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DE SCHOONHEID EN UITDAGINGEN
VA N H O O G B EG A A F D H E I D
Boek Hoogbegaafde Kinderen laat zowel ouders als professionals aan het woord.
“Je kunt zeggen dat een IQ tussen de 85 en 115 gemiddeld is. Zogenoemde zwakke leerlingen, die een lager IQ hebben, krijgen extra begeleiding op school. Dat is een goede zaak.
Maar aan de andere kant van het gemiddelde heb je dus kinderen die met hun IQ net zoveel
punten afwijken. Deze -op papier- sterke leerlingen hebben net zoveel begeleiding nodig.
Voor hen heeft het schoolsysteem ook geheimen die ze niet doorzien. Daar moeten ze bij
geholpen worden.’’
Deze uitspraak van de Vlaamse expert dr. Tessa Kieboom, die de afgelopen jaren meer dan
10.000 hoogbegaafden onderzocht, legt in het boek Hoogbegaafde Kinderen haarfijn uit
waarom zoveel kinderen in het reguliere basisonderwijs tussen wal en schip belanden. Het
boek, uitgegeven door SAAM Uitgeverij, bevat verhalen van machteloze ouders en hun vastgelopen kinderen, die zich op school niet gehoord of gezien voel(d)en.
Lilian de Rek, initiatiefnemer van dit boek vond steun bij Michelle van Rooijen, toen ze hun
ervaringen over hun creatief begaafde kinderen met elkaar deelden. Ze gingen op zoek
naar ouders met vergelijkbare verhalen. Om meer inzicht te krijgen in de vele uitdagingen
die hoogbe-gaafdheid met zich meebrengt, maar ook om herkenning te vinden (bij lotgenoten) en erkenning (bij de buitenwacht). Lilian: ‘De ervaringsverhalen maken duidelijk
dat er op het gebied van bewustwording over de complexiteit van hoogbegaafdheid in onze
maatschappij nog een hoop te winnen valt. Meer kennis over de eigenschappen, mogelijke
gedragsvormen en coping-mechanismen van hoogbegaafden is hard nodig om te voorkomen dat deze bijzondere kinderen tussen wal en schip blijven belanden. We hopen dat het
ontwikkelingspotentieel van deze begaafde kinderen in al zijn veelkleurigheid tot bloei mag
komen.’
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In het boek komen naast ouders ook professionals aan het woord, die in hun dagelijks leven
met hoogbegaafde kinderen en jongeren werken. ‘Door de ervaringsverhalen van de ouders
te bundelen met de kennis en inzichten van experts, is er een boek ontstaan waarmee we
hoogbegaafdheid in haar volle breedte (de schoonheid én de uitdagingen) op de kaart kunnen zetten’, vertelt uitgever Anneke Bakker.
‘Het is een praktisch boek geworden, dat naast feiten, ervaringsverhalen en inzichten ook
allerlei praktische handvatten bevat voor ouders en scholen.’
Het boek Hoogbegaafde Kinderen is te bestellen op
https://www.zorgboeken.nl/shop/hoogbegaafde-kinderen/
Nadere informatie:
Anneke Bakker
06-24157478 | 2e Loosterweg 102,
2182 CL Hillegom
info@saamuitgeverij.nl | www.saamuitgeverij.nl
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Titel: Hoogbegaafde Kinderen
Subtitel: Ervaringsverhalen van ouders en professionals
ISBN: 9789492261885
Pagina’s: 130
Paperback
Link: https://www.zorgboeken.nl/shop/hoogbegaafde-kinderen
Samenstellers: Lilian de Rek, Michelle van Rooijen
Categorie: maatschappij, vernieuwend onderwijs
In Hoogbegaafde Kinderen komen ouders en professionals aan het
woord om taal te geven aan het intense en complexe thema rondom
hoogbegaafdheid. De aangrijpende, ontroerende verhalen geven inzicht,
erkenning en herkenning voor een ieder die te maken heeft met hoogbegaafde kinderen. Het laat zien hoe diep het kan ingrijpen in het leven
van kind en ouders, maar het biedt ook hoop en handvatten voor wegen
van herstel.
Als een kind hoogbegaafd is, wil niet automatisch zeggen dat het ook
presteert, goed in zijn of haar vel zit. Alle verwachtingen en gedachten
over dit thema worden in de persoonlijke verhalen zichtbaar gemaakt. Daarbij laten de verhalen een genuanceerd beeld zien wat het kind, ouders en professionals concreet meemaken.
Zelfinzicht
Op een inspirerende manier vertellen ouders en professionals hun zoektocht om het hoogbegaafde kind te zien zoals hij of zij is en waarbij op de wegen van herstel stap voor stap
het zelfinzicht, vertrouwen en veiligheid van een hoogbegaafd kind kan groeien.
Het doel van het boek is om door het delen van de verhalen kinderen te helpen in hun
kracht te staan en hun talenten te laten bloeien om gelukkiger in het leven te staan, maar
ook als bemoediging en hoop om niet op te geven in de zoektocht naar een passende plek
voor je kind. De schrijvers zijn ervaringsdeskundigen die hun zoektocht voor hun hoog
begaafde kinderen hebben opgepakt en geraakt werden doordat hun kinderen niet tot bloei
kwamen. Daarnaast was zowel hun eigen zoektocht als het stille leed bij zoveel meer
gezinnen met hoogbegaafde kinderen de reden om dit boek samen te stellen.
Van een ding zijn de samenstellers overtuigd: ieder kind mag gezien en gehoord worden om
te mogen zijn wie hij of zij is en daar zijn vele factoren in hun vormingsproces voor nodig.
Moed, volharding en het delen van je verhaal is hierbij essentieel.
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Voorwoord
Het voorwoord is geschreven door dr. Tessa Kieboom, een autoriteit op het gebied van
hoogbegaafdheid. ‘We moeten onze toekomstige leerkrachten en docenten veel meer
opleiden over de kenmerken van hoogbegaafdheid, zodat ook die eigenschappen worden
meegenomen bij de diagnose. Als iemand op school een deur heeft ingetrapt, is hij niet per
definitie autistisch. Als een kind dyslectisch is, kan hij nog steeds hoogbegaafd zijn. Maar
als je het hem of haar dan makkelijker maakt met allerlei hulpmiddelen omdat er sprake is
van dyslexie, dan geef je zo’n kind weer een groter speelveld.’

