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Ilse Reijgwart maakt 
de balans op van 6 jaar 

Wijkunnenmeer.

 Zij beschrijft wat zij en 
haar collega’s in hun 
dagelijks werk zien 

gebeuren wanneer kinde-
ren op school afhaken en 

gaan onderpresteren.

Deel 1 van deze serie 

 beschreef hoe het vanaf de 

kleuterklas mis kan lopen 

op school. Een leerling die 

school maar saai vindt, 

 ervaart de lessen als één 

groot moeten.  

Hij/zij voelt zich niet 

gezien en raakt gedemo-

tiveerd. Als deze leerling 

zich dan ‘opvallend’ gaat 

gedragen, belandt hij/

zij vaak in de Jeugdzorg. 

Een oorspronkelijk school-

probleem wordt dan via 

de Jeugdzorg opgelost. 

Dit artikel gaat over de 

vraag waardoor dit school-

probleem nu precies 

 ontstaat en bij wie. 

Schooluitval:  
waardoor en bij wie?

4 FACTOREN WAARDOOR HET 

KAN MISLOPEN OP SCHOOL

Volgens onze ervaring gaat het 

vaak al met jonge kinderen 

mis op de basisschool: vanaf 

de kleuterklas. 4 factoren 

spelen onzes inziens hierbij 

een rol. Die factoren komen 

vaak samen. Juist die stapeling 

is vaak funest: alle factoren 

samen leiden tot demotivatie 

en eventueel zelfs tot totaal 

afhaken.

Factor 1

Er is te veel onveiligheid 

In de klas:

1. De pedagogische aanpak 

is soms niet adequaat: 

een onderwijsgevende 

komt (per ongeluk) te 

hard/autoritair uit de 

hoek (zonder excuses te 

maken); dit wordt door 

leerlingen, de behoefte 

aan autonomie. Autono-

mie is een basisbehoefte 

niet alleen van hoogbe-

gaafden, maar van alle 

kinderen/jongeren en 

volwassenen, en het is 

hoe dan ook nodig, (ook) 

die te respecteren.

4. De ‘rode pen’. Nog steeds 

wordt fouten maken te 

weinig aangemoedigd 

en er wordt veel getoetst, 

waarbij fouten worden 

aangestreept. Fouten 

maken (en daarvan 

leren) voelt voor leerlin-

gen nog steeds in hoge 

mate onveilig. Formatief 

toetsen (dat is toetsen 

om te kijken hoe ver het 

leerproces is gevorderd) 

is nog niet voldoende 

ingeburgerd.3

5. Het onderwijs is te wei-

nig top-down georgani-

seerd. Dit hebben niet 

alleen hoogbegaafden 

nodig, maar veel meer 

leerlingen (zie onder). 

Deze leerlingen willen 

veelal om te beginnen 

antwoord op deze (in-

zoomende) vragen: 

• Waarom ben ik hier (in 

deze onveilige situatie)? 

• Waar is het nuttig voor 

wat ik moet leren? ('Voor 

later' is een veel te ruim 

en nietszeggend, dus 

voor velen onbevredi-

gend  antwoord.)                                            

• Wat ik hier moet leren                                

• Waar past dat kleine 

onderdeeltje dat ik nu 

moet leren, in het ge-

heel?                                    

• Enz. 

de betreffende leerling 

als niet-respectvol en dus 

onveilig ervaren. Respect 

is een van de psycholo-

gische basisbehoeften 

van alle mensen.1

2. Er wordt nog steeds te 

weinig opgetreden tegen 

pesten (pesten = geen 

respect tonen). Onlangs 

was nog in het nieuws 

dat meer dan de helft 

van kinderen van 9 - 13 

jaar wordt gepest, vaak 

buiten het zicht van de 

onderwijsgevende.2

3. Onderwijsgevenden 

bieden soms te weinig 

structuur en/of stellen te 

weinig eisen. Overigens: 

hierbij is het natuurlijk 

balanceren tussen struc-

tuur bieden en een an-

dere basisbehoefte van 
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Voor deze groep - een minder-

heid - is dus school bij uitstek 

passend. Voor de overgrote 

meerderheid, niet.

