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Succes 
verzekerd… 
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HOOGBEGAAFD
• Helicopterview

• Associatief brein
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© Tessa Kieboom:

1) Cognitieve Luik:
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Tessa Kieboom:

2) ZijnsLuik:

• Hoge zelfreflectie

• Pijnlijke eerlijkheid 
(geen verschil 
maken tussen 
vorm en inhoud)

• Eindeloze 
discussie

• Confrontatie met 
gezaghebbers

• Zeer hoge lat

• Faalangst

• Geen fouten 
maken

perfectionisme
Rechtvaardig-
heidsgevoel

Kritische 
ingesteldheid

Hoog 
sensitiviteit

zijnsluik

• Intense indruk

ken en waarneming

• Eerder confrontatie 

met gevaar en angst

• Grotere emotionele 

intensiteit

• Scannen van personen
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AANPASSEN

DENKEN DAT 

JE HET 

TOCH NIET 

KUNT

ONGELUKKIG 

VOELEN

GEDEMOTIVEERD 

ZIJN

© Wendy Lammers van Toorenburg
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student/ medewerker

student/ medewerker

student/ medewerker

student/ medewerker student/ medewerker

student/ medewerker

HOOGBEGAAFD
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Jonathan Leendertse 
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Niet begrepen worden 

en niet begrijpen…
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Hoge 

Intelligentie 

(IQ)

Hoge 

Sensitiviteit 

(SQ)

Hoge 

Religiositeit 

(RQ)

…..
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Mits in evenwicht!
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Hoge 

Intelligentie 

(IQ)

Hoge 

Sensitiviteit 

(SQ)

Hoge 

Spiritualiteit 

(SpQ)

Hoge 

Seksuele 

Intelligentie 

(SIQ)
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Mits in evenwicht!
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Hoge 

Intelligentie (IQ)

Hoge 
Sensitiviteit 

(SQ)

Hoge 
Spiritualiteit 

(SpQ)

Hoge Seksuele 
Intelligentie 

(SIQ)

autisme

psychiatrische 

aandoening 

(dwang, angst, 

depressie)/ 

verslaving

Hyperactieve 

seksuele 

verlangenstoorni

s (ISD)

Godsdienst

waanzin/ 

psychose

ad(h)d

OCD

misdaad / 

juridische 

circuit

Hypo-actieve 

seksuele 

verlangenstoornis 

(HSDD), zoals 

frigiditeit

anarchie / 

atheïsme
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Kazimierz Dabrowski ! – fasen van ontwikkeling

en innerlijk conflict /

uiteenvallen

• Egocentrisme – aanpassen –

conformiteit – erbij horen.

• Zo hoort het en zo moet het!

• Alleen op buiten gericht! De 

schuld aan anderen geven.

• Afhankelijk van anderen voor 

veiligheid en bescherming

• Geen zelfkennis of zelfervaring of 

zelfbewust zijn of zelfreflectie

• Geen eigen verantwoordelijkheid

51 3 42

Hb puber Hb adolescent

• Altruïsme (met respect voor het eigen zelf het voordeel van 

mijn inspanningen onvoorwaardelijk ten goede laten zijn 

van de ander)

• Eigen waarden- en normensysteem

• Vanuit binnen op buiten gericht!

• Onafhankelijk van anderen voor veiligheid en bescherming

• Zelfonderzoek, zelfkennis, zelfervaring, zelfaanvaarding, 

zelfbewust zijn en zelfreflectie

• Eigen verantwoordelijkheid nemen voor elke handeling
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Kazimierz Dabrowski ! – fasen van ontwikkeling

en innerlijk conflict /

uiteenvallen

=> onderwijs

=> gezin

=> kerk

=> werk

51 3 42

Hb puber Hb adolescent

Meer informatie

• http://www.positievedesintegratie.nl/

• http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/07_Probleemkind/6_Dabrowski.html
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?????????????????

?????????????????

????? ZMLK ?????

?????????????????

?????????????????

EXPERT

Uitstelgedrag…

OF omdat het te saai is

OF omdat de opdracht niet 

duidelijk is.

Onbegrepen gedrag en 

onbegrijpelijk gedrag…
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https://ontwikkelingsvoorsprong.info/o-testen/


HOOGBEGAAFD - verwijten
Het verwijt is: Mijn schuldgevoel zegt: Een goede repliek zou zijn:

Wie denk je wel dat je bent? Ik doe het weer verkeerd, had ik 

mijn mond maar gehouden.

Een goedwillende hoogbegaafde is 

benieuwd naar het antwoord!

Je bent altijd zo gedreven. Ik draaf kennelijk weer door, ik 

moet niet zo opgefokt doen.

Dat klopt, ik heb mijn focus en nog een 

hoop te doen.

Kan je nou nooit eens 

tevreden zijn?

Ik ben ondankbaar, ik vraag 

teveel.

Natuurlijk wel, ik ken veel manieren om mij 

tevreden te voelen.

Jij bent zo veeleisend! Ik ben weer onredelijk. Ik voel sterk wat ik wil.

Waar haal je het vandaan!? Ik heb een te grote fantasie, ik 

moet meer mijn mond houden.

Gewoon een ingeving.

Jij reageert altijd zo 

overgevoelig en dramatisch!

Ik ben mijn omgeving tot last, ik 

moet minder gevoelig worden.

Ja, ik beleef alles zeer intens.

Jij maakt je ook overal zorgen 

over!

Ik moet me niet steeds met 

andermans zaken bemoeien

Inderdaad, ik voel mij gemakkelijk diep 

betrokken en moreel aangesproken.

Jij moet het jezelf ook altijd 

moeilijk maken!

Ik draaf kennelijk weer door, ze 

vinden me een loser.

Goed dat je ziet dat ik voor excellentie 

keihard moet werken!

Kan je je niet gewoon tot één 

richting beperken?

Ik moet echt kiezen, anders komt 

er niets van mij terecht.

Nee, dat werkt niet voor mij!

Moet het allemaal zo snel? Ik ben weer te ongeduldig. Dit is mijn normale tempo!
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100 %

hb-er

100 % 

gemiddelde 

mens

20 % hb-er (x 5)

HOOGBEGAAFD
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100 %

hb-er

100 % 

gemiddelde 

mens

20 % hb-er (x 5)
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Hoogbegaafd

afronding

27



Aanbeveling CHE

Hoogbegaafd:

– psychologie (wie ben ik?)

– onderwijs (leren)

– geloof (geloven)

– kerk (kerk-zijn)

– werk

voor medewerkers en 
studenten! (1:50)  28
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Leesvoer:

www.choochem.nl

www.emmaushoogbegaafd.nl

www.hoogbegaafdgeloven.nl (oud)

www.dinekevankooten.nl 

Ria Havinga-Brand, 

‘Hoogbegaafd geloven’; Uitg. 

Ekklesia, 2008 ISBN 978-90-75569-

45-2, € 12.90

Scriptie Willemien Schollaart 

(www.dotado.nl)



www.dinekevankooten.nl

30


