
Verslag symposium donderdag 7 juni  

Als afsluiting van het project OnderwijsBewijs werd 7 juni jongstleden voor de PRE-mentoren van de 
deelnemende scholen en andere geïnteresseerden een symposium gehouden. Dr. Marcel Veenman, een 
deskundige op het gebied van intelligentie en metacognitieve vaardigheden, presenteerde de resultaten 
van het onderzoek naar hoogbegaafdheid en metacognitie, waarna ruimte was voor vragen en 
discussie. Metacognitieve vaardigheden worden gebruikt voor het aansturen en controleren van de 
eigen denkprocessen bij het uitvoeren van leertaken. Vervolgens gaf dr. Lianne Hoogeveen een lezing 
over verschillende typen hoogbegaafde leerlingen, wat voor de meeste aanwezigen zeker stof tot 
nadenken leverde. 

 
Lezing ‘Hoogbegaafdheid en metacognitie’ 

In de afgelopen twee jaar heeft de Universiteit Leiden een onderzoek uitgevoerd onder leerlingen die 
deelnemen aan het Pre-University College en andere leerlingen van PRE-scholen. Dit onderzoek was 
gericht op de samenhang tussen hoogbegaafdheid en metacognitie. In drie deelonderzoeken is het 
volgende nagegaan: 

- Is hoogbegaafdheid alleen ‘IQ’, of spelen ook andere aspecten, zoals metacognitieve 
vaardigheden, een rol? 

- Wat is het verschil in toepassing van metacognitieve vaardigheden tussen PRE-leerlingen en hun 
klasgenoten? (En wat is de samenhang met het IQ?) 

- Kun je de metacognitieve vaardigheden verbeteren door middel van instructie, bij PRE-leerlingen 
en bij andere leerlingen? 

Nu de drie deelonderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn geanalyseerd, zette dr. Marcel 
Veenman de resultaten en hun betekenis in een korte presentatie uiteen. Bij deze willen wij u een 
overzicht geven van de inhoud van de presentatie: ‘Hoogbegaafdheid en metacognitie’.  

Oorspronkelijk werd hoogbegaafdheid gezien als intellectuele hoogbegaafdheid. Volgens deze theorie 
is ruim 2% van de bevolking hoogbegaafd, zij beschikken over een IQ van 130 of hoger. Dit 
potentieelmodel verklaarde niet waarom lang niet alle hoogbegaafden tot uitzonderlijke prestaties 
komen, of hoe het mogelijk is dat minder intelligente individuen wel uitzonderlijk presteren. 

Een nieuw model voor hoogbegaafdheid werd ontwikkeld: hoogbegaafdheid als gerealiseerd 
potentieel. Ofwel: wat zijn de factoren die voorspellen of iemand uitzonderlijk zal presteren in allerlei 
nieuwe situaties? Als één van deze factoren wordt metacognitie genoemd. Metacognitie is de kennis 
en vaardigheden om het eigen denken en handelen te sturen en te controleren, waaronder: taakanalyse, 
het activeren van voorkennis, het stellen van doelen, plannen, monitoren, zelf-evaluatie en reflectie. Je 
zou kunnen stellen dat metacognitie de bedrijfsleider is van ons denken en intelligentie de werknemer, 
die de cognitieve handelingen uitvoert. Voor goed functioneren moet tussen de werknemer en de 
bedrijfsleider een goede communicatie zijn. Over deze relatie zijn verschillende theorieën ontwikkeld, 
maar de meeste onderzoeken ondersteunen de theorie van het gemengde model. Deze stelt dat 
metacognitieve vaardigheden en intelligentie zowel samen als elk afzonderlijk bijdragen aan het tot 
stand komen van een leerprestatie. 

Deelonderzoek 1 
Voor het eerste deelonderzoek werd een groep van PRE-studenten vergeleken met een even grote 
groep klasgenoten die niet aan het Pre-University College deelnamen. De leerlingen werden aan drie 



