormen? 

 

Afsluitend 

- Wil je graag nog iets toevoegen? 

- Kan ik je later nog benaderen indien nodig? Je mag ook mij benaderen. 

- Hartelijk bedankt voor je bijdrage. 
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CODEBOOM EN RESPONDENTENOVERZICHT 

Inleidend Taken/Ervaring Professional 

Definitie Hoogbegaafdheid 

Kenmerken Hoogbegaafdheid Anders voelen 

Asynchroniteit 

Intensiteit/Emotieregulatie  

Denkwijze:                        Hoogbewust zijn 

                                          Associëren/Analyseren 

Begeleiding Aansluiten 

Authenticiteit 

Cognitieve aspect 

Passie/Kwaliteiten/Talenten 

Systeem 

Omgeving Misvattingen/Stigma's 

Ouders 

Peers 

School 

Knelpunten Aanpassen 

Alien self 

Existentiële crisis/depressie 

Mindset/Overtuigingen 

Misdiagnoses 

Mismatch omgeving 

Ontwikkeling Normale ontwikkeling 

Label Hoogbegaafdheid 

Zelf-Determinatietheorie:  Autonomie 

                                           Competentie 

                                           Relatie 

Spiegelen/(H)erkenning 

Zelfkennis/Onderzoek naar zelf 

Zelfbeeld/Identiteit 

Zingeving 

Eigen kracht verder 

 

  



Code / 

Respondent 

Albert Kaput Anouke Bakx Bert Benthem  Astrid Geeve Simone Keijsers Hanny Kusters Monique 

Schaminée 

Willem Wind 

Definitie en 

kenmerken 

van hoog-

begaafdheid 

- creatieve, 

hoogbewust met 

een groot 

ontwikkelings-

potentieel 

- lastig te 

definiëren: véél 

diversiteit 

- hoog IQ zegt 

niks over wat 

doen in 

begeleiding, 

creativiteit, en 

motivatie te 

afhankelijk van 

wat interessant is 

 

- geen consensus 

over wat 

hoogbegaafdheid 

is 

- visies 

verschillen in 

mate ontwikkel-

baarheid 

- cognitieve 

capaciteit, creatief 

denkvermogen, 

motivatie/taak-

gerichtheid 

- groot 

rechtvaardigheids-

gevoel, lat hoog 

leggen, 

‘tegendraadse 

attitude, continu 

vragen stellen 

- intensiever 

waarnemen 

 

- vraag is of ze 

heel anders zijn 

- niet alleen 

cognitieve aspect, 

ook zijnsluik 

belangrijk 

- peers, ouders, 

school: op school 

is zijnsluik heel 

belangrijk 

- niet alleen 

cognitieve aspect  

- + creativiteit en 

motivatie: 

hoogbegaafd 

gedrag kan 

ontstaan 

- peers, ouders, 

school: op school 

is zijnsluik heel 

belangrijk 

- eigenlijk 

definieer ik het 

niet 

- meer dan hoog 

IQ, sommigen 

noemen het 

‘andersbedraad 

zijn’ 

- andere manier 

van kijken, 

denken, 

communiceren, 

informatie 

combineren 

- ‘anders zijn’ 

maakt soms hb 

zijn onzichtbaar 

- “het zijn net 

mensen”; er is 

niet één 

hoogbegaafde, 

persoonijkheids-

kenmerken maken 

verschil 

- wijze van denken 

en handelen die 

afwijkt van regulier 

- daarom moeilijk 

aansluiting te 

vinden bij 

onderwijssysteem 

- autonomer, 

eigenwijzer, 

zelfsturend, 

zelfbepalend, 

associatiever, 

grensverleggend 

- taak in de 

samenleving is 

vernieuwen, in het 

onderwijs, als boer, 

wetenschap etc. 

- Wat het is? Geen 

idee; te divers 

- Delphimodel: 

intens levend, 

gedreven, 

gemotiveerd als 

ze de ruimte 

hebben 

- te weinig ruimte 

in onderwijs: 

mondig, 

eigenzinnig, eigen 

route volgend 

(dwars) 

- er is potentieel 

- iedereen die bij de 

top 2% scoort is 

hoogbegaafd 

- als je al die 

verschillende 

mensen tegenkomt 

vraag je je af ‘wat 

is eigenlijk hoog-

begaafdheid?’ 

