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Hoe u over uzelf denkt is veel belangrijker 

dan hoe anderen over u denken. 

 

Lucius Annaeus Seneca 
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Voorwoord 
 

 

 

Een van de meest belangrijke levenstaken is begrijpen wie je bent en welke 

combinatie van eigenschappen jou uniek maakt. Wat je over jezelf denkt, hoe je 

je voelt over jezelf en de manier waarop je jezelf wilt uitdrukken beïnvloedt 

vrijwel alle aspecten van je leven. De ontwikkeling van het zelfbeeld is een 

complex en fascinerend proces dat de gehele levensloop voortduurt. Vanuit 

deze fascinatie, mijn voorliefde voor levensverhalen en mijn persoonlijke 

interesse in hoogbegaafdheid deed ik het onderzoek dat ten grondslag ligt aan 

dit rapport. Dit e-book is een bewerking van de masterscriptie die ik schreef ter 

afronding van mijn studie levenslooppsychologie aan de Open Universiteit 

Nederland. 

 
Het onderzoek laat zien dat hoogbegaafd zijn van invloed is op hoe je jezelf 

voelt en op de manier waarop je denkt over jezelf. Sterker nog, het is voor 

sommigen een onmisbare schakel in een adequate zelfbeeldvorming en de 

ontwikkeling van een solide identiteit.  

De intentie van het onderzoek was zeker niet volledig te zijn in de beschrijving; 

daarvoor is het aantal deelnemers immers te klein. Het doel van het onderzoek 

was te verkennen welke thema’s en onderwerpen er in door hoogbegaafden 

vertelde levensverhalen naar voren worden gebracht en hoe deze zich tot elkaar 

verhouden. Om de herkenbaarheid van de levensverhalen te vergroten heb ik in 

mijn woordkeus zo dicht mogelijk aangesloten bij de bij de originele uitspraken 

van de deelnemers. Over mijn keuzes als onderzoeker ben ik zo transparant 

mogelijk geweest.   

 
De periode van het onderzoek en schrijven van het rapport heb ik als 

intensieve en leerzame periode beleefd. Het onderzoek kon ik niet doen zonder 

hulp van veel mensen om mijn heen. Een aantal van hen wil ik expliciet 

bedanken.  

 
Allereerst dank ik de deelnemers aan het onderzoek. Zonder hun bereidheid mij 

deelgenoot te maken van hun levensverhaal was het onmogelijk om dit project 

tot een goed einde te brengen. Ik heb genoten van de gesprekken die ik met 

hen voerde. Hun openheid en het vertrouwen dat zij in mij stelden vond ik 
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bijzonder. Stuk voor stuk vertelden zij mij intrigerende, bijzondere en krachtige 

levensverhalen. Ook in de toekomst zal ik er regelmatig met plezier aan 

terugdenken.  

 
Mijn eerste begeleider tijdens het onderzoek was Dr. Theo Verheggen. Hij gaf 

op de momenten dat ik het nodig had een opbeurende aanmoediging en leverde 

opbouwende kritiek, waarbij hij mij de volle ruimte gaf mijn eigen ideeën te 

verwerken en te volgen. Daardoor kon ik het beste uit mezelf halen. Ook mijn 

tweede begeleider, Dr. Nele Jacobs, dank ik voor haar feedback. Beiden wisten 

door hun commentaar het onderzoek naar een hoger plan te tillen. 

 
Om dit project te laten slagen heb ik samenwerking gezocht met het Instituut 

Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Het IHBV is een landelijk kennis, 

project- en netwerkorganisatie die zich als doel heeft gesteld ‘het leefklimaat 

van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot 

ontplooiing komen’1. Daartoe stimuleert zij onder andere (wetenschappelijk) 

onderzoek naar hoogbegaafdheid onder volwassenen. Dr. Noks Nauta, mijn 

contactpersoon bij het IHBV, deelde haar kennis over hoogbegaafdheid. 

Zonder deze kennis had ik het theoretisch kader van dit onderzoek niet op deze 

manier kunnen vormgeven. Ook hielp ze mij deelnemers voor het onderzoek te 

rekruteren. 

Suzanne Scholten heeft veel tijd en energie gestoken in het illustreren van deze 

uitgave. Ik ben haar erg dankbaar voor haar toewijding en prachtige werk.  

 
Tot slot een bijzonder dankwoord aan mijn gezin. Mijn echtgenoot Teun, mijn 

grote liefde en steun en toeverlaat bood mij een luisterend oor en was mijn 

klankbord op de momenten dat mijn frustraties de overhand hadden tijdens het 

onderzoek. Hij stimuleerde mij door te zetten en niet vlak voor de finish op te 

geven. Mijn schatten van kinderen Bas en Madelief dank ik voor hun geduld en 

de ruimte die ze me gaven om dit onderzoek, en daarmee mijn studie, af te 

ronden. Zonder mijn gezin was ik niet zover gekomen.  

 

 

Janet van Horssen 

  

                                                      
1 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de missie en doelstellingen de website van het IHBV: 
www.IHBV.nl  

http://www.ihbv.nl/
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Samenvatting 
 

 

 

Zelfbeeldvorming is een levenslang proces en vindt plaats in de sociale 

context. Het zelfbeeld wordt gevormd op basis van zelfreflectie en sociale 

vergelijking en staat onder invloed van verschillende factoren. Het zelfbeeld is 

belangrijk voor de zelfregulatie en heeft invloed op het psychologisch welzijn. 

Door een asynchrone ontwikkeling wijkt de ontwikkeling van hoogbegaafden 

af van de gangbare patronen. Hoewel wordt gedacht dat hierdoor een 

adequate en positieve zelfbeeldvorming problematisch is, is hiernaar 

nauwelijks onderzoek gedaan. Dit kwalitatieve onderzoek is een eerste 

verkenning naar levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van personen die 

op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd. De ontwikkelingen 

worden daarnaast in verband gebracht met het psychologisch welzijn. Hiertoe 

werden acht personen, die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn 

geïdentificeerd, tijdens een diepte-interview uitgenodigd hun levensverhaal te 

vertellen. De levensverhalen werden geanalyseerd volgens een narratieve 

analysemethode. 

 

De resultaten laten zien dat levensloopontwikkelingen van hoogbegaafden in 

dit onderzoek het best kunnen worden begrepen vanuit het samenspel van de 

aan- en afwezigheid van belemmerende en bevorderende factoren, de 

kwaliteit van sociale interacties, individuele persoonskenmerken en de 

opeenstapeling van levenservaringen. In verschillende levensfasen staan 

zelfbeelden centraal die betrekking hebben op sociale rollen in de betreffende 

levensfase en de sociale eisen die daaruit voortvloeien. Variëteit hierin is 

afhankelijk is van de levensomstandigheden en de cumulatie van 

levenservaringen. Persoonlijke levenservaringen beïnvloeden de manier 

waarop men zichzelf begrijpt en naar zijn verleden, heden en toekomst kijkt. 

De betekenis die men geeft aan de eigen hoogbegaafdheid is afhankelijk van 

de mate van inadequatheid van het zelfbeeld vóór de identificatie en de 

persoonlijke opvatting over hoogbegaafdheid. Voor sommigen is de 

identificatie cruciaal voor de vorming van een adequaat zelfbeeld en een 

solide identiteitsvorming.  

