Ook hier is ro[ van leraar van betang

GRETHE VAN GEFFEN

Hoogbegaafde kinderen? die komen er vanzelf we[!, wordt nog vaak gedacht.
Nederland is van oudsher sterk in zorg in het onderwijs, zoals ook bteek uit het
internationaat vergetijkende Pisa-onderzoek. De zwakke leerting is in het Nederlandse
onderwijs beter af dan gemiddeld en dat is iets waar we trots op kunnen zijn. Hetaas is
er ook een keerzijde: de extra begaafde teerting is in het Nedertandse onderwijs juist
slechter af dan gemiddetd. Hierdoor komt bovengemiddetd tatent te weinig uit de verf.
De ervaring leert nametijk: een hoogbegaafd kind is nog geen excetlent presterend kind.
Hoogbegaafdheid is geen tovermiddet....

Voor exce[[entie is meer nodig. VergeLijk bijvoorbeeld ats je buitengewoon voetbattatent ontdekt:
dan begeteid je het zorgvutdig. Atteen zo krijg je
topspelers. Natuurtijk hoeft niet iedereen een
topspeter te worden, maar een [and zonder
topspelers, dat is toch echt jammer.
Topvoetbatters kunnen grote inspiratie geven aan
jonge generaties voetba[ters. Ze maken dromen
wakker en dagen kinderen uit om te kijken hoever
hun eigen talent strekt. HetzeLfde getdt voor
mensen die met hun zeer hoge intel.l.igentie
bijzondere dingen doen. 0p dit moment is
bijvoorbeetd de zeer begaafde Amerikaanse Jack
Andraka in het nieuws die met zijn 16 jaar een
revolutionaire, goedkope nieuwe test voor kanker
lijkt te hebben ontwikketd. Vorig jaar werd in
Nedertand onderzoeker Ftoor Sietsma, bekend
van het Jeugdjournaal. en KLokhuis, met haar
20 jaar de jongste gepromoveerde in onze
academische geschiedenis met een onderzoek
over kennisoverdracht bij communicatie aan de
hand van de logica van kennis. Zijn dat geen
bronnen van inspiratie voor andere begaafde
kinderenl? Echter ook Jack en Ftoor kwamen er
niet vanzetf en werden begel.eid om hun tal.ent bp
de juiste manier te kunnen inzetten.
Kortom, hoogbegaafde kinderen hebben taLent,
potentie, maar het ontwikketen van dat tatent

vraagt voorwaarden en bege[eiding in het
onderwijs. ln die zin heeft het internationa[e
Pisa-onderzoek ons wakker geschud: Nederl.and
draagt natuurtijk niet graag de titet 'zwak' bij
het begel.eiden van de extra begaafde leerl.ing.
Het onderwerp is geagendeerd! Daarom hier een
aantaI suggesties voor het versterken van de
voorwaarden voor het ontwikketen van hooginteLLigent taLent.

RUIMTE VOOR VERSCHIL IN DE KLAS
Ten eerste moet er ruimte zijn voorverschit in de
k[as. Mag een kind anders zijn? Het gebeurt nog
steeds dat kinderen die dol.graag [eren en het
erg goed doen, worden gezien ats streber of nerd
['die moeten zo nodig'] en daarmee buiten de
groep worden gezet. Wil. je erbij horen - en ook
veeI superstimme kinderen witlen dat gewoon!
- dan leer je te presteren op het gemiddelde waar
iedereen mee tevreden is maar wat voor deze
kinderen in feite onderpresteren is. Dus het
creelren van een klimaat waarin verschillende
btoemen op hun eigen manier mogen btoeien is
erg bel.angrijk om verschi[[ende vormen van
begaafdheid daadwerkeLijk te ontwikketen.
Ats je sociaal gestraft wordt voor het feit dat je
je in intettigentie onderscheidt, waarom zou je dat
dan doen?
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om de situatie van een inteLtigent kind, maar niet
doorheeft dat hoge inteLLigentie erfel.ijk is.
0nbewust herhaatt deze ouder zijn of haar eigen
proces uit de kindertijd. Dan kan het [onen om te
ontdekken zetf hooginteLLigent te zijn en met dat
proces aan de slag te gaan. Daar mag u hen
gerust eens op wijzen. En trouwens, weet u ze[f
eigentijk aI hoe het staat met uw inteL[igentie?
Onder de Leden van Mensa Nederland zijn de
nodige hooginte[igente docenten te vinden.
Sommigen vertetlen het op het werk.

Anderen merken dat het op hun schoo[ makketijker is om over hoogbegaafde kinderen te praten
dan over de hoge intel.Ligentie van hun cottega.
Zeker is dat er nog veeI meer hooginteLLigente
coLLega's zijn die het waarschijntijk van zichzelf
niet weten of er wetticht over zwijgen. Ruimte
voor verschiI in de klas begint met coL[egiate
teams die onder[inge verschiL[en waarderen en
benutten. Wij hopen dan ook op een toenemende
bespreekbaarheid van hoge intettigentie op
schooI voor kinderen 6n docenien. E

Meer weten?
www. b rig htlig hts.nL (van de Nederlandse overheidl
www. m e n saf o rki d s. o rg [va n de American Mensa Foundation)
www.mensa.nL
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