- wat ze gemeen 

hebben is manier 

van denken: 

verbanden zien, 

snel oplossingen 

zien, snel denken 

Label hoog-

begaafdheid 

- woord 

hoogbegaafd kan 

enorme 

belemmering zijn 

voor jongeren en 

ouders (wat moet 

je ondersteunen?) 

- haalt de mooie 

dingen die 

mensen hebben 

een beetje weg 

- in media gaat het 

vaak over 

problemen 

- labelen is niet 

nodig, er moet 

wel gekeken 

worden naar wat 

zij nodig hebben 

(passend 

onderwijs) 

- op kinderleeftijd 

lijken er meer 

negatieve 

aspecten mee te 

wegen 

- op latere 

(volwassen) 

leeftijd kan het 

- het probleem 

van het stickertje 

is dat ze door 

anderen gezien 

wordt als ‘nerd’ 

e.d. 

- het label is niet 

belangrijk, het 

gaat om alles wat 

daaronder hangt: e 

kenmerken, die 

moeten goed 

uitgelegd worden 

- criteria waarop 

een leerling in de 

MHB-groep kan 

zijn voor anderen 

onduidelijk omdat 

we geen label 

gebruiken 

- het label is niet 

belangrijk, het 

gaat om alles wat 

daaronder hangt: e 

kenmerken, die 

moeten goed 

uitgelegd worden 

- soms helpt het 

- maakt niet uit 

welk label erop 

zit, maar je wil ‘m 

alleen hebben als 

dat helpt: als het 

je helpt begrijpen 

wat er speelt en 

hoe je daar het 

beste mee om 

kunt gaan 

- als je tegen 

dingen aan loopt 

en je gaat lezen 

over hb en vindt 

daar herkenning 

- (vaststelling bij 

ons niet nodig, ze 

merken het zelf of 

ze zich thuis voelen 

bij de andere 

jongeren) 

- (kijken naar 

behoeften en 

kwaliteiten; 

zelfkennis) 

- label is zeker 

niet nodig! 

Niemand snapt 

wat het is 

- ouders hebben 

bepaalde ideeën in 

hun hoofd die ze 

niet uitspreken, 

professionals 

doen er rare 

dingen mee, het 

helpt het zelfbeeld 

van het kind niet 

- kinderen willen 

ervanaf, vragen 

- het is bewijs voor 

jezelf dat je 

uitzonderlijke 

intelligentie hebt, 

bevestiging naar 

jezelf en anderen 

toe 
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helpen in de 

zelfbeeld-

ontwikkeling 

label, maar dan 

mag het niet zijn 

‘ik ben 

hoogbegaafd, 

dus...’ 

in, kun je anders 

met dingen om 

leren gaan, dàn is 

het wèl heel 

prettig 

aan leerkracht 

niks er over te 

schrijven voor 

dossier VO 

Spiegeling/ 

Herkenning/ 

Peers 

- jongeren krijgen 

feedback uit de 

omgeving over 

wie zij zijn, maar 

zo zijn ze niet, het 

is een reactie op 

de omgeving die 

niet past 

- wanneer er peers 

zijn hebben ze 

alsnog soms de 

vraag wat ze met 

hun leven moeten, 

want sociaal lukt 

wel, maar rest 

niet, als zij dan 

iets vinden gaat 

het sneller dan bij 

hb jongeren 

zonder peers 

- als ze geen peers 

hebben: ze weten 

eigenlijk niet zo 

goed wat ze 

missen 

- voor anderen is  

vanzelfsprekender 

wat ze om zich 

heen zien en dat 

ze daarin 

bevestigd worden 

- meeste ouders 

begrijpen de 

diepte en 

intensiteit niet 

- stukje ‘anders 

voelen’ kan 

gecompenseerd 

worden door 

contact met 

ontwikkelings-

gelijken 

- spiegel spontaan 

tegenkomen bij 

hobby’s is ook 

goed 

- georganiseerd 

[ontwikkelings-

gelijken] 