Na de identificatie als hoogbegaafd staan zelfbeelden met betrekking tot 

persoonlijkheidskenmerken verbonden aan de hoogbegaafde identiteit, 
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emotionaliteit en autonomie op de voorgrond. De mate waarin deze op de 

voorgrond treden is afhankelijk van de betekenis die men geeft aan de eigen 

hoogbegaafdheid. Bij alle deelnemers zijn zelfbeelden met betrekking tot de 

sociale interactie, zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing 

gedurende de gehele levensloop belangrijk.  

Onder invloed van veranderingen in het zelfbeeld gedurende de levensloop 

neemt het psychologisch welzijn toe op de domeinen zelfacceptatie, 

autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei en voor een enkeling 

op het domein levensdoel. In verhouding tot deze welzijnsdomeinen neemt 

het welzijn op het domein positieve relaties met anderen matig toe. Dit heeft 

te maken met de onconventionaliteit van de deelnemers, waardoor men niet 

in de sociale context past en te maken heeft met (zelf)stigmatisering en een 

negatieve benadering door anderen.  

 

Concluderend kan gezegd worden dat de levensloopontwikkelingen in het 

zelfbeeld van hoogbegaafden lijken af te wijken van de gangbare 

ontwikkeling. Hoogbegaafdheid speelt hierin een belangrijke rol. De 

identificatie als hoogbegaafd resulteert in een toename in zelfkennis, 

zelfbegrip en sociaal inzicht, wat leidt tot een toename van het psychologisch 

welzijn. Hoe groot de invloed van hoogbegaafdheid is, is deels afhankelijk van 

de betekenis die men geeft aan de hoogbegaafde identiteit. Op basis van de 

resultaten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek. 
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Inleiding 
 

 

 

Het doel van deze kwalitatieve studie is te verkennen hoe personen die op 

volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd denken over zichzelf 

en op welke manier de gedachten over zichzelf veranderen gedurende hun 

leven. De gedachten die mensen hebben over zichzelf met betrekking tot hun 

verleden, heden en toekomst bepalen in belangrijke mate het psychologisch 

welzijn van het individu (Ryff, 1991, 2013). Of mensen zichzelf beter of 

slechter evalueren in de loop der tijd is af te leiden uit tegenstellingen in en 

verschillen tussen deze gedachten. Met betrekking tot het welzijn van 

hoogbegaafden wordt in de descriptieve literatuur vooral de moeite met het 

vormen van een positief zelfbeeld (bv. Betts, 1986; Gatto-Walden, 2013; 

Piechowski, 2013; S. S. Tolan & Piechowski, 2013) en de kwetsbaarheden van 

deze groep naar voren gebracht, zoals (faal)angst en perfectionisme (bv. 

Gatto-Walden, 2013; Kreger Silverman, 2013; Piechowski, 2013; Webb et al., 

2006). Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat hoogbegaafden, die vanaf de 

kindertijd weten dat zij hoogbegaafd zijn, zich relatief goed kunnen aanpassen 

(Lewis, Kitano, & Lynch, 1992; Wirthwein & Rost, 2011). De groep 

hoogbegaafde volwassenen in Nederland bestaat volgens Nauta (2013) voor 

het merendeel uit mensen die als kind niet zijn geïdentificeerd als 

hoogbegaafd. Het is niet bekend hoe het zelfbeeld van deze hoogbegaafden 

zich ontwikkelt gedurende de levensloop en wat de impact van de ontdekking 

van hun hoogbegaafdheid op het zelfbeeld is. Dit onderzoek is een eerste 

verkenning van het zelfbeeld van deze groep hoogbegaafde volwassenen 

vanuit levensloopperspectief en de relatie daarmee met het psychologisch 

welzijn. Door middel van dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen 

in ontwikkelingen in het zelfbeeld en de stimulerende en belemmerende 

factoren voor de vorming een adequaat positief zelfbeeld van hoogbegaafden. 

Het onderzoek beoogt daarmee de empowerment van deze groep.  

 

 

1.1. Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld 

 

Zelfbeeld, of zelfconcept, wordt gedefinieerd als het geheel van 

zelfrepresentaties die verwijzen naar kenmerken van de persoon die ‘1) deel 
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uitmaken van het zelfbegrip en zelfkennis 2) de focus is van zelfbewustzijn en 

zelfreflectie en 3) bewust gevormd wordt door middel van taal of andere 

communicatiemiddelen’ (Diehl, Youngblade, Hay, & Chui, 2011, p. 612). Het 

zelfbeeld is de uitkomst van een levenslang ontwikkelingsproces waarbij 

cumulatie optreedt in zelfrepresentaties die leidt tot een geïnternaliseerde, 

multidimensionale dynamische structuur (Demo, 1992; Diehl et al., 2011). De 

vorming van het zelfbeeld vindt plaats op basis van reflecties op eigen gedrag, 

gevoelens, gedachten en reacties van anderen, en op basis van sociale 

vergelijking met anderen (Higgins, 1987; Rogers, 1959; Smith & Mackie, 

2000). Samen met het gevoel van eigenwaarde, dat wil zeggen de positieve of 

negatieve waardering die men zichzelf geeft, vormt het zelfbeeld de basis voor 

zelfkennis (Diehl et al., 2011; Smith & Mackie, 2000). 
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De vorming van het zelfbeeld staat gedurende de levensloop onder 

invloed van biologische, psychologische, sociale (Demo, 1992; Diehl et al., 

2011; Smith & Mackie, 2000), historische en culturele factoren (Berk, 2006). 

Zowel normatieve ontwikkelingskenmerken en –limitaties, als niet-

normatieve, individuele kenmerken spelen in deze ontwikkeling een rol (Diehl 

et al., 2011). De term normatief verwijst naar vaak voorkomend bij, of 

typerend voor individuen in eenzelfde (sub)cultuur of leeftijdsgroep. 

Bijvoorbeeld de leeftijd waarop men leert lopen en de start van de pubertijd. 

De term niet-normatief wordt begrepen als individuele verschillen die geen 

voorspelbaar tijdsschema volgen, zoals bijvoorbeeld saxofoon leren spelen 

(Berk, 2006). Onder normatieve ontwikkelingskenmerken en -limitaties die 

het zelfbeeld beïnvloeden vallen de ontwikkeling van intellectuele, cognitieve 

en emotionele capaciteiten en de veranderende sociale rollen en bijbehorende 

eisen gedurende de verschillende levensfasen van het individu. Met name in 

de kindertijd en tijdens de adolescentie spelen ontwikkelingskenmerken en -

limitaties een belangrijke rol. De ontwikkeling van het zelfbeeld begint bij het 

eerste zelfbewustzijn. Bij het vorderen van de leeftijd ontwikkelen zich betere 

cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten. Dit leidt tot nieuwe en meer 

realistische inzichten in zichzelf en anderen, waardoor de sociale interacties 

met anderen en het zelfbeeld veranderen (voor een overzicht zie Diehl et al., 

2011; Harter, 2006).  