tests onderworpen. Met een standaard IQ-test werden de IQ-scores bepaald, twee ontdekkende 
leertaken op de computer dienden als maat voor de metacognitieve vaardigheden en een posttest naar 
aanleiding van deze computertaken was een maat voor de leerprestatie. Ook dit onderzoek 
ondersteunde het gemengde model. Er bleek echter geen verschil te bestaan in metacognitieve 
vaardigheden tussen intellectueel-hoogbegaafden en niet-hoogbegaafden. Daarnaast scoorden 9 van de 
20 intellectueel-hoogbegaafden ondergemiddeld ten opzichte van de totale groep. De bijdrage van 
metacognitie aan de leerprestatie was voor intellectueel-hoogbegaafden dan ook nihil, terwijl 
metacognitie voor de niet-hoogbegaafden wel degelijk van belang was voor de leerprestatie. Hoog-
intelligente leerlingen hebben in het voortgezet geen metacognitie nodig, omdat hun intelligentie 
voldoende is om leertaken tot een goed einde te brengen. De ervaring leert echter dat deze leerlingen 
in het wetenschappelijk onderwijs studievertraging kunnen oplopen of zelfs kunnen uitvallen vanwege 
deze niet verworven metacognitieve vaardigheden. Het is dan ook belangrijk dat hoog-intelligente 
leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende uitdaging krijgen, zodat zij toch de metacognitieve 
vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast bleek metacognitie voor de minder begaafde leerlingen van 
groot belang om tot prestaties te komen. Er kan zelfs gesteld worden dat metacognitie ter compensatie 
werd gebruikt van het minder hoge IQ. 

Deelonderzoek 2 
Aan het tweede deelonderzoek namen uitsluitend PRE-studenten deel, waarvan de ene helft een 
ontdekkende computertaak maakte met metacognitieve instructies, terwijl de andere helft tijdens de 
computertaak geen instructies kreeg. Het deelonderzoek was gericht op de vraag of het niet inzetten 
van metacognitieve vaardigheden bij hoog-intelligente leerlingen het gevolg was van een 
productiedeficiëntie of een beschikbaarheidsdeficiëntie. In het geval van een productiedeficiëntie 
worden metacognitieve vaardigheden niet gebruikt, terwijl ze wel aanwezig zijn. Instructies tijdens de 
ontdekkende computertaak zouden dan een positief effect moeten hebben op de leerprestaties. Bij een 
beschikbaarheidsdeficiëntie kunnen metacognitieve vaardigheden niet worden ingezet, omdat ze niet 
ontwikkeld zijn.  Metacognitieve instructies hebben dan geen invloed op de leerprestatie. Ook de 
resultaten van dit deelonderzoek ondersteunden weer het gemengde model. Er bleek echter geen 
verschil te bestaan in de inzet van de metacognitieve vaardigheden en de leerprestatie tussen de beide 
groepen. 

Deelonderzoek 3 
Het derde deelonderzoek had dezelfde opzet, maar was op bepaalde punten verbeterd. Zo werd er een 
betere maat voor de metacognitie ontwikkeld. Ook werd de instructie uitgebreid met een college over 
het belang van de inzet van metacognitieve vaardigheden, terwijl de groep zonder instructie een 
college kreeg over een niet-relevant onderwerp. Daarnaast deden aan dit onderzoek niet alleen PRE-
studenten, maar ook hun niet-PRE-klasgenoten mee. In beide groepen leerlingen kreeg de ene helft 
wel metacognitieve instructies en de andere helft niet. Ook nu bleek het niet uit te maken of de PRE-
studenten of niet-PRE-studenten al dan niet instructies kregen. 

Zowel uit het tweede als het derde deelonderzoek blijkt dat er sprake is van een 
beschikbaarheidsdeficiëntie: de metacognitieve vaardigheden zijn niet ontwikkeld. Instructies hebben 
dus geen effect op het gebruik van de metacognitieve vaardigheden, of op de leerprestatie. Het is dus 
belangrijk om de metacognitieve vaardigheden door (langdurige) training te verkrijgen. 

Vragen 
Naar aanleiding van deze presentatie waren enkele vragen ontstaan. Zo vroegen veel mensen zich af 
wat het effect was van motivatie op de inzet van metacognitie en op de leerprestatie. Dr. Veenman gaf 
aan deze factor niet in zijn onderzoek te hebben meegenomen, maar dat uit eerdere onderzoeken is 



gebleken dat er geen duidelijk verband bestaat tussen leerprestaties en motivatie. Motivatie blijkt een 
zeer complex begrip te zijn. 

Ook werd de vraag gesteld of er enig verschil bestond in de inzet van metacognitie tussen jongens en 
meisjes. Dit verschil is niet aangetoond, hoewel docenten vaak ervaren dat meisjes beter kunnen 
plannen, maar ook vaker kenmerken van stress vertonen als zij op school moeten presteren. 