Op creatief begaafden is school 

over het algemeen niet in-

gericht. Anders gezegd: voor 

hen is het huidige onderwijs 

meestal niet passend.

GEVOLGEN VAN NIET-PASSEND 

ONDERWIJS VOOR CREATIEF 

(HOOG)BEGAAFDEN

Dat het onderwijs voor 

 creatief begaafden vaak niet 

passend is, maakt dat we bij 

individuele leerlingen vaak 

het volgende zien:

1. Door hun gevoeligheid 

presteren zij minder goed 

bij onveiligheid in de klas. 

Dit kan leiden tot onder-

presteren.

2. Doordat de leerstof op 

school meestal bottom-

up wordt aangeboden en 

doordat saaie stof wordt 

‘opgeleukt’, missen zij over-

zicht. Vaak zijn zij hopeloos 

verdwaald in de leerstof. 

Op deze manier de weg 

kwijt zijn, leidt onherroe-

pelijk tot onderpresteren.

3. Van nature automatiseren 

zij minder goed, en de 

manier van lesgeven helpt 

daar weinig bij. Vaak met 

als gevolg: onderpresteren.

4. Deze leerlingen vinden 

school ‘stom’ en ‘saai’: 

het gaat immers niet over 

ontdekken maar over 

kennis en vaardigheden 

automatiseren. Daarom 

zit deze groep in de geva-

renzone om als kleuter al 

af te haken, weer met als 

gevolg: onderpresteren. 

In plaats dat de oorzaak 

van het onderpresteren 

wordt aangepakt, belan-

den deze leerlingen in de 

Jeugdzorg. Het scenario 

dat ik beschreef in mijn 

vorige artikel, komen wij 

in de praktijk vaak tegen.          

Overigens is het gevaar 

dat dit scenario zich zal 

ontrollen, het grootst bij 

creatief hoogbegaafden.9  

Dit komt doordat de zijns-

kenmerken van hoogbe-

gaafdheid bovenop het 

associatieve, creatieve 

denken komen. Die zijns-

kenmerken zijn: de lat 

automatisch hoog leg-

gen, kritische instelling, 

groot rechtvaardigheids-

gevoel en gevoeligheid.10                    
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Factor 2

De (eind)doelen van het on-

derwijs zijn lang niet voor 

alle leerlingen duidelijk. Al-

lerwegen wordt geprobeerd 

de inhoud van de lessen en de 

lesmethodes leuk te maken: 

dit geldt als motiverend. Ech-

ter: wij zien dat bij bepaalde 

leerlingen hierdoor het zicht op 

het leerdoel verloren gaat. Zij 

blijken te denken dat datgene 

waarmee de methode leuker 

wordt gemaakt - filmpjes enz., 

- het doel is, in plaats van een 

didactisch middel.

Factor 3

Er is te weinig hulp bij leren le-

ren. Leren leren komt tegemoet 

aan basisbehoefte no. 3 van 

kinderen, jongeren en volwas-

senen: competentie. Op school 

krijg je instructie (uitleg) en 

vervolgens moet je het geleerde 

toepassen via opgaven maken. 

Het eerste doel hierbij is dat 

de kennis beklijft.

Toch wordt de stap van 

stampen, in tegenstelling tot 

vroeger, vaak overgeslagen. 

Daardoor blijft de stof niet 

hangen, wat zeer demotive-

rend werkt (‘ik doe mijn best 

en het helpt niet’).4

Een belangrijk voorbeeld uit 

onze praktijk: de tafels van 

vermenigvuldiging. Veel leer-

lingen zijn niet in staat die te 

automatiseren via het maken 

van opgaven. Wij kennen een 

uitzonderlijk hoogbegaafde 

jongen, die na het maken van 

750 sommen, zelfs niet één 

tafel had geautomatiseerd. 

