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Gezin

Hoogbegaafdheid

Creativiteit

Positieve ontwikkeling door:
creativiteit
intelligentie
motivatie

Intelligentie

Voorwaarde:

Motivatie

School

Vrienden

gunstige omgeving;
school
gezin
peers
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ELEMENTEN
HOOGBEGAAFDHEID

Meervoudige intelligentie
Wanneer je kind niet hoog scoort op een intelligentietest,
wil dat niet zeggen dat je niet begaafd bent.
(Gardner, 1983)
WE HEBBEN ALLEMAAL GEBIEDEN WAAR WE GOED EN MINDER GOED IN ZIJN.
DIT IS GENETISCH BEPAALD.
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Perfectionisme
Hoge eisen stellen aan zichzelf en anderen
84% van de hoogbegaafde kinderen is perfectionistisch
(Linda Silverman)

Intensiteit
Intellectuele intensiteit
Creatieve intensiteit
Emotionele intensiteit
Psychomotorische intensiteit
Zintuiglijke intensiteit; voelen, zien,ruiken, horen, proeven

Rechtvaardigheidsgevoel
Hebben een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel
Door de intense beleving komt ongelijkheid diep binnen

Autonomie
Hebben een grote behoefte aan autonomie, het is voor hen
noodzakelijk om vrijheid te krijgen. Ze zijn zeer zelfstandig in
het bepalen van hetgeen ze zelf willen

Zingeving
Het zoeken naar de betekenis, het doel van het leven
Van hoogbegaafden is bekend dat het ongekende diepgravers
zijn qua denken en vraagstelling over zingeving en ook qua zoektocht
naar de diepte en realiteit

Zelfreflectie
Denkt na over denken en verdiept zich eveneens
graag in logica, morele vraagstukken en de
ontwikkeling van nieuwe ideeën en concepten.

Sterke wil
Heeft vaak een groot verbeeldingsvermogen, ziet letterlijk
voor zich wat het graag wil, vaak tot in de details. Het is
moeilijk om iets op te geven als je het zo levendig voor je
kunt zien.
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Anti autoritair
Accepteren regels en tradities niet klakkeloos, maar bevragen ze

Groot analytisch inzicht
Zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen en
probleemoplossend te denken

Intrinsiek nieuwsgierig
Hebben honger naar nieuwe ervaringen, interesse in
wereldvragen, hebben belangstelling voor onderwerpen
waar leeftijdgenoten nog geen interesse voor hebben.

Grote denkstappen
Zijn complexe snelle denkers die grote denkstappen
maken, zijn snel van begrip

Verbaal sterk
Zijn verbaal sterk en stellen veelvuldig ‘waarom-vragen’ die niet
of met veel moeite te beantwoorden zijn. Ze beschikken over
een grote woordenschat. Kenmerkend is ook hun aparte gevoel
voor humor (woordgrapjes)

Buiten kaders denken
Denken out of the box , ze durven risico's te nemen

reativiteit

C

Zijn creatief in de zin dat ze beeldend en originele
oplossingen vinden; ze kunnen allerlei zaken op een
onverwachte manier aan elkaar koppelen; ze kunnen
buiten de lijntjes denken
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