Veel docenten vroegen zich af hoe de resultaten van dit onderzoek in de praktijk kunnen worden 
toegepast. Betekent dit dat leerlingen door voldoende uitdaging hun metacognitieve vaardigheden 
ontwikkelen? En is uitdaging alleen al voldoende, of is ook training van belang? Betekent dit 
bovendien dat onderwijs meer competentiegericht moet worden? Dr. Veenman gaf aan dat uitdaging 
in een vroeg stadium al voldoende kan zijn om metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen. In het 
geval van een beschikbaarheidsdeficiëntie op latere leeftijd, zoals bij de vwo-5 leerlingen van dit 
onderzoek, is echter ook training van belang. Veenman pleit hoe dan ook voor het differentiëren in 
niveau en uitdaging in het onderwijs, zodat rekening wordt gehouden met de bovenkant én de 
onderkant. 

Een laatste vraag ging over het bewustzijn van het inzetten van metacognitieve vaardigheden. Volgens 
Dr. Veenman is het verwerven van metacognitie een bewust proces, maar wordt de inzet later een 
gewoonte door automatisering. Pas bij een fout in het cognitieve proces wordt men zich weer bewust 
van de metacognitieve vaardigheden. 

 

Lezing  ‘… maar hij doet het niet’ 
 
Na een korte koffiepauze kwam dr. Lianne Hoogeveen aan het woord. Uit de presentatie van dr. 
Veenman bleek al dat bij leerlingen die onderpresteren  niet per se sprake hoeft te zijn van onwil, 
omdat er ook sprake kan zijn van onkunde. Dr. Hoogeveen besprak dit aan de hand van verschillende 
typen onderpresteerders in de lezing: ‘… maar hij doet het niet’. Hieronder een korte uitwerking van 
deze lezing. 

Er bestaan verschillende theorieën en modellen over hoogbegaafdheid, die voornamelijk verschillen in 
de mate waarin zij hoogbegaafdheid verklaren met nature of nurture (aangeboren of aangeleerd). Het 
meest gangbaar op dit moment in Nederland is een multidimensionaal, dynamisch model: de prestaties 
van een leerling zijn afhankelijk van aangeboren capaciteiten, persoons- en omgevingsfactoren. 
Volgens Gagné (2008) zijn er allereerst de aangeboren capaciteiten, zoals intelligentie en sociale 
vaardigheden. Deze capaciteiten worden vervolgens in de ontwikkeling van het individu beïnvloed 
door persoons-  en omgevingsfactoren als fysieke gesteldheid en ouders. Dit resulteert uiteindelijk in 
de talenten en prestaties van het individu. 
 
Om aan de hand van dit model te bepalen of een hoogbegaafde leerling een onderpresteerder is en wat 
hiervan de oorzaak kan zijn, zijn zes profielen ontwikkeld waarin hoogbegaafden kunnen worden 
onderverdeeld: de autonome, zelfsturende leerling; de succesvolle leerling; de creatieve, uitdagende 
leerling; de onderduikende leerling; de leerling met leer- en/of gedragsproblemen; de risicoleerling 
(dropout). Onderpresteerders worden over het algemeen gekenmerkt door een onrealistisch en vaak 
negatief zelfbeeld. Daarnaast tonen ze hun echte emoties, zoals teleurstelling over een slechte 
prestatie, meestal niet. Hieronder zullen we de profielen elk afzonderlijk bespreken. Indien er bij een 



profiel sprake is van onderprestatie, zullen we ook de mogelijke oplossingen hiervoor uiteenzetten. 
 

 

1) De autonome, zelfsturende leerling 
Bij dit profiel is geen sprake van onderprestatie, aangezien de schoolresultaten van de leerling passen 
bij zijn of haar capaciteiten. Een autonome, zelfsturende leerling toont goede sociale vaardigheden, 
werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder behoefte aan bevestiging, is creatief, komt op 
voor de eigen opvattingen en werkt enthousiast voor passies. Daarnaast neemt de leerling risico’s, 
ofwel: de metacognitieve vaardigheden –eerder genoemd door dr. Veenman- worden goed ingezet bij 
het leren van nieuwe dingen. Dit kenmerk geeft gelijk aan dat de leerling niet bang is om te falen. 

Om onderpresteren te voorkomen is het belangrijk om de leerling uit te dagen. Dit kan door hem of 
haar een versneld en/of verrijkt curriculum aan te bieden, belemmeringen in tijd en plaats weg te 
nemen, vooruit-toetsen mogelijk te maken en door hem of haar een goede (school)loopbaanplanning 
aan te bieden. 

2) De succesvolle leerling 
De succesvolle leerling wordt gekenmerkt door goede schoolprestaties. Hij of zij is perfectionistisch 
en afhankelijk, zoekt bevestiging van de docent, accepteert en conformeert en vermijdt risico´s. Hij of 
zij gebruikt metacognitieve vaardigheden niet om nieuwe dingen te leren, uit angst om te falen. Er is 
dan ook geen sprake van onderprestatie, maar van slecht ontwikkelde metacognitieve vaardigheden.  