Download hier het inkijkexemplaar
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Lilian de Rek
Veelzijdig, creatief, spiritueel en betrokken. Deze kwalificaties zijn stuk
voor stuk van toepassing op Drs. Lilian de Rek, die haar rijke loopbaan
begon als sociologe en cultureel antropologe. Ze deed in het buitenland
ervaring op als ontwikkelingswerker. Terug in Nederland verdiepte ze
zich in thema´s op het snijvlak van levensvragen en zingeving. Ze zette
haar kennis en creativiteit in om mensen te begeleiden bij de verwerking van ingrijpende
veranderingen in hun leven. ‘Mijn diepste drijfveer is om anderen te helpen om tot bloei te
komen, zodat ze worden wie ze ten diepste zijn.’
Lilian is initiatiefnemer van het boek. Ze kwam in actie, omdat ze zag dat haar twee zoons
niet tot bloei kwamen op school. In haar worsteling met de intensiteit en complexiteit van
hoogbegaafdheid vond ze gehoor bij andere ouders. De verhalen, ervaringen en pareltjes
brachten haar op het idee om een boek samen te stellen dat moet leiden tot erkenning,
herkenning en meer bewustwording rondom het thema hoogbegaafdheid.
In samenwerking met SAAM Uitgeverij verzorgt ze publicaties rondom thema´s als zorg,
welzijn en maatschappij.
Michelle van Rooijen
Michelle van Rooijen is coach en HSP begeleider en heeft zich binnen
haar praktijk gespecialiseerd in HSP (Highley Sensitive Person). Na een
periode van fulltime mama-zijn zet ze haar coaching vanuit De HSP
Praktijk weer voort. Michelle heeft ervaren dat het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die bijdragen aan wat haar kind nodig heeft om
tot bloei te komen, zijn vruchten afwerpt. Ze is, samen met haar partner
Marco, altijd blijven zoeken naar antwoorden op allerlei vragen die ze hadden rondom hoogbegaafdheid. Dit heeft hen bij de juiste mensen gebracht die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid. Onderzoek en begeleiding op dit gebied konden ingezet worden zodat er meer
maatwerk mogelijk is.
Het is Michelle haar grote wens dat hoogbegaafdheid vroegtijdig gesignaleerd wordt bij
het jonge kind. Zodat de kinderen en hun ouders niet (over)belast hoeven te worden met
onnodig onbegrip of misdiagnoses en een complexe zoektocht. Maar dat ze hun weg weten
te vinden naar de juiste begeleiding en onderwijsbehoefte. Om hieraan haar steentje te
kunnen bijdragen heeft Michelle met veel bevlogenheid meegewerkt aan dit boek.
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Uitspraken van ouders en professionals

‘Hij was letterlijk ziek van verveling’

‘Onze intense reis.’

‘Wat opviel was zijn alertheid en vroege

‘Beide broers wilden de wereld ontdekken,

vermogen om te communiceren.’

ervaringsgericht en intens.’

‘Juist de grenzen heeft hij nodig om lekker in

‘Onze zoon komt steeds meer

zijn vel te zitten en geeft hem duidelijkheid.’

uit zijn overlevingsmodus.’

‘Ons meisje moest uitgedaagd worden.’
‘Hoe PO en VO een (hoog)begaafde leerling
‘Mijn 4-jarige had interesse in ruimtevaart

kunnen ondersteunen.’

en oude Romeinen.’
‘Meer ondersteuning voor kinderen.’
‘Onze zoon is een super sociale jongen.
Toen hij naar een andere school ging,

‘Hoogbegaafdheid, een abstract en

bloeide hij daar helemaal op.’

veelzijdig begrip.’

‘Advocaat van ons kind.’

‘De creatief begaafde leerling:
het ondergeschoven kindje in onderwijsland.’

‘Onze jongens voelen zich nu
gehoord en gezien.’

‘Oprechte affiniteit en waardering voor een
HB-leerling én expertise zijn cruciaal.’

‘Het maakt niet uit of een kind hoogbegaafd
is of niet; elk kind moet gewoon als individu

‘Van een ‘gewone’ juf die haar hart verloor

behandeld worden.’

aan ‘ongewone’ kinderen.’

‘Onze dochters vallen tussen wal en schip.’

‘Inspelen op hoogbegaafd profiel.’

‘De levenslust was bij onze

‘Wij helpen kinderen en jongeren school

zoons verdwenen.’

te overleven.’
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