
In elke HCO Nieuws laten we een of meer experts aan het woord over een actueel onderwijsthema. 

Deze keer Bart Vogelaar over hoogbegaafdheid, leerpotentieel  en talentontwikkeling. ‘Kijk naar 

wat kinderen 

nodig hebben 

om hun 

potentie tot 

ontwikkeling 

te brengen.’ 
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Iedereen lijkt er een mening over te hebben 

en hoewel er veel eigenschappen worden 

toegedicht aan hoogbegaafden, is er nog 

geen eensluidende definitie van wat hoogbe-

gaafdheid nu precies inhoudt. Lange tijd is er 

weinig aandacht geweest voor hoogbegaafde 

leerlingen, wellicht vanuit de gedachte dat 

deze kinderen het op eigen kracht wel redden. 

Gelukkig is dat tegenwoordig anders en zijn er 

veel meer voorzieningen voor deze leerlingen 

dan voorheen. Hoogbegaafdheid is intussen ook 

een term die veel bij mensen oproept, hetzij 

negatief: “Hij denkt zeker dat ‘ie hoogbegaafd 

is? Uitslover!”, hetzij positief: “Die leerling 

kan zo goed zelfstandig werken, die is vast 

hoogbegaafd”. 

“Je hebt het of je hebt het niet” 

In de afgelopen decennia was er onder weten-

schappers veel discussie over wat hoogbegaafde 

leerlingen anders maakt dan anderen. Lang 

werd gedacht dat het hetzelfde is als “buiten-

gewoon slim” zijn. In deze zienswijze werd 

hoogbegaafdheid gezien als een statische eigen-

schap waarmee je wordt geboren: je hebt het 

of je hebt het niet. Inmiddels zijn steeds meer 

mensen ervan overtuigd dat het niet zo zwart-

wit is. Algemeen bekend is dat er niet alleen een 

biologische component is, maar dat de omge-

ving ook een belangrijke rol speelt in de mate 

waarin hoogbegaafdheid zich uit. Het denken 

over hoogbegaafdheid heeft zich ontwikkeld 

van “een statische, aangeboren eigenschap” 

naar een benadering waarin ontwikkeling van 

potentiële excellentie centraal staat. 

Identificatie van hoogbegaafdheid

In de praktijk zien we helaas nog steeds dat 

hoogbegaafdheid vaak wordt vastgesteld op 

basis van een intelligentieprofiel of een IQ-

score. In Nederland, evenals in veel andere 

landen, wordt veelal als maatstaf aangehouden 

dat iemand hoogbegaafd is als diegene een IQ 

heeft van minimaal 130. Voor sommige onder-

wijsprogramma’s of –modulen wordt als 

ingangseis een IQ van 130 gesteld. Een leerling 

met een IQ van 128 heeft in dat geval geen 

toegang tot dit soort voorzieningen. 

Identificatie van hoogbegaafden gebaseerd op 

IQ-scores alleen, veronderstelt dat mensen 

gecategoriseerd kunnen worden in twee 

groepen: de hoogbegaafden en de niet-hoog-

begaafden. Is dit wel realistisch? Zou de leerling 

met een IQ van 128 niet net zoveel baat hebben 

bij voorzieningen voor hoogbegaafden als de 

leerling met een hoger IQ? 

Talentontwikkeling

Hoogbegaafdheid, en talent in het algemeen, 

begint altijd met potentie, die zich gedurende 

een mensenleven verder kan ontwikkelen tot 

excellentie. We kunnen niet met 100% 

zekerheid stellen dat een leerling met een IQ 

van 128 daadwerkelijk zoveel verschilt van de 

leerling met een IQ van 130, dat zij per definitie 

het beste tot hun recht komen in een andere 

onderwijsvorm. Daarom pleiten wij ervoor om 

kinderen niet te categoriseren als hoogbegaafd 

of niet-hoogbegaafd op basis van een IQ-score, 

maar juist te kijken naar hoeveel cognitieve 

potentie zij hebben en wat zij nodig hebben om 

zich verder te ontwikkelen. 

In het onderwijs zou een grotere nadruk moeten 

liggen op het ontwikkelen van de potentie van 

alle leerlingen, zodat de talenten van een veel 

grotere groep kinderen tot ontplooiing kan 

komen. Dat vraagt wel om een omgeving waarin 

deze potentie verder kàn groeien. Laten we als 

onderwijsprofessionals niet bezig zijn met cate-

goriseren, maar vooral nadenken over hoe we 

het onderwijssysteem zo kunnen innoveren dat 

we deze omgeving bieden aan alle kinderen.

Bart Vogelaar is als universitair docent 

verbonden aan de sectie Ontwikkelings- 

en Onderwijspsychologie van de Universiteit 

Leiden. Hij geeft onderwijs in de bachelor-

opleiding Psychologie en de masters Kind- 

en Jeugdpsychologie en Schoolpsychologie 

en doet onderzoek naar het leerpotentieel 

van hoogbegaafde kinderen. Hij was gast-

spreker bij het eerste Onderwijscafé dat het 

HCO organiseerde op 26 september 2017.