Bij het bereiken van de volwassenheid wordt het zelfbeeld gekenmerkt 

door zowel stabiliteit als verandering. Er is stabiliteit in de saillante 

persoonlijkheidskenmerken (Demo, 1992; Diehl et al., 2011). Zelfbeelden die 

zijn gerelateerd aan bepaalde rollen en relaties kunnen veranderen, omdat 

deze rollen en relaties veranderen tijdens het leven (Donahue, Robins, 

Roberts, & John, 1993; Light & Visser, 2013). Naarmate men ouder wordt 

neemt de positieve zelfevaluatie toe, wordt het zelfbeeld gevarieerder en 

beschrijft het meer levensdomeinen, omdat men reflecteert op meer 

levenservaringen (Demo, 1992; Diehl et al., 2011). Bij het ouder worden vindt 

er een verschuiving plaats in de zelfbeelden. Zelfbeelden verbonden aan 

emotionaliteit, autonomie en onafhankelijkheid komen meer op de 

achtergrond te staan, terwijl zelfbeelden waarin gerefereerd wordt aan sociale 

rollen en relaties, ideologische, religieuze, en politieke opvattingen en fysieke 

kenmerken belangrijker worden (Filipp & Klauer, 1986). Tevens is het bij het 

vorderen van de leeftijd waarschijnlijker dat er een betere overeenkomst 

ontstaat tussen het ideale zelfbeeld en het werkelijke zelfbeeld (Ryff, 1991).  
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Belangrijke niet-normatieve individuele kenmerken in de ontwikkeling 

van het zelfbeeld zijn opvoedingskenmerken en de kwaliteit van sociale 

interacties met significante anderen buiten de opvoedingssetting, bijvoorbeeld 

leerkrachten en leeftijdsgenoten (Diehl et al., 2011). Een opvoedingsstijl 

waarin ruimte is voor onvoorwaardelijke liefde, warmte, acceptatie en 

koestering van het kind in een voorspelbare en stimulerende omgeving, 

bevordert een veilige hechting, een positief zelfbeeld en een hoge 

zelfwaardering van het kind (Harter, 2006). Opgroeien in een onveilige 

omgeving of in een omgeving waarin het kind wordt genegeerd, maakt het 

ontwikkelen van een negatief zelfbeeld en onzekerheid in de zelfevaluatie 

waarschijnlijker. Hoewel de opvoedingsstijl en de relaties met de ouders ook 

tijdens de adolescentieperiode belangrijk blijven, worden kwalitatief goede 

relaties met leeftijdsgenoten in deze periode een steeds belangrijker bron voor 

de vorming van een positief zelfbeeld (Diehl et al., 2011). Als gevolg van de 

cognitieve ontwikkeling en de toename in het aantal sociale contacten wordt 

het aantal zelfconcepten tijdens de adolescentieperiode groter. Hierdoor 

ontstaat een tijdelijke daling in het zelfvertrouwen in het midden van de 

adolescentieperiode (Harter, 2006). Aan het eind van de adolescentieperiode 

kan het zelfbeeld nog wat onzeker en de eigenwaarde nog wat instabiel zijn 

(Diehl et al., 2011).  

Uit onderzoek is nauwelijks iets bekend over de niet-normatieve 

kenmerken in de ontwikkeling van het zelfbeeld op volwassen leeftijd. In het 

algemeen wordt echter aangenomen dat sociale rollen (Light & Visser, 2013) 

en kritische levenservaringen (Diehl et al., 2011) de belangrijkste vormende 

krachten op het zelfbeeld zijn tijdens de volwassenheid. Berk (2006) voegt 

daaraan het cohort waarin men wordt geboren en de heersende cultuur toe als 

normatieve historische invloeden.  

 

Samengevat: de ontwikkeling van het zelfbeeld is een levenslang 

proces. Het zelfbeeld ontwikkelt zich in de sociale context en wordt gevormd 

door sociale relaties. Onderstaand kader geeft een overzicht van de 

normatieve leeftijdsgebonden en historische invloeden en de niet-normatieve 

invloeden die effect hebben op de vorming van het zelfbeeld. 
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Ontwikkelingsinvloeden op het zelfbeeld gedurende de levensloop 

Normatieve leeftijdgebonden invloeden Intellectuele, cognitieve en emotionele 
ontwikkeling 

 Sociale rollen 

Niet-normatieve individuele invloeden Opvoedingsstijl 
 Kwaliteit sociale relaties 
 Sociale rollen 
 Kritische levenservaringen 

Normatieve historische invloeden Heersende cultuur 

 Cohort 

 

 

 

1.2. Zelfbeeld en zelfregulatie 

 

Het zelfbeeld geeft het individu behalve een gevoel van continuïteit en 

onveranderlijkheid tevens de mogelijkheid zich te onderscheiden van anderen 

en betekenis te geven aan (levens)ervaringen (Diehl et al., 2011). Ook is het 

zelfbeeld belangrijk voor de zelfregulatie (Diehl et al., 2011; Higgins, 1987; 

Ryff, 1991). Zelfregulatie ontstaat door vergelijking van het huidige (of 

actuele) zelfbeeld met possible selves (Ryff, 1991) en met het ideale zelfbeeld 

(Higgins, 1987). Met possible selves wordt gerefereerd aan zelfrepresentaties 

met betrekking tot het verleden en de toekomst (Ryff, 1991). Het toekomstig 

zelfbeeld kan zowel positief - dingen waarop men hoopt - als negatief - 

dingen die men vreest - zijn. Het is sensitief voor de belangrijkste 

ontwikkelingscontexten van het individu tijdens de volwassenheid, omdat het 

fungeert als richtinggevend voor toekomstig gedrag: vermijden of benaderen. 

Possible selves bieden tevens een context waarin het huidige zelfbeeld wordt 

geëvalueerd en geïnterpreteerd. Zij bieden een bijdrage aan de perceptie van 

persoonlijke vooruitgang of achteruitgang (Ryff, 1991).  

Ook de vergelijking van het actuele zelfbeeld met het ideale zelfbeeld is 

een belangrijke bron voor zelfregulatie. Volgens de zelfdiscrepantietheorie 

van Higgins (1987) vergelijkt een individu zijn actuele zelfbeeld met hoe men 

idealiter zou moeten zijn in de ogen van zichzelf of anderen (het ideale 

zelfbeeld) en streeft het individu naar overeenkomst tussen beide. Het ideale 

zelf fungeert hierbij als gids om dit ideaal te bereiken. Een kloof tussen het 

actuele en ideale zelfbeeld leidt tot een verminderd welzijn (Higgins, 1987). 
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Ryff (2013) stelde een aantal domeinen vast die essentieel zijn voor het 

welzijn. Deze domeinen richten zich op verschillende positieve aspecten van 

het menselijk functioneren, zoals doelgerichte verbondenheid met het leven, 

de realisatie van persoonlijke capaciteiten en talenten en adequate zelfkennis. 

Zij onderscheidt zes domeinen: zelfacceptatie, positieve relaties met anderen, 

autonomie, grip op de omgeving, levensdoel en persoonlijke groei. Definities 

van de zes welzijnsdomeinen zijn vermeld in de volgende kaders (naar Ryff, 

2013, p. 12). 

 

 

Z
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 Kennis en acceptatie van de eigen sterke kanten en beperkingen 
Hoog welzijn Heeft een positieve houding ten opzichte van zichzelf; erkent en 

aanvaardt meerdere aspecten van zichzelf, incluis goede en 
slechte eigenschappen; voelt zich positief over het voorbije 
leven. 

Laag welzijn Voelt zich ontevreden over zichzelf; is teleurgesteld over wat er 
in het voorbije leven is gebeurd; is verontrust over bepaalde 
persoonlijke kwaliteiten; wenst anders te zijn dan hij/zij is.  