Om onderpresteren te voorkomen en de metacognitieve vaardigheden goed te ontwikkelen, is het 
belangrijk om de leerling uit te dagen. Dit kan middels een versneld en verrijkt curriculum, door de 
leerling vooraf te toetsen of de leerstof te compacten, door contact met ontwikkelingsgelijken mogelijk 
te maken, de persoonlijke interesse en de vaardigheden voor zelfstandig leren te ontwikkelen en door 
de (school)loopbaan te begeleiden.  

3) De creatieve, uitdagende leerling 
Een creatieve, uitdagende leerling is creatief, actief, competitief, eerlijk en direct, corrigeert de docent, 
stelt regels ter discussie, heeft stemmingswisselingen, komt op voor de eigen opvattingen, houdt van 
discussie en heeft een slechte zelfcontrole. Dit maakt de leerling voor de ene docent een leuke, 
spontane toevoeging aan zijn les, voor de ander een bron van irritatie. Soms kan dit uitdagende gedrag 
leiden tot spanningen en straffen. Er is bij deze leerling niet per se sprake van onderprestatie, maar van 
inconsistente werkwijzen waarbij de metacognitieve vaardigheden niet altijd (goed) worden ingezet en 
niet altijd optimaal wordt gepresteerd. 

Onderprestatie kan worden voorkomen of beperkt door een tolerant leerklimaat, verdieping aan te 
bieden, direct en helder met de leerling te communiceren, gevoelens toe te staan en de zelfwaardering 
van de leerling op te bouwen. Het voortdurend gecorrigeerd en gestraft worden kan namelijk leiden tot 
een negatief zelfbeeld. De ontwikkeling van een negatief zelfbeeld kan voorkomen worden door het 
gedrag te besturen met contracten in plaats van sancties.  

Veel docenten bieden deze leerling geen uitdaging, omdat ze het gedrag van deze leerling storend 
vinden en dit niet willen belonen door hem of haar een speciaal programma te bieden. Dit storende 
gedrag komt echter voort uit een gebrek aan uitdaging. Een aangepast programma is dan ook geen 
beloning, maar een oplossing. 



4) De onderduikende leerling 
Bij een onderduikende leerling is onderprestatie sterk aanwezig. Hij of zij ontkent begaafd te zijn en 
doet niet mee in speciale programma’s voor hoogbegaafde leerlingen. Hij of zij vermijdt uitdaging en 
steekt dus geen energie in het ontwikkelen van zijn of haar metacognitieve vaardigheden. Hij of zij is 
vooral bezig met het zoeken van sociale acceptatie, waarbij hij of zij wisselt in vriendschappen. 

Het belangrijkste voor deze leerling is het herkennen van zijn of haar begaafdheid. Niet participeren in 
speciale activiteiten moet echter worden toegestaan. Wel moeten deze leerlingen in contact worden 
gebracht met sekse-rol modellen (vooral meisjes). Verder is intensieve begeleiding van groot belang. 

5) De leerling met leer- en/of gedragsproblemen 
Een leerling met leer- en/of gedragsproblemen werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder en 
verstoort of reageert af. Er is sprake van onderprestatie, waarbij de begaafdheid vaak niet wordt 
herkend. De eerste stap is dan ook het signaleren van de begaafdheid van deze leerling. Vervolgens 
moet deze leerling in een programma geplaatst worden voor begaafden, waarbij hij of zij in contact 
komt met ontwikkelingsgelijken en met niet-traditionele leerervaringen. Intensieve begeleiding is een 
vereiste. 

6) De risicoleerling (dropout) 
Bij leerlingen van dit profiel is onderprestatie duidelijk aanwezig. Een risicoleerling neemt 
onregelmatig deel aan onderwijs, maakt taken niet af, werkt inconsistent en presteert gemiddeld of 
minder. Hij of zij is creatief en zoekt buitenschoolse uitdaging.  Tegelijkertijd verwaarloost en isoleert 
de leerling zichzelf. Verder stelt een risicoleerling zich vaak defensief op, bekritiseert hij of zij 
zichzelf en anderen en vertoont hij of zij verstorend gedrag, waarin hij of zij zich afreageert.   

Diagnostisch onderzoek en therapie zijn voor deze leerling erg belangrijk. Daarnaast moeten hem of 
haar niet-traditionele studievaardigheden geleerd worden (in en buiten de klas) en moet hij of zij 
verdieping geboden worden. Ondersteuning (in samenspraak met therapeut) is voor deze leerling van 
groot belang. 

