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•	Ongeveer 45% maakt gebruik

CREATIEF BEGAAFDEN

Creatief begaafden leren vanuit

externe prikkels harder bin-

Met ‘creatief begaafden’ bedoel

overzicht, oftewel top-down. Ze

nenkomen en dat de verwerking

‘creatief hoogbegaafd’. Ik

ik creatieve, associatieve denkers.

zoeken eerst ‘het hele plaatje’, en

daarvan meer energie kost. Hier-

Alleen: Silverman stelt, op basis

ruimtelijk; 15% tot auditief-

bedoel daarmee namelijk

Je hoeft dus niet handig te zijn

zoomen daarna in. Zij beginnen

door zijn ze sneller dan anderen

van onderzoek, dat creatieve

volgtijdelijk

niet hetzelfde.

met je handen, om toch creatief

bij: is het leuk? Is het nuttig? In de

overprikkeld.

begaafdheid in alle IQ’s voorkomt.

artikel ga ik nader in op de
termen ‘creatief begaafd’ en

26 - JUNI 2019

SIGNAAL IS EEN UITGAVE VAN PHAROS, LANDELIJKE VERENIGING VAN OUDERS VAN HOOGBEGAAFDE KINDEREN

van beide manieren van leren,
waarbij 30 % neigt tot visueel-

SIGNAAL IS EEN UITGAVE VAN PHAROS, LANDELIJKE VERENIGING VAN OUDERS VAN HOOGBEGAAFDE KINDEREN

>>>

JUNI 2019 -

27

CREATIEF (HOOG)BEGAAFD EN ONDERPRESTEREN
CREATIEF
HOOGBEGAAFDEN
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Volgens Silverman (zie noot 4,
Nederlandse versie p. 10) zijn
hoogbegaafden zowel in staat tot
analytisch denken, als tot creatief
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SCHEMA: IQ - SOORT
BEGAAFDHEID

spreekt over een ‘Visual-Spatial
Identifier’.12

In een schema kun je horizontaal

met een IQ dat beduidend hoger

dit doordat deze groep op school
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+++ Uitzonderlijk

gebeurt naarmate het IQ hoger
is. Ik zie in mijn werk overigens
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creatief

begaafden die ik door onderpresteren totaal zien vastlopen:

xxxx

er dat de problematiek erger is,
naarmate het IQ hoger is. Maar

EINDNOTEN
1.	Zie mijn stukken in de afgelopen Signaals, samengevat in het gratis OPP in
Signaal 56, dat ook op de website van Pharos staat: https://bit.ly/2HFz2wS
2.	Joyce Gubbels: The dynamics of giftedness in the upper primary grades,
Enschede 2016. ISBN 978-94-028-0251- 1 (Ook op internet als PDF, met
literatuurverwijzingen): https://bit.ly/2BMGwId
3.	Bertie Kingore, PhD. High Achiever, Gifted Learner, Creative Learner.
Understanding Our Gifted, 2004. Ook op internet, met literatuurverwijzingen:
https://bit.ly/1SVDi90; tevens is er een Nederlandse vertaling beschikbaar:
https://bit.ly/2jP5wZg
4.	Linda Kreger Silverman, Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner.
Denver: DeLeon Publishing 2002. Verkorte versie: https://bit.ly/2ToceD0; in het
Nederlands: https://bit.ly/2CVJbQo
5.	Helaas verrichtte Silverman haar onderzoek onder slechts 750 leerlingen - een
doorsnee van de Amerikaanse leerlingpopulatie - dus we moeten een slag om
de arm houden. Anderzijds: wij van Wijkunnenmeer menen hetzelfde te zien
onder de kinderen/jongeren die wij helpen; ik hoorde dit zelfde onlangs ook
van een collega, die IQ-testen afneemt. Op dit punt is nader onderzoek nodig
om tot nog meer gefundeerde uitspraken te kunnen te komen.
6.	Zie ook: Ilse Reijgwart, Signaal 53: Creatief begaafden, een vergeten groep op
school, p. 32-34. Overigens valt op dat Silverman de groep praktisch begaafden
niet apart onderscheidt. Dit is in lijn met het feit dat Gubbels (noot 2) in haar
onderzoek, in ieder geval onder de hoogbegaafden, deze groep niet kon vinden.
7. Een goede uitleg van het Zijnsluik vind je op: https://bit.ly/2WwImWY
8.	Zie de samenvatting van zijn theorie op de site van Pharos: https://bit.ly/2SkJ0
9.	Zie wat Renata Hamsikova en Femke Hovinga zeggen over uitzonderlijk
begaafden: Renata Hamsikova: https://bit.ly/2G02ufk, Femke Hovinga:
https://bit.ly/2G9fUVA
10.	Ik heb het schema naar beneden niet verder uitgewerkt dan tot gemiddeld:
van de groep onder gemiddeld, heb ik te weinig verstand.
11. Presteren naar vermogen: https://bit.ly/2G99mpM
12.	Linda Kreger Silverman, Upside-Down Brilliance (noot 4), p. 317 e.v. Zij benoemt
ook de onderdelen uit de WIISC en Raven-test die inzicht geven in de aanleg tot
creatief denken.
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vormen natuurlijk ook precies
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