 

 

P
o

si
ti

ev
e 

re
la

ti
es

 

 Kwaliteit en diepte van de relaties met belangrijke anderen 
Hoog welzijn Heeft warme, bevredigende, vertrouwensrelaties met anderen; is 

bezorgd over het welzijn van anderen; is in staat tot sterke 
empathie, genegenheid en intimiteit; begrijpt geven en nemen in 
menselijke relaties. 

Laag welzijn Heeft weinig intieme vertrouwensrelaties met anderen; vindt het 
moeilijk om warm, open en betrokken op anderen te zijn; is 
geïsoleerd en gefrustreerd over interpersoonlijke relaties; niet 
bereid om compromissen te sluiten om belangrijke banden met 
anderen in stand te houden. 

 

 

A
u

to
n

o
m

ie
 

Leven in overeenstemming met de eigen overtuigingen 
Hoog welzijn Is zelfsturend en onafhankelijk; in staat om sociale druk om op 

een bepaalde manier te denken en te handelen te weerstaan; 
regelt eigen gedrag van binnenuit; evalueert zichzelf op basis van 
persoonlijke normen. 

Laag welzijn Is bezorgd over de verwachtingen en evaluaties van anderen; 
baseert zich op uitspraken van anderen in het maken van 
belangrijke beslissingen; conformeert zich aan sociale druk om 
op bepaalde manieren te denken en te handelen. 
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 Beheersen van persoonlijke levenssituaties 

Hoog welzijn Heeft een gevoel van meesterschap en competentie in het 
beheren van de omgeving; beheert een complexe reeks van 
externe activiteiten; maakt effectief gebruik van de hem/haar 
omringende mogelijkheden; is in staat om contexten te kiezen of 
te creëren die aansluiten bij persoonlijke behoeften en waarden. 

Laag welzijn Heeft moeite met het beheren van de dagelijkse zaken; voelt zich 
niet in staat om de omringende context te veranderen of te 
verbeteren; is zich niet bewust van de omringende 
mogelijkheden; ontbeert het gevoel van controle over 
buitenwereld. 

 

 

L
ev

en
sd

o
el

 

Het gevoel dat het persoonlijk leven betekenis, doel en richting heeft 
Hoog welzijn Heeft doelen in het leven en een gevoel van gerichtheid; voelt 

dat het huidige en voorbije leven betekenis heeft; heeft 
overtuigingen die het leven doel te geven; heeft doelstellingen 
voor het leven. 

Laag welzijn Mist een gevoel van betekenis in het leven; heeft weinig doelen 
of doelstellingen; ontbeert een gevoel van richting; ziet geen 
betekenis in het voorbije leven; heeft geen vooruitzichten of 
overtuigingen die het leven betekenis geven. 

 

 

P
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so
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e 
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Gebruik maken van persoonlijke talenten en mogelijkheden 
Hoog welzijn Heeft een gevoel van voortdurende ontwikkeling; ziet zichzelf 

als groeiend en zich ontplooiend; staat open voor nieuwe 
ervaringen; heeft het gevoel zijn/haar potentieel te realiseren; 
ziet verbetering in zichzelf en zijn/haar gedrag in de loop der 
tijd; veranderd op een manier die meer zelfkennis en -effectiviteit 
weerspiegelt. 

Laag welzijn Heeft een gevoel van persoonlijke stagnatie; ontbeert een gevoel 
van verbetering of zelfontplooiing in de loop der tijd; voelt zich 
verveeld en is ongeïnteresseerd in het leven; voelt zich niet in 
staat om nieuwe attitudes of gedrag te ontwikkelen. 

 

 
Een belangrijke factor in het psychologisch welzijn is een positief 

zelfbeeld (Diehl et al., 2011; Ryff, 2013). Hoewel sommigen van mening zijn 

dat het voor hoogbegaafden lastig is om een positief zelfbeeld te vormen (bv. 

Betts, 1986; Gatto-Walden, 2013; S. S. Tolan & Piechowski, 2013), is hiernaar 

nauwelijks onderzoek gedaan. Onderzoek naar het zelfbeeld van 

hoogbegaafden beperkt zich tot de relatie met leerprestaties van kinderen en 

adolescenten (Dai, Swanson, & Cheng, 2011; Subotnik, Olszewski-Kubilius, 

& Worrell, 2011). Het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen in relatie met 

verschillende welzijnsdomeinen is niet eerder onderzocht (Dai et al., 2011).  
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1.3. Hoogbegaafdheid en zelfbeeld 

 

Hoogbegaafdheid wordt door de Columbusgroep2 gedefinieerd als ‘een 

asynchrone ontwikkeling waarin de combinatie van vergevorderde cognitieve 

capaciteiten en verhoogde intensiteit, innerlijke ervaringen en bewustzijn 

creëren die kwalitatief afwijken van de norm. Deze asynchroniteit neemt toe 

met de intellectuele capaciteiten’ (Kreger Silverman, 2013, p. 21)3. Het idee 

van asynchroniteit en verhoogde intensiteit biedt vanuit levensloopperspectief 

aanwijzingen voor mogelijke belemmerende en bevorderende factoren voor 

de vorming van een adequaat zelfbeeld.  

Met asynchrone ontwikkeling van het individu wordt een ontwikkeling 

bedoeld waarin discrepantie ontstaat tussen de cognitieve, sociale, emotionele 

en fysieke ontwikkeling (Kreger Silverman, 2013). Asynchroniteit kan volgens 

de Columbusgroep zowel tussen verschillende domeinen als binnen één 

domein ontstaan. Een voorbeeld van asynchroniteit tussen verschillende 

domeinen is een intellectuele ontwikkelingsvoorsprong, naast een normale 

fysieke ontwikkeling. Asynchroniteit binnen één domein ontstaat bijvoorbeeld 

bij een vergevorderd inzicht in sociale verhoudingen, naast nog niet 

ontwikkelde adequate sociale vaardigheden, waardoor de kennis niet in 

praktijk kan worden gebracht (Kreger Silverman, 2013). Door de 

asynchroniteit valt de ontwikkeling van de hoogbegaafde vanaf de geboorte 

buiten de gangbare ontwikkelingspatronen.  

De gedachte van verhoogde intensiteit is gebaseerd op wat Dąbrowski 

overexcitabilities noemt (Kreger Silverman, 2013). Dąbrowski (1972) bedoelt 

daarmee een intensieve manier van reageren op verschillende soorten stimuli. 

Hij onderscheidt vijf gebieden: psychomotorisch, sensueel, imaginair, 

intellectueel en emotioneel. Individuen kunnen op één of meerdere gebieden 

tegelijk verhoogd prikkelbaar zijn. Volgens hem en verschillende andere 

onderzoekers is een hoog niveau van intensiteit en gevoeligheid een 

aangeboren eigenschap en een onderscheidend kenmerk van hoogbegaafdheid 

                                                      
2 De Columbusgroep bestond uit een aantal ouders, opvoeders en psychologen die in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw hoogbegaafdheid opnieuw definieerden tijdens een bijeenkomst in 
Columbus, Ohio. Bron: http://www.gifteddevelopment.com/isad/columbus-group. 
3 Deze definitie is gebaseerd op werk van onder andere Lewis Terman, Lev Vygoktsky, 
Annemarie Roeper en Kazimierz Dąbrowski (zie voor een uitgebreide beschrijving Neville, 
Piechowski & Tolan (2013)). Hoewel er bij deze definitie een aantal kanttekeningen zijn te 
plaatsen, bijvoorbeeld: wat zijn ‘vergevorderde cognitieve capaciteiten’?; wat is ‘de norm’? is 
deze definitie de enige die hoogbegaafdheid in ontwikkelingsperspectief zet. 
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(Ackerman, 1997; Chang & Kuo, 2013; Gross, Rinn, & Jamieson, 2007; Lewis 

et al., 1992).  