Daarom leren wij kinderen 

en jongeren gewoon weer 

stampen, in basis- en voort-

gezet onderwijs.5

Factor 4

Als het bovenstaande hoog 

oploopt en de problemen steeds 

groter worden, gaan ouders 

vaak het gesprek aan op school. 

Wij merken dat zij lang niet 

altijd serieus genomen wor-

den, laat staan dat er aan hun 

verzoeken tegemoet gekomen 

wordt.

Wij vinden dat scholen (goede 

niet te na gesproken) meer seri-

eus dienen te luisteren naar wat 

ouders signaleren - en daar de 

constanten uit dienen te pikken. 

Dat zijn de factoren die hierbo-

ven staan (punt 1 - 3).6

CREATIEF (HOOG)BEGAAFDEN 

EN ONDERPRESTEREN 

Er is een specifieke groep leer-

lingen die in de gevarenzone zit 

om dit alles mee te maken. Dat 

zijn de creatief (hoog)begaafden: 

onze doelgroep. Creatief begaaf-

den zijn associatieve, creatieve 

denkers. Je hoeft niet handig te 

zijn met je handen om creatief 

begaafd te heten. Creatief be-

gaafden zijn er van ieder IQ.

Creatief begaafden zijn gericht 

op steeds iets nieuws uitvin-

den, en dus niet op routines en 

automatiseren. Leren is in hun 

ogen zoiets als nieuwe dingen 

ontdekken. In hun hoofd kun-

nen zij in principe alles met 

alles verbinden. Zij denken 

holistisch, en vanuit het geheel 

naar de delen. Dus top-down. 

Creatief begaafden zijn goed 

in zintuiglijke waarneming. 

Daarnaast (daardoor?) zijn 

creatief begaafden vaak gevoe-

lige types. 

Volgens Amerikaans onderzoek 

door Linda Silverman is 33% 

van de leerlingen te bestempe-

len als wat wij creatief begaafd 

noemen (zij duidt creatief 

 begaafden aan als ‘visual- 

spatial learners’; de term ‘crea-

tief begaafd’ ontlenen we aan 

het proefschrift van Joyce Gub-

bels).7  Bovenop die 33% komt 

nog een groep die zowel analy-

tisch als creatief kan denken; 

samen is dit volgens haar 63% 

van alle leerlingen.8.

Het tegendeel van creatief 

begaafd, noemen wij analy-

tisch begaafd. Volgens Silver-

man denkt slechts 23%(!) puur 

analytisch. Er is nog een kleine 

groep die zowel creatief als 

analytisch kan denken, met 

voorkeur voor analytisch (reken 

zelf maar uit hoe groot die is). 
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Anders gezegd: creatief 

hoogbegaafden passen 

niet op school vanwege de 

zijnskenmerken die horen 

bij hun IQ en vanwege hun 

creatieve manier van den-

ken. Om die reden haken 

zij relatief het vaakst af, 

met alle gevolgen vandien. 

Wij menen te zien dat een 

relatief hoog aantal per-

centage van de thuiszitters 

hoogbegaafd is.

TOT SLOT

Wij zijn van mening dat 

onderpresteren, afhaken en 

schooluitval in hoge mate een 

probleem zijn van scholen. Er 

zijn constanten te zien in de 

redenen waarom leerlingen 

gedemotiveerd raken en zelfs 

uitvallen. Dit geldt tevens voor 

een zeer specifieke groep, die 

bovendien op school in de 

meerderheid is: de creatief 

(hoog)begaafden.

Onze stelling: als scholen hun 

onderwijs zo zouden inrichten 

dat het ook passend is voor de 

creatief (hoog)begaafden, zou 

veel afhaken, onderpresteren 

en zelfs schooluitval kunnen 

worden voorkomen. Tevens 

zou de druk op de - ook qua 

budgetten overbelaste - Jeugd-

zorg drastisch verminderen. In 

het volgende artikel uit deze 

reeks ga ik dieper in op wat er 

naar onze mening zou moeten 

gebeuren.