tegenkomen kan 

in onderwijs 

- acceptatie van 

zelf: niet anders 

willen zijn 

- spiegelen is heel 

belangrijk (voor 

iedereen), voor 

deze jongeren is 

het minder 

vanzelfsprekend 

dat ze dit 

tegenkomen 

- acceptatie van 

zelf: niet anders 

willen zijn 

- spiegelen is heel 

belangrijk (voor 

iedereen), voor 

deze jongeren is 

het minder 

vanzelfsprekend 

dat ze dit 

tegenkomen 

- het gevoel niet 

alleen te zijn, in 

een warm bad 

terecht komen 

- veel 

eenzaamheid 

- zelf ook veel 

misvattingen over 

hoogbegaafdheid, 

waardoor ze 

zichzelf ook niet 

goed begrijpen 

- samenbrengen 

van 

ontwikkelings-

gelijken 

belangrijk 

- zelfs op 

universiteit 

uitsluiting 

- peers: hak op de 

tak springen, rare 

grapjes maken, 

niet anders voor 

hoeven te doen, 

snel gesprekken 

voeren, diep op 

onderwerp ingaan, 

begrepen worden 

- warm bad 

- diepgang en 

intense, 

belangrijke 

vriendschappen 

ontwikkelen 

- heel veel jongeren 

die geen ruimte 

krijgen voor hun 

eigenheid worden 

depressief of zelfs 

suïcidaal, het is 

belangrijk dat zij 

ontwikkelings-

gelijken ontmoeten 

en merken dat er 

anderen zijn met 

soortgelijke 

denkbeelden, dat ze 

zich niet aan hoeven 

te passen 

- andere kinderen 

kunnen in een groep 

van 100, 98 die 

aansluiten bij 

manier van 

communiceren: 

voor hoogbegaafden 

zijn dat er maar 2 

- bij hoogbegaafden 

liggen interesses 

nog verder uiteen, 

dus veel 

eenzaamheid 

- bij peers ervaren 

dat ze niet alleen 

zijn 

- deze kinderen 

zijn net zo divers 

als alle andere 

kinderen 

- vaak weinig 

ontwikkelings-

gelijken 

- denken dat je 

gek bent en dan 

ontdekken dat je 

niet gek bent, dat 

je niet de enige 

bent 

- op álle vlakken 

herkenning 

ervaren 

- peers kunnen 

ook volwassenen 

zijn 

- je wordt hetzelfde 

behandeld als 

anderen, maar je 

kunt geen rolmodel 

vinden, dus er is 

geen vorming in je 

ontwikkeling 

Knelpunten: 

Misdiagnoses 

- bij 

emotieregulatie-

   - met regelmaat 

studenten die 

- opleidingen 

psychologen en 

- veel 

misdiagnoses, 
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problemen is de 

link naar autisme 

snel gelegd 

- bij het CCL 

bleek 85% van de 

jongeren 

misdiagnose te 

hebben 

diagnose hebben 

en aangeven dat 

het het 

waarschijnlijk niet 

is 

- soms meerdere 

misdiagnoses 

gehad  

psychiaters gericht 

op diagnoses 

herkennen, dus zij 

herkennen alleen de 

overlevingssignalen 

van hoogbegaafden, 

niet wetende dat het 

overlevingssignalen 

zijn: leidt tot veel 

misdiagnoses 

- zie veel 

misdiagnoses 

maar soms juist 

andersom: niet 

gewoon slim kind, 

maar ook iets 

anders aan de 

hand 

- zelfbescherming 

wordt gezien als 

autisme 

Knelpunten: 

Verlies 

identiteit/ 

Existentiële 

depressie 

- er zijn jongeren 

die zich tot ver in 

het VO 

moeiteloos 

aanpassen zonder 

dat door te 

hebben, maar zich 

daar hartstikke 

beroerd bij 

voelen, omdat ze 

niet begrijpen wat 

er mis gaat: op het 

moment dat ze 

daar achter komen 

schieten ze 

onnmiddellijk in 

depressie, want ze 

hebben een groot 

gedeelte van hun 

leven ‘vergald’ 

- dan is er al een 

sombere 

ondertoon in het 

leven, ze ervaren 

van binnenuit dat 

ze niet aansluiten, 

hoe diffuus ook, 

en voortdurend 

gewezen worden 

op dat jij niet 

aansluit bij 

- fase waarin veel 

moet wat ze 

misschien niet 

willen, 

groepsgevoel en 

erbij horen is 

belangrijker, 

misschien moet je 

je dan heel erg 

aanpassen 

- fase waarin 

zingeving 

belangrijker wordt 

en vragen over 

later mee gaan 

spelen, bijv. ‘zal 

ik eenzaam zijn?’ 

- thuissituatie 

speelt mee: word 

je geaccepteerd of 

zijn er botsingen? 

- thuissituatie 

speelt mee: word 

je geaccepteerd of 

zijn er botsingen? 