De verhoogde intensiteit en asynchrone ontwikkeling van 

hoogbegaafden leidt er volgens de Columbusgroep toe dat hoogbegaafden 

een kwalitatief andere belevingswereld hebben dan niet-hoogbegaafden, wat 

resulteert in specifieke kwetsbaarheden (Kreger Silverman, 2013). Genoemd 

worden (faal)angst, sterke drang tot perfectionisme, gebrek aan 

copingvaardigheden, zelfveroordeling, snel verveeld zijn, het zich ‘anders’ 

voelen, moeite met het vinden van mentale rust en moeite hebben om de 

eigen emotionele, fysieke en sociale behoeften te zien en te respecteren 

(Gatto-Walden, 2013; Piechowski, 2013). Wanneer de ervaringen van 

hoogbegaafden worden opgevat als pathologisch gedrag, dan kan dat leiden 

tot misdiagnoses zoals ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, ODD of 

bipolaire stoornis (Piechowski, 2013; Webb et al., 2006).  

Het asynchrone ontwikkelingspatroon heeft tevens gevolgen voor de 

opvoeding en de sociale relaties van de hoogbegaafde. Door het asynchrone 

ontwikkelingspatroon worden volgens Kearney (2013) ouders en leerkrachten 

van hoogbegaafde kinderen voor een opvoedingsuitdaging gesteld. De snelle 

intellectuele ontwikkeling leidt ertoe dat deze kinderen een andere ‘zone van 

proximale ontwikkeling’ hebben dan de meeste leeftijdsgenoten. Hierdoor 

hebben hoogbegaafden andere behoeften dan niet-hoogbegaafden voor een 

optimale zelfontplooiing. De manier waarop er met deze behoeften wordt 

omgegaan door ouders en leerkrachten beïnvloedt de vorming van het 

zelfbeeld. Wanneer de asynchroniteit leidt tot het negeren of afwijzen van (de 

behoeften van) het kind, zal dit een negatieve invloed hebben op de vorming 

van het zelfbeeld (Neihart, 1998). Volgens Neihart (1998) is dit bijvoorbeeld 

het geval wanneer ouders niet in staat zijn hun kind(eren) uit te leggen wat het 

betekent om hoogbegaafd te zijn. Het is dan lastig voor het kind om een 

adequaat en positief zelfbeeld te vormen.  

Ook de sociale context wordt beïnvloed door de asynchrone 

ontwikkeling. Hoogbegaafde kinderen hebben door hun vergevorderde 

cognitieve capaciteiten vaak moeite om aansluiting te vinden bij 

leeftijdgenoten (Kreger Silverman, 2013). Dit kan leiden tot een gebrek aan 

vriendschappen en contact met gelijkgestemden, en tot (gevoelens van) 

eenzaamheid (Gatto-Walden, 2013). Adolescenten kunnen een hoogbegaafde 

leeftijdsgenoot afwijzen omdat zij niet weten hoe zij op een goede manier 

kunnen communiceren met de hoogbegaafde (Striley, 2014). Afwijzing kan 
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positieve uitkomsten hebben voor de hoogbegaafde, zoals een beter 

zelfbegrip, het ontwikkelen van identiteit en wederzijdse acceptatie onder 

hoogbegaafde leeftijdsgenoten (Striley, 2014). Afwijzing kan echter ook 

resulteren in negatieve uitkomsten. Wanneer de hoogbegaafde adolescent 

gepreoccupeerd is door sociale acceptatie door leeftijdsgenoten die de 

hoogbegaafde pesten of buitensluiten, dan kan dit leiden tot een maladaptieve 

ontwikkeling van het zelfbeeld en een lagere eigenwaarde (Harter, 1999) of 

het verbergen of ontkennen van de hoogbegaafdheid (Kreger Silverman, 

2013). Het wegstoppen of ontkennen van de hoogbegaafdheid kan door een 

gebrek aan zelfbegrip voortduren tot in de volwassenheid, wat negatieve 

gevolgen kan hebben voor het welzijn en kan leiden tot zowel 

arbeidsgerelateerde conflicten als conflicten in de privésfeer (Jacobsen, 1999; 

Nauta, 2013).  

Een laatste punt dat van belang is om te noemen in het kader van de 

ontwikkeling van het zelfbeeld van hoogbegaafden is het negatieve stereotype 

beeld over hoogbegaafden dat in de maatschappij lijkt te bestaan. 

Hoogbegaafden worden gezien als ‘nerds’ en sociaal-emotioneel 

achterlopende, moeilijke mensen (Nauta & Besjes, 2008) en kunnen te maken 

krijgen met stigmatisering (Striley, 2014). Volgens Striley (2014) is de Westerse 

maatschappij sterk prestatiegericht, maar wordt afwijken van de norm niet 

geaccepteerd. Uit haar onderzoek onder jongeren tussen de 11 en 18 jaar 

blijkt dat zij zich geïntimideerd en onzeker voelen wanneer iemand zich als 

hoogbegaafd presenteert. Jongeren denken van hoogbegaafden dat zij zichzelf 

superieur vinden. Vanwege de onzekerheid die de interactie met 

hoogbegaafden met zich meebrengt vermijden niet-hoogbegaafde jongeren 

het contact met hun hoogbegaafde leeftijdsgenoten.  

Stigmatisering leidt volgens Bos, Pryor, Reeder, and Stutterheim (2013) 

tot zelfstigmatisering. Zelfstigmatisering wordt door hen gedefinieerd als ‘de 

sociale en psychologische impact van het hebben van een stigma’ (Bos et al., 

2013, p. 2) en is tweeledig. Het omvat zowel de vrees voor stigmatisering als 

de mogelijke internalisatie van negatieve overtuigingen en gevoelens wanneer 

men wordt gestigmatiseerd. Stigmatisering kan leiden tot sociale en 

psychologische problemen. Om de negatieve invloed te beperken gebruiken 

gestigmatiseerden uiteenlopende copingstrategieën. Bos et al. (2013) noemen 

zowel probleemgerichte als emotiegerichte copingstrategieën, bijvoorbeeld 

selectieve onthulling, neerwaartse sociale vergelijking, vermijden van situaties 

waarin men verwacht te worden gestigmatiseerd, compenseren van het stigma 
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tijdens sociale interacties, aansluiting zoeken bij anderen met wie men 

hetzelfde stigma deelt, externe attributie van het stigmatiserende gedrag van 

anderen en zich losmaken van de gestigmatiseerde identiteit. Wanneer 

hoogbegaafden te maken krijgen met stigmatisering maken zij mogelijk ook 

gebruik van deze copingstrategieën om negatieve impact zoveel mogelijk te 

beperken.  

