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. In een notendop… 

 

De cognitieve ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen 

verloopt versneld. De ontwikkeling van andere 

gebieden zorgt vaak voor onzekerheid en frustratie. 

Deze kinderen hebben ook nood aan begeleiding van 

ouders, leerkrachten, … die met hun onzekerheden 

gepast rekening kunnen houden. 

 

De begeleidingsbehoeften worden uitgediept. Termen 

als begrip, aanvaarding, respect voor individualiteit en 

consequentie worden uitvoerig behandeld. Mogelijke 

valkuilen worden benoemd. Handvatten adviseren wat 

wel kan. 

 

Wat leeft in de praktijk bij veel begeleiders van 

hoogbegaafde kinderen. Het boek sluit af met een 

verdere uitdieping van de manier waarop de 

begeleiding op een goede manier kan gebeuren. Het 

hoogbegaafde kind krijgt kansen om zich goed te 

ontwikkelen in een sfeer van zelfvertrouwen en 

wederzijds respect. 

 

 

 praktisch boek met concrete handvatten 
 voor ouders, leerkrachten, begeleiders 
 bewust omgaan met hoogbegaafdheid in opvoeding 
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http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoogbegaafde-kinderen-opvoeden/1001004009792146/index.html
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. Zeker lezen? 

 

Opvoeders en ouders worden ongetwijfeld geconfronteerd met vragen over de specifieke 

manier van aanpakken of over de specifieke noden van het hoogbegaafde kind. Op tal 

van vragen biedt het boek een praktisch en bruikbaar antwoord. Het gaat in op 

verschillende aspecten van het leven en werken met hoogbegaafde kinderen vanuit een 

respectvolle en inzichtelijke houding. 

 

 duidelijke inhoud 
 tal van concrete tips en antwoorden 
 zeer vlotte schrijfstijl 

 

. Te onthouden 

 
Een zeer praktisch boek, dat veel tips meegeeft aan de lezer.  

Stil staan bij de leefwereld van het hoogbegaafde kind staat centraal.  

Elk hoogbegaafd kind verdient een eigen aanpak. 

We mogen er niet steeds vanuit gaan dat de betekenis die wij geven aan een situatie, 

ook dezelfde betekenis is, die het kind eraan geeft. Het kind heeft nood aan een eigen 

ruimte voor creativiteit, individualiteit.  

Anderzijds heeft het ook nood aan een consequente en duidelijke structuur, een kader 

dat hem of haar een basisveiligheid biedt.  

Een goede houding in de begeleiding is er een van gezonde afstand, met duidelijke 

structuur maar met ruimte voor de eigenheid van elk kind.  

Het uiteindelijke doel van elke begeleiding is dat een kind mag groeien in zelfvertrouwen 

en opgroeien met een positief en veilig gevoel.  

 

  

 hou rekening met de eigenheid van elk kind 

 gezond evenwicht tussen vrijheid en leiding geven 

 

. Meer over hoogbegaafdheid op www.letop.be 

 

 Recensie “De hoogbegaafdheid survivalgids”, Bron vzw Die-’s-lekti-kus 

 

http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=20368
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