Oorzaken en oplossingen 
De overeenkomst tussen de onderpresteerders is dat zij vaak niet willen falen om het beeld van 
hoogbegaafdheid op te houden. Zij doen geen moeite om te presteren en falen ‘logischerwijs’. 
Daarnaast wordt van onderpresteerders vaak aangenomen dat zij niet gemotiveerd zijn. Het tegendeel 
is echter waar: onderpresteerders zijn wel gemotiveerd, maar niet om te presteren. Het helpt dan ook 
niet om te wachten tot ze de motivatie om te presteren wel vertonen. Door individuele gesprekken 
moet het doel van de motivatie van de leerling worden gevonden. Alleen dan kan de leerling geholpen 
worden. 

Onderpresteren begint vaak al in de kleuterklas. De leerling heeft hoge verwachtingen, maar er is een 
mismatch tussen hem of haar en zijn of haar klasgenoten en lesprogramma. Dit kan ofwel leiden tot 
aanpassing, ofwel tot rebellie. In geval van aanpassing zijn er geen problemen en wordt de 
begaafdheid vaak niet opgemerkt. Dit kan leiden tot onderprestatie. In geval van rebellie is er wel 
interventie van ouders of docenten, maar omdat deze vaak inadequaat is, zullen ook deze ‘rebelse’ 
leerlingen onderpresteren.  

Herkenning van hoogbegaafdheid –en dus van onderprestatie- is van groot belang. Wanneer 
onderprestatie geconstateerd wordt, is de eerste reactie meestal dat de leerling onder druk wordt gezet: 
‘Doe het nu gewoon!’ Dit heeft echter zelden resultaat, omdat er bij onderpresteerder vaak geen sprake 
is van onwil, maar van onmacht. Dit komt onder meer omdat de leerling door een zeer hoge 



intelligentie zijn of haar metacognitieve vaardigheden onvoldoende heeft ontwikkeld. De leerling moet 
daarom naar zijn of haar niveau worden uitgedaagd en daarin goed worden begeleid.  

Bij een succesvolle begeleiding van onderpresteerders speelt ook de onderwijsgevende een grote rol. 
Belangrijk zijn: een goede organisatie van het lesgeven, zelfvertrouwen, flexibiliteit, het vermogen om 
leerlingen te enthousiasmeren, een brede algemene kennis en een positieve houding ten opzichte van 
(hoog)begaafdheid. 

Vragen 
Deze presentatie riep veel vragen op bij de aanwezige docenten. Zo vroeg een docent zich af wat de 
rol van school was in het leren omgaan met teleurstellende resultaten bij hoogbegaafde leerlingen. 
Moeten docenten opzettelijk onvoldoendes uitdelen? Volgens dr. Hoogeveen heeft de school een 
impliciete rol: de leerling klaarmaken voor de volgende stap (wetenschappelijk onderwijs). Dit houdt 
in dat de leerling een aangepast programma moet worden geboden waarin gefaald kan worden door de 
hoge moeilijkheidsgraad. Ook moet de leerling de juiste feedback krijgen. Vaak krijgen leerlingen 
positieve feedback op hoge cijfers, ook wanneer zij daar geen enkele moeite voor hebben gedaan. Dit 
kan bij de leerlingen verwarring veroorzaken en voor een verkeerde leerhouding zorgen. Alleen 
wanneer de leerling écht moeite heeft gedaan, moet positieve feedback gegeven worden. 

Een andere vraag ging over het onderscheid tussen de verschillende hoogbegaafdheidsprofielen, dat 
het plaatsen van een leerling in één profiel soms moeilijk maakt. Dr. Hoogeveen gaf aan dat leerlingen 
ook steeds van profiel zullen veranderen. De leerlingen moeten dan ook goed onderzocht worden en 
hoogbegaafdheid moet eigenlijk al op de basisschool herkend worden. Later, bijvoorbeeld in het 
voortgezet onderwijs, kan dit door te kijken naar de moeite die een leerling in zijn werk steekt: doet hij 
of zij wel zijn best? 

Met deze vraag moest het symposium, dat al behoorlijk uitliep, worden afgesloten. Uiteraard werden 
de discussies uitgebreid voortgezet tijdens de borrel, die werd gebruikt als tweede vragenrondje. 
Hieruit bleek wel dat het symposium waarbij hoogbegaafdheid van verschillende kanten werd belicht 
onder de aanwezigen veel heeft losgemaakt en dat het zeker een succes is geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 