Concluderend kan gezegd worden dat het feit dat iemand hoogbegaafd 

is, van invloed is op de ontwikkeling van het zelfbeeld. De asynchrone 

ontwikkeling is afwijkend van de gangbare ontwikkelingspatronen 

(normatieve leeftijdgebonden invloed), en heeft gevolgen voor de opvoeding 

en sociale relaties (niet-normatieve individuele invloeden). Ook een cultuur 

waarin de hoogbegaafde op een negatieve manier wordt gezien en benaderd 

(normatieve historische invloed) beïnvloedt het zelfbeeld. Behalve deze 

factoren is volgens Jacobsen (1999) de identificatie als hoogbegaafd een 

belangrijke factor in de ontwikkeling van het zelfbeeld en in het psychologisch 

welzijn van hoogbegaafden. De (her)ontdekking van hoogbegaafdheid op 

volwassen leeftijd is volgens haar levensveranderend wanneer er een accuraat 

en positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde ontwikkeld kan worden. De 

ontdekking van de hoogbegaafdheid heeft dan een positief effect op het 

zelfbeeld en kan leiden tot een beter zelfbegrip, grotere zelfacceptatie en 

zelfontplooiing en een beter welzijn (Jacobsen, 1999; Nauta, 2013; Tolan, 

1999). Omdat in Nederland de meeste hoogbegaafde volwassenen pas op 

volwassen leeftijd zijn geïdentificeerd als hoogbegaafd (Nauta, 2013), vormen 

zij de onderzoeksgroep in deze studie. 

 

 

1.4. Onderzoeksvragen 

 

Er is niet eerder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het zelfbeeld van 

hoogbegaafden tijdens de levensloop. Het is niet bekend welke factoren 

bevorderend of belemmerend zijn in de ontwikkeling van een adequaat en 

positief zelfbeeld van hoogbegaafden. Tevens is onbekend hoe het zelfbeeld 

van hoogbegaafden verandert gedurende de levensloop en wat de relatie is 

van het veranderende zelfbeeld met het psychologisch welzijn. Dit onderzoek 

is een eerste verkenning naar deze aspecten. De hoofdvraag van dit 

onderzoek is: 
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Hoe ontwikkelt zich het zelfbeeld van personen die op volwassen leeftijd 

als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd gedurende de levensloop?  

 

 

Bij deze hoofdvraag zijn vijf deelvragen geformuleerd: 

 

1. Wat zijn gedurende de levensloop de bevorderende factoren voor de 

vorming van een adequaat en positief zelfbeeld van personen die op 

volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd? 

2. Wat zijn gedurende de levensloop de belemmerende factoren voor 

de vorming van een adequaat en positief zelfbeeld van personen die 

op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd? 

3. Wat zijn de discrepanties tussen het actuele zelfbeeld en de possible 

selves van personen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn 

geïdentificeerd? 

4. Wat zijn gedurende de levensloop de discrepanties tussen het actuele 

en ideale zelfbeeld van personen die op volwassen leeftijd als 

hoogbegaafd zijn geïdentificeerd? Hoe verandert deze discrepantie 

gedurende het leven? 

5. Wat is de invloed van deze discrepanties en veranderingen in het 

zelfbeeld op het psychologisch welzijn op de domeinen 

zelfacceptatie, positieve relaties met anderen, autonomie, grip op het 

leven, levensdoel en persoonlijke groei? 

 

 

1.5. Leeswijzer 

 

Dit rapport is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk vormt de 

inleiding op het onderzoek en is het resultaat van een uitgebreide 

literatuurstudie.  

In hoofdstuk 2 wordt de methodologie uitgewerkt die voor dit 

onderzoek is gebruikt. Behalve een methodologische verantwoording en 

onderzoeksopzet bevat het hoofdstuk informatie over de werving en selectie 

van deelnemers. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de 

interviews zijn afgenomen en op welke manier de levensverhalen van de 

deelnemers zijn geanalyseerd.  
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Hoofdstuk 3 start met een beschrijving van verschillende breuklijnen 

die zijn geïdentificeerd in de levensverhalen van de deelnemers. Vervolgens 

wordt beschreven hoe de deelnemers hoogbegaafdheid zien. Het hoofdstuk 

vormt een inleiding op de beantwoording van de onderzoeksvragen in de 

hoofdstukken 4 en 5.  

In hoofdstuk 4 wordt een antwoord geformuleerd op deelvragen 1 en 2 

- wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling 

van een positief en adequaat zelfbeeld? - van dit onderzoek. De factoren 

worden uitgesplitst naar verschillende settingen die in de levensverhalen naar 

voren komen. Achtereenvolgens zijn dit de opvoeding, de schoolsetting, de 

werksetting, de privésetting en de maatschappelijke context. 

In hoofdstuk 5 staan ontwikkelingen in het zelfbeeld gedurende de 

levensloop centraal evenals de invloed daarvan op het psychologisch welzijn. 

Daarmee wordt een antwoord gegeven op deelvragen 3, 4 en 5.  

Hoofdstuk 6 bevat tenslotte de conclusies van dit onderzoek. Ook 

worden in dit hoofdstuk de beperkingen van het onderzoek besproken. Tot 

slot worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2. Methode van onderzoek 
 

 

 

Constructie van de verschillende zelfbeelden en inzicht in de eigen 

ontwikkeling vraagt om veel zelfinzicht. Gezien deze moeilijkheid is ervoor 

gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van 

levensverhalen. Het levensverhaal is een goede manier om het zelfbeeld te 

onderzoeken, omdat uit het levensverhaal blijkt op welke manier de verteller 

zichzelf, anderen en de wereld begrijpt, in zowel een tijdelijke context, als in 

specifieke situaties (Mazzoli Smith & Campbell, 2012). Ook komen in het 

levensverhaal intentionaliteit, motieven, verlangens van de verteller naar voren 

(Sools, 2010). Het vertellen van het levensverhaal is een belangrijk instrument 

om samenhang tussen gebeurtenissen en handelingen te creëren, vorm te 

geven aan het leven, en (zowel vroegere, huidige, toekomstige en gewenste) 

identiteit te construeren (Freeman, 2011; Sools, 2010). Tevens wordt duidelijk 

hoe de verteller zich verhoudt tot zijn of haar historische, culturele en sociale 

context en individuele levenservaringen (Mazzoli Smith & Campbell, 2012; 

Sools, 2010).  

Voor de analyse van de levensverhalen werd de narratieve 

analysemethode gebruikt, zoals ontwikkeld door Sools (2010). Deze sluit goed 

aan bij het theoretisch kader van dit onderzoek omdat zij het levensverhaal 

probeert te begrijpen vanuit de context waarin de persoon zich bevindt. De 

methode is geschikt om persoonlijke en sociale veranderingen te bestuderen 

en te begrijpen en is een goede manier voor het onderzoeken van het 

zelfbeeld. De methode gaat uit van een multidimensionale (existentiële, 

geestelijke, gedragsmatige, sociale en fysieke) benadering, waarin aandacht is 

voor het dynamische karakter van de levensloop (Sools, 2010).  