- existentiële kant 

kom ik veel tegen, 

vragen, verdriet, 

angst, 

somberheid, 

zowel kijken naar 

de wereld en daar 

verdrietig van 

worden als kijken 

naar jezelf in die 

wereld zetten en 

daar tegenop zien 

- scherp 

observatie-

vermogen maakt 

dat ze in contact 

steeds toetsen of 

ze niks geks 

zeggen, of de 

ander nog volgt, 

steeds aanpassend 

- als ze geleerd 

hebben zich sociaal-

wenselijk te 

gedragen, 

ontwikkelen ze vaak 

sociale angsten, is 

hun eigenheid 

ondergesneeuwd en 

verliezen ze hun 

identiteit 

 

- er komen in de 

begeleiding veel 

zingevingsvragen 

aan bod 

- hoogbegaafden 

kunnen zich goed 

aanpassen, maar het 

moet wel binnen de 

range blijven 

waarin je je kúnt 

aanpassen 
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verwachtingen 

anderen, krijg je 

langzaam 

afwijzing van 

jezelf 

Knelpunten: 

overige 

- uiten van 

emoties vaak 

lastig, eerder 

werden ze niet 

begrepen of 

afgewezen als ze 

dat deden, de 

spanning loopt 

daardoor hoog op 

en ineens 

exploderen ze: 

bewust proces, 

maar niet weten 

hoe ze moeten 

uiten 

      - denkfouten 

maken: verbanden 

zien waar ze niet 

zijn, 

complottheorieën 

- (online) 

terugpesten of 

uitdagen, omdat ze 

zelf gepest zijn of 

zichzelf niet mogen 

zijn 

Invloed van 

ouders of 

school 

(omgeving) 

- als je je verveelt 

in de les, maakt 

het nogal uit of de 

leraar zegt ‘hé, jij 

moet opletten!’ of 

vraagt ‘wat maakt 

dat het lijkt of jij 

er niet bij bent?’ 

- mismatch doet 

veel negatiefs 

voor jongere 

- als het kind het 

makkelijker vindt 

om zich te uiten, 

is er vaak meer 

openheid in het 

gezin 

- wanneer kind 

wél begrepen 

wordt in gezin is 

gat tussen school 

en thuis wel 

- het 

schoolsysteem 

kan wel eens 

botsen voor deze 

kinderen of 

jongeren 

(mismatch) 

- misvattingen bij 

omgeving 

- benadering 

vanuit 

misvattingen heeft 

invloed op 

zelfbeeld 

- onderdeel van 

minority-groep 

zijn, stereotype 

threat en anders 

voelen bij 

leeftijdsgenoten 

- leerlingen die 

niet begrepen 

worden door 

andere 

leerkrachten: bij 

ons leukste jongen 

van de groep, bij 

hen onhandelbaar 

(mismatch) 

- belangrijk dat 

ouders steunend 

zijn (niet: ‘doe 

maar gewoon 

normaal’) 

- ouders zijn 

enthousiast dat 

wij met sociaal-

emotionele stuk 

bezig zijn 

- leerlingen die 

niet begrepen 

worden door 

andere 

leerkrachten: bij 

ons leukste jongen 

van de groep, bij 

hen onhandelbaar 

(mismatch) 

- belangrijk dat 

ouders steunend 

zijn (niet: ‘doe 

maar gewoon 

normaal’) 