Ilse Reijgwart

www.wijkunnenmeer.nl

EINDNOTEN:
1. https://modules-talentontwikkeling.slo.nl/v1-10-psychologische-basisbehoeften/

2. Zie bijvoorbeeld: https://nos.nl/artikel/2349181-meer-dan-de-helft-van-kinderen-9-13-jaar-gepest-vaak-buiten-zicht-  

 van-docent.html#:~:text=Dat%20blijkt%20uit%20een%20representatief,te%20zijn%20geweest%2C%20van%20pesten

3. Uitleg van formatief toetsen: https://www.ru.nl/docenten/onderwijs/toetsen-en-beoordelen/summatief-formatief-  

 toetsen/#:~:text=Formatieve%20toetsen%20geven%20de%20student,(feed%20up)%20te%20bereiken.

4. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2271442-niks-nieuwe-lesmethoden-ouderwets-sommen-stampen-terug-van-  

 weggeweest.html

5. Sinds kort ook via online ‘toolkits’ voor leren leren (4 compacte websites, voor basisschool en voortgezet onderwijs):   

 Snappen & stampen online. [https://wijkunnenmeer.nl/snappen-en-stampen-online/

6. Dit zijn de belangrijkste factoren die wij zien. Het kan echter zijn dat ik er nog een paar vergeet. Aanvullingen vanuit de  

 praktijk zijn welkom! Mail ons op: info@wijkunnenmeer.nl

7. https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2014/05/The-dynamics-of-giftedness-in-the-upper-primary-grades-Joyce-  

 Gubbels.pdf

8. https://www.kindertalenten.nl/wp-content/uploads/2013/12/Omgekeerd_Briljant.pdf

9. Zie Signaal 60 p. 26-29: https://wijkunnenmeer.nl/publicaties/

10. Dit is het rijtje van het Zijnsuik van Tessa Kieboom:  

 https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theoriemodellen/kieboom
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Ouders kunnen vanwege verschillende redenen op enig moment de keuze maken om 

hun kind op een andere school aan te willen melden. Een reden kan zijn dat een kind niet 

lekker in zijn vel zit op de huidige school, ouders de werkwijze van een school niet langer 

ondersteunen of omdat hun kind niet de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig 

is. Vooral ten aanzien van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen kan de aanpak en 

ondersteuning per school enorm verschillen.

Ouders hebben een vrije schoolkeuze, de wet 

schrijft voor dat kinderen op grond van de 

leerplicht ingeschreven moeten staan, maar 

ouders zijn vrij om te kiezen op welke school 

zij hun kind aanmelden.

Een veelgehoord probleem is dat er scholen 

zijn die aangeven dat zij de extra ondersteu-

ning, die een hoogbegaafd kind om welke 

reden dan ook nodig heeft, niet kunnen 

bieden. Voor veel ouders een teleurstelling 

waarna ze verder gaan in hun zoektocht naar 

een andere school. 

Maar mag een school een aanmelding weige-

ren vanwege de mogelijkheid dat er sprake is 

van extra ondersteuning? En mag dat gedaan 

worden via een (telefonisch) gesprek? 

Voor ouders is het belangrijk om te weten dat 

een aanmelding altijd in behandeling geno-

men moet worden. Een aanmelding weigeren 

is simpelweg niet toegestaan omdat de wet 

op het primair onderwijs hier geen mogelijk-

heid voor geeft. Wel moet een aanmelding 

schriftelijk gebeuren, bellen naar de school 

om informatie op te vragen kan niet gezien 

worden als een aanmelding. 

De zoektocht 
naar een nieuwe 

school

"Een kind wordt niet verrijkt 
door een boek met kinderachtigheden." 

-  Marcel Proust