 

  

2.1. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

De keuze voor narratief onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de wens het 

te onderzoeken subject zelf aan het woord te laten over zijn beleving van de 

werkelijkheid. In dit onderzoek draait het dan ook niet om feitelijke 

waarheden, maar om de narratieve waarheden van de deelnemers aan het 

onderzoek. Objectiviteit wordt in dit onderzoek daarom opgevat als ‘recht 
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doen aan het object van onderzoek’ (Sools, 2010, pp. 56, 201). Hiertoe is bij 

de beschrijving van de resultaten en de conclusies zo dicht mogelijk 

aangesloten bij de originele uitspraken van de deelnemers. De subjectiviteit 

van de onderzoeker kan hierbij echter niet worden uitgeschakeld. De 

persoonlijke betrokkenheid en het inlevingsvermogen van de onderzoeker zijn 

belangrijke voorwaarden om de levensverhalen van de deelnemers goed naar 

voren te brengen en recht te doen aan de veelzijdigheid van de beleefde 

werkelijkheid van de deelnemers. Volgens Sools (2010) draagt de subjectiviteit 

van de onderzoeker op deze manier positief bij aan de objectiviteit van het 

onderzoek. In de rapportage is zo transparant mogelijk aangegeven welke 

keuzes en interpretaties zijn gemaakt door de onderzoeker. Deze transparantie 

en reflexiviteit is volgens Sools (2010) de belangrijkste manier om de 

betrouwbaarheid van narratief onderzoek te verhogen.  

Ter verhoging van de interne validiteit worden resultaten zoveel 

mogelijk ondersteund met interviewfragmenten (Sools, 2010). Citaten van 

deelnemers zijn ongewijzigd overgenomen, dus zonder verbetering van 

taalfouten. Tevens is de argumentatie van de onderzoeksconclusies gericht op 

herkenbare, voorstelbare, plausibele en ervaringsnabije perspectieven, die 

zoveel mogelijk aansluiten bij de authentieke uitspraken van de deelnemers. 

Aan de eis van ervaringsnabijheid, wat volgens Sools (2010) tevens belangrijk 

is voor een goede communicatie met de deelnemers, is voldaan door de 

ervaringsdeskundigheid van de onderzoeker, wat aan de deelnemers kenbaar 

is gemaakt tijdens de introductie voorafgaand aan het interview. Ter 

verhoging van de externe validiteit is zoveel mogelijk variatie in de 

identiteitsposities van de deelnemers gebracht (Sools, 2010; zie § 2.3.).  

 

 

2.2. Werving  

 

Het doel van de werving was een zo divers mogelijke groep personen te 

bereiken die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd. 

Daartoe werden volwassen hoogbegaafden geworven door middel van een 

oproep via Nederlandse LinkedIngroepen die bedoeld zijn voor (begeleiders 

en hulpverleners van) hoogbegaafden, via de Vereniging Mensa Nederland en 

via het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). De Vereniging 

Mensa Nederland is een organisatie voor en door hoogbegaafden4. Lid 

                                                      
4 Uitgebreide informatie over de vereniging Mensa is te vinden op de website www.mensa.nl 
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worden kan wanneer men op een officiële intelligentietest boven het 97e 

percentiel heeft gescoord. Dit komt overeen met een IQ ≥ 130. Het IHBV is 

een kennis-, project- en netwerkorganisatie die als doel heeft de kennis over 

hoogbegaafde volwassenen te vergroten5.  

Het inclusiecriterium was de identificatie als hoogbegaafd (IQ ≥ 130) 

op volwassen leeftijd (≥ 20 jaar). Bij aanmelding werden de volgende 

gegevens gevraagd: naam en adresgegevens, sekse, leeftijd, IQ-score en het 

jaartal waarin dit werd vastgesteld en of men lid is van de vereniging Mensa 

Nederland.  

 

 

2.3. Selectieprocedure en onderzoeksgroep 

 

In totaal meldden zich 75 personen (43 vrouwen en 32 mannen) aan, waarvan 

7 personen niet aan het inclusiecriterium voldeden. Deze 7 personen 

herkenden zich in beschrijvende profielschetsen van hoogbegaafdheid die 

circuleren op internet. Bij hen is hoogbegaafdheid echter niet vastgesteld door 

middel van een IQ-test. Na exclusie bleven 68 personen (37 vrouwen en 31 

mannen) over in de leeftijd van 26 tot 70 jaar, waarvan er 61 lid waren van de 

vereniging Mensa Nederland. Het tijdstip van identificatie als hoogbegaafd 

varieerde tussen minder dan een jaar tot 41 jaar geleden. Uit deze groep 

werden 8 deelnemers geselecteerd.  

Ter verhoging van de externe validiteit (Sools, 2010) is bij de selectie 

van deelnemers getracht zoveel mogelijk variatie te brengen in de 

identiteitsposities. De gedachte hierbij was dat door veel variatie hierin aan te 

brengen het verkenningsgebied met betrekking tot zelfbeelden, 

levenservaringen, betekenisverlening en het daaraan gerelateerd psychologisch 

welzijn wordt vergroot. Om deze variatie in identiteitsposities te bereiken 

werden deelnemers geselecteerd op basis van achtereenvolgens de volgende 

selectiecriteria: 

 

1. Leeftijd waarop men werd geïdentificeerd als hoogbegaafd. Hiertoe 

werden deelnemers gecategoriseerd in de volgende groepen: 20-29 

jaar (10 vrouwen, 5 mannen), 30-39 jaar (15 vrouwen, 12 mannen), 

                                                      
5 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de missie en doelstellingen de website van het 

IHBV: www.IHBV.nl 

http://www.ihbv.nl/
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40-49 jaar (7 vrouwen, 12 mannen) en 50-59 jaar (5 vrouwen, 2 

mannen). 

2. Sekse. Hiertoe werden bovenstaande categorieën verdeeld naar sekse. 

3. Huidige leeftijd. Hiervoor werden bovengenoemde categorieën 

verder onderverdeeld naar huidige leeftijdscategorie: 20-29 jaar, 30-39 

jaar, 40-49 jaar, 50-59 jaar, 60-70 jaar. 

4. De periode dat men weet heeft van de eigen hoogbegaafdheid. 

Daarvoor werden de deelnemers gecategoriseerd in groepen van 5 

jaar, beginnend vanaf het tijdstip van identificatie. 

5. Tot slot werd gecategoriseerd naar lidmaatschap van de vereniging 

Mensa Nederland. 

 

De leeftijd waarop men werd geïdentificeerd als hoogbegaafd is 

gekozen als belangrijkste selectiecriterium. De keuze hiervoor berust op de 

descriptieve literatuur waarin de identificatie als hoogbegaafd wordt 

aangewezen als een belangrijke factor in de ontwikkeling van een adequaat en 

positief zelfbeeld (Jacobsen, 1999; Nauta, 2013; Neihart, 1998; S. Tolan, 

1999). Omdat het zelfbeeld met betrekking tot saillante 

persoonlijkheidskenmerken op volwassen leeftijd als stabiel wordt beschouwd 

(Demo, 1992; Diehl et al., 2011) is de leeftijd waarop men als hoogbegaafd 

werd geïdentificeerd mogelijk in belangrijke mate van invloed op de 

ontwikkeling van een adequaat en positief zelfbeeld. Uit elke categorie 

genoemd onder selectiecriteria 1 werd vervolgens een man en een vrouw 

gekozen in een zo groot mogelijk leeftijdsbereik, zodat er een min of meer 

gelijkwaardige verdeling tussen mannen en vrouwen in verschillende 

levensfasen werd bereikt. Waar mogelijk werd in elke categorie van 

selectiecriterium 1 gekozen voor een persoon die kortgeleden en een persoon 

die langere tijd geleden als hoogbegaafd werd geïdentificeerd. Door hierin 

variatie aan te brengen kon de impact van de identificatie op het zelfbeeld in 

verschillende levensfasen en het verloop daarvan gedurende het leven worden 

verkend. Tot slot werd er wanneer mogelijk gekozen op basis van 

lidmaatschap van de vereniging Mensa, omdat op basis van de literatuur (bv. 