- als familie/gezin 

gelijkgestemd is, 

minder 

eenzaamheid bij 

student 

- sommigen lukt 

het zelf een 

omgeving te 

creëren die past 

- er is weinig 

kennis in hoger 

onderwijs 

waardoor deze 

studenten vaker 

niet dan wel de 

juiste begeleiding 

en mogelijkheden 

krijgen 

- als je jezelf niet 

kunt zijn, jouw 

eigen manier van 

handelen en denken 

niet mag hanteren, 

dan zijn de uren die 

je op school door 

moet brengen er 

veel, zeker als je 

dan ook huiswerk 

na schooltijd moet 

maken: er blijft 

geen tijd over voor 

jezelf en dat 

overleef je letterlijk 

niet 

-complimenten of 

waardering krijgen 

vanuit omgeving 

voor iets dat zinloos 

voelt – die 

zingeving is 

- veel 

misvattingen bij 

leerkrachten, 

ouders en 

professionals over 

hoogbegaafdheid 

- omgeving 

creëren waarin ze 

elkaar kunnen 

treffen: kinderen 

vinden elkaar op 

kamp 

- het 

onderwijssysteem 

past niet bij hoe 

hoogbegaafden 

leren 
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aanwezig, maar 

kan het eigen weg 

vinden en is 

sterker om dingen 

aan te gaan 

- zelfbeeld blijft 

overeind als thuis 

een sterke basis is 

- kinderen lijden 

onder curling-

parents: hele 

autonomie weg, 

lastigste om weer 

in balans te 

brengen 

essentieel 

- al vanaf 6 jaar 

ernstige 

gedragsproblemen 

of sociale angst 

door paar jaar 

onderwijs 

- mismatch 

Houding van 

begeleider 

- als begeleider 

authentiek zijn 

- gelijkwaardig-

heid als 

uitgangspunt in 

begeleiding 

- positieve 

benadering vanuit 

begeleider 

- vertrouwen 

geven 

- begeleider moet 

oprecht 

geïnteresseerd 

zijn in de jongere 

- wederzijdse klik, 

oprechte interesse, 

begrip 

- houding van 

docent is bepalend 

voor houding 

leerlingen: 

uitgangspunt is als 

gelijke 

behandelen 

- leerlingen 

hebben bij 

peergroup het 

liefst een 

gelijkgestemde als 

docent/coach 

- houding van 

docent is bepalend 

voor houding 

leerlingen: 

uitgangspunt is als 

gelijke 

behandelen 

 - gelijkwaardigheid: 

van mens tot mens 

in gesprek gaan 

- ruimte geven om 

te onderzoeken en 

experimenteren 

- procesgericht 

werken, niet 

doelgericht met 

SMART: authentiek 

zijn 

- gelijkwaardig 

behandelen 

- open staan voor 

hoe ze anders 

(zichzelf) zijn en 

dat normaal 

vinden of zelfs 

aanmoedigen 

- feedback moet 

helder, zonder 

opsmuk zijn 

- ècht zijn in 

contact 

Aspecten in 

begeleiding 

- in kaart brengen 

wat er mis gaat 

tussen jongere en 

omgeving: schuld 

of oorzaak ligt 

niet (alleen) bij 

jongere 

- mindset jongere 

aanpassen 

- nieuwe kijk op 

wie jongere is 

- positief 

zelfbeeld 

- psycho-educatie 

- leren omgaan 

met negatieve 

ervaringen 

(vanwege 

sensitiviteit) (voor 

alle kinderen 

goed) 

- aansluiten bij 

wat ze nodig 

hebben 

- begeleiding bij 

mindset/ 

overtuigingen 

- ‘zwakheden’ 

omzetten tot 

kracht 

- ouders 

voorlichten over 

o.a. zijnsluik 

Kieboom 

- psycho-educatie 

- executieve 

- begeleiding bij 

mindset/ 

overtuigingen 

- ‘zwakheden’ 

omzetten tot 

kracht 

- psycho-educatie 

- executieve 

functies bij 

onderbouw 

 

- belemmerende 

overtuigingen 

- studie-

vaardigheden 

(executieve 

functies) 

- growth-mindset 

creëren 

- begeleiding bij 

sociale angst 

- psycho-educatie 

- op zoek naar 

‘wat past bij mij, 

- cruciale vraag in 

begeleiding 

suïcidale jongeren is 

‘wil jij eigenlijk niet 

meer leven, of wil je 

dit leven zoals je het 

nu leeft niet meer?’ 

en dan ‘stel dat het 

leven zou 

veranderen, wat zou 

er dan moeten 

veranderen, zodat je 

weer zin in het 

- ervaringen 

herkaderen 

wanneer verkeerd 

begrepen  

- mindset 

- ouders positief 

laten kijken naar 

situatie: kind laat 

merken dat het 

iets nodig heeft 

- zoeken naar 

zingeving 

 

- mindset: zelf-

waardering creëren 

en met overtuiging 

de wereld in treden 

- leren van 

rolmodellen 

- ruimte om jezelf 

te leren kennen 

- ervaringen 

herkaderen 

(geschiedenis 

herschrijven) 



5 

 

versterken 

- werken aan waar 

de jongere aan wil 

werken (kan 

anders zijn dan 

wat omgeving 

wil) 

- zingeving 

zoeken 

- ouders (systeem) 

meenemen in 

proces 

functies bij 

onderbouw 

wat heb ik 

nodig?’ 

- alles mag 

besproken 

worden, komt 

overeen met 

andere studenten, 

maar link naar hb 

wordt ook 

besproken 

- maatwerk 

bieden: er is geen 

one-size-fits-all-

oplossing 

- gebruik maken 

van aanwege 

kracht 

leven zou krijgen?’ 

dat geeft een ingang 

om te zoeken naar 

iets beters 

- belemmerende 

overtuigingen 

wegnemen 

- intrinsieke 

motivatie 

terugvinden 

- alert zijn op 

sociaal wenselijk 

gedrag 

- alert zijn op 

eventuele 

misdiagnoses: wat 

heb je ècht nodig 

- zingeving vinden: 

vaak buiten 

gangbare gebieden 

Nodig om op 

eigen kracht 

tot gezonde, 

stabiele 

volwassene te 

ontwikkelen 

- onderzoek doen 

naar jezelf: wat 

kun je, talenten, 

mogelijkheden, 

omgaan met 

moeilijkheden 

- acceptatie 

anders-zijn 

- goed opgebouwd 

zelfbeeld 

- stevige 

zelfwaardering 

- autonomie 

vormgevend: 

meer afstemmen 

dan aanpassen 

- zichzelf 

begrijpen en 

omgeving 

begrijpen 

- jezelf mogen 

zijn in de wereld 

- sterke en 

zwakke kanten in 

kaart brengen 

- stevig 

basisgevoel ‘ik 

mag er zijn’ 

- autonomie 

ervaren 

- competent 

voelen 

- weten dat er 

anderen als jij zijn 

- weten hoe je met 

je eigen identiteit 

in de samenleving 

omgaat 

- weten dat er 

anderen als jij zijn 

- weten wat je 

sterke en zwakke 

punten zijn 

(zelfkennis) 

- weten hoe je met 

je eigen identiteit 

in de samenleving 

omgaat 

- zelfredzaamheid 

- zelfbewustzijn: 

weten hoe je 

dingen aan kunt 

pakken 

- succes laten 

ervaren  

- je competent 

voelen 

- weten dat er niks 

mis met je is (er 

zijn anderen als 

jij) 

- stevig genoeg zijn 

om weerstand van 

anderen te 

weerstaan bij 

volgen van eigen 

richting 

- nieuwe ervaringen 

opdoen waarin ze 

zelfwaardering 

ontwikkelen 

- zelfinzicht 

ontwikkelen 

- zingeving ervaren 

- genoeg 

zelfkennis hebben 

- anderen 

begrijpen 

- zichzelf in de 

wereld begrijpen 

- zingeving 

ervaren 

- erkenning door 

zichzelf en de 

omgeving 
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Aan-

bevelingen 

- wekelijks lessen 

geven waarin 

leerlingen 

nadenken over 

zichzelf 

- überhaupt 

identiteitsvorming 

concreter 

aanpakken in 

onderwijs (voor 

alle leerlingen) 

- van de functies 

kwalificerend, 

socialiserend en 

subjectiverend 

krijgt het laatste 

relatief weinig 

aandacht, daar 

zou meer 

aandacht voor 

mogen zijn 

- identiteits-

vorming is een 

onderwerp dat in 

de peergroup aan 

bod komt, het is 

een taak van 

school, wij zijn 

een soort pilot 

- identiteits-

vorming is een 

onderwerp dat in 

de peergroup aan 

bod komt, het is 

een taak van 

school, wij zijn 

een soort pilot 

- veel 

hoogbegaafden 

hebben een 

neiging tot top-

down leren, wat in 

het onderwijs nog 

weinig 

aangeboden wordt 

- meer bekendheid 

over wat hb is, en 

welke behoeften 

zij kunnen hebben 

‘Honours 

College’ niet 

genoeg, flexibeler 

met regels 

omgaan 

- exit-onderzoek 

doen; waarom 

stopt deze 

student? speelt 

hoogbegaafdheid 

een rol? 

- voor schools-

begaafden is er veel 

gedaan, voor niet-

schools begaafden 

knelt het onderwijs 

nog steeds 

- we vergeten heel 

vaak dat de 

persoonlijke 

ontwikkeling net zo 

belangrijk is als de 

cognitieve 

ontwikkeling 

- psychologen en 

psychiaters weten 

weinig tot niks over 

hoogbegaafdheid en 

zien overlevings-

signalen als 

symptomen van 

diagnoses 

- er zijn in NL geen 

psychologen voor 

zingevings-

problemen (andere 

landen: Frankl’s 

logostherapie) 

- overal waar 

kinderen bij 

elkaar komen zou 

gepraat moeten 

worden over wie 

je bent, hoe je 

doet: gesprekken 

die tot zelfinzicht 

leiden (niet alleen 

thuis of op 

school) 

- voorkomen dat 

hoogbegaafde 

jongeren aan de 

grond raken 

- top-down-

onderwijs 
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