Bos et al., 2013; Striley, 2014) werd verwacht dat lidmaatschap van de 

vereniging Mensa het zelfbeeld beïnvloedt. 
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Een overzicht van de demografische gegevens van de geselecteerde 

deelnemers is weergegeven in tabel 1.  

 

Tabel 1 Demografische gegevens geselecteerde deelnemers 

Deelnemer*  Sekse Leeftijd Leeftijd op het moment 
van identificatie 

Mensalid 

Elisabeth vrouw 33 27 ja 
Bert man 37 28 ja 
Anneke vrouw 44 33 ja 
Jan man 49 47 ja 
Huub man 54 52 ja 
Machteld vrouw 61 41 nee 
Jaap man 66 34 nee 
Joan vrouw 70 52 ja 

* Alle namen zijn pseudoniemen om de identiteit van de deelnemers te beschermen. 

 

 

 

2.4. Interviews 

 

De geselecteerde deelnemers werden uitgenodigd voor een 

semigestructureerd diepte-interview op een door de deelnemer gekozen 

plaats. Voorafgaand aan het interview introduceerde de onderzoeker zichzelf, 

kreeg de deelnemer een globale uitleg van het onderzoek en werd de 

vrijwillige deelname, de vertrouwelijkheid en waarborging van anonimiteit 

besproken. Er werd om toestemming voor een audio-opname van het 

interview gevraagd. Gezien het verhoogde zelfbewustzijn van hoogbegaafden 

(Kreger Silverman, 2013) werd er afgezien van video-opnames.  

Tijdens de introductie voorafgaand aan het interview werd de zowel de 

ervaringsdeskundige relatie van de onderzoeker met het onderwerp 

hoogbegaafdheid, als de professionele interesse daarin kenbaar gemaakt aan 

de deelnemer. Hiervoor werd gekozen omdat volgens Sools (2013) 

ervaringsnabijheid belangrijk is in een goede communicatie met de 

deelnemers. Een tweede belangrijk argument hiervoor is het feit dat 

hoogbegaafden te maken kunnen hebben (gehad) met stigmatisering (Striley, 

2014). In reactie daarop kunnen zij terughoudend zijn geworden in het praten 

over hun hoogbegaafdheid (Bos et al., 2013). Ervaringsnabijheid kan juist 

leiden tot herkenning. Het kan vertrouwen wekken bij de deelnemers dat zij 

door de onderzoeker worden geaccepteerd en empatisch zullen worden 

benaderd en dat hun verhaal juist zal worden begrepen en geïnterpreteerd. De 
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verwachting was dat deelnemers hierdoor meer informatie zouden delen en zij 

sneller geneigd waren zowel de positieve aspecten als de negatieve ervaringen 

van hun uitzonderingspositie als hoogbegaafde te benoemen.  

 

 

 

Het interview vond plaats aan de hand van een topiclijst6, die is 

samengesteld op basis van de literatuurstudie. Alle interviews begonnen met 

dezelfde openingsvraag - namelijk: wilt u mij uw levensgeschiedenis schetsen 

aan de hand van voor u belangrijke gebeurtenissen of ontwikkelingen? - en 

verliepen vervolgens semigestructureerd aan de hand van de topiclijst. Tijdens 

het interview werden zoveel mogelijk open vragen gesteld. Op deze manier 

werd het aan de deelnemers overgelaten de belangrijkste thema’s en domeinen 

in hun leven te benoemen (Mazzoli Smith & Campbell, 2012). Ook wordt op 

deze manier duidelijk in welke rollen en op welke manier het hoogbegaafd 

zijn hun leven (heeft) beïnvloed(t). Om voldoende diepgang te bereiken en 

om de interviews enigszins te structureren werden er naast 

luistervaardigheden tevens regulerende vaardigheden toegepast (Van der 

Molen & Kluijtmans, 2005) op een empatische (Rogers, 1959), sensitieve en 

reflectieve (Sools, 2010) wijze. 

                                                      
6 Zie bijlage I 
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Zo snel mogelijk na afloop van het interview werden opvallende 

observatiegegevens genoteerd. Dit betreft observaties over de locatie waar het 

interview plaatsvond, de indruk die de deelnemer wekte, zijn of haar houding 

tijdens het gesprek en andere opvallende zaken. Observatiegegevens geven 

aanwijzingen over de interpretatie van de interviews en werden gebruikt voor 

de analyse.  

 

 

2.5. Analyse 

 

De interviews werden geanalyseerd vanuit een dialogisch narratief perspectief, 

zoals voorgesteld door Sools (2010). Met behulp van deze analysemethode 

worden de identiteit- en zelfbeeldontwikkelingen bestudeerd in het door de 

deelnemer vertelde levensverhaal. Daarbij is er aandacht voor zowel concrete 

uitspraken van deelnemers en de expliciete betekenissen die zij aan hun 

(levens)ervaringen geven, als voor impliciete aanwijzingen in het vertelde 

verhaal, zoals herhalingen, aarzelingen en intonatie. Ook wordt in deze 

methode aandacht gegeven aan de rol van anderen, waaronder de rol van de 

interviewer gedurende het interview, omdat de sociale context een cruciale rol 

heeft in de constructie van identiteit en van het zelfbeeld (Higgins, 1987; 

Rogers, 1959; Smith & Mackie, 2000; Sools, 2010). 

Voorafgaand aan de analyse werden de interviews volledig 

getranscribeerd. In de transcripties is aangegeven wanneer er pauzes in de 

tekst voorkomen, waar klemtonen worden gelegd, waar klanken worden 

(lang)gerekt, waar de interviewer en de geïnterviewde door elkaar praten en 

aanvullingen met betrekking tot achtergrondgeluiden en non-verbaal gedrag, 

zoals gelach of kleine aanmoedigingen7.  

Vervolgens zijn de interviews in acht stappen op drie niveaus 

geanalyseerd (Sools, 2010)8. De opeenvolgende analyseniveaus bouwen op 

elkaar voort. Het eerste niveau is de analyse van verhaallijnen. Hierbij werd er 

gekeken naar de positionering van karakters in de verhaallijnen. Het 

benoemen van de verhaallijnen gebeurde in 3 stappen. De eerste stap bestond 

uit een verkenning van de globale positionering van de protagonist in het 

                                                      
7 Een lijst met gebruikte transcriptnotaties is te vinden in bijlage II.  
8 Om een indruk te krijgen hoe de analyse in zijn werk is gegaan en hoe is omgegaan met zowel 

expliciete bewoordingen en betekenissen, als met de interpretatie van impliciete aanwijzingen in 

het vertelde levensverhaal kan een voorbeeldcasus worden opgevraagd bij de auteur. 
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interview als geheel. Hiertoe werd het levensverhaal kernachtig samengevat. 

Daarbij werd er een globale indruk gegeven van de manier waarop de 

deelnemer zichzelf in zijn of haar levensverhaal positioneert. Er werd een 

kenschetsende titel gekozen voor de casus, bij voorkeur in de bewoordingen 

van de deelnemer zelf9.  

Vervolgens vond tijdens stap twee identificatie plaats van vijf 

samenhangende elementen en van breuklijnen. De vijf elementen zijn: 1) 

karakters, 2) helpers en hulpmiddelen, 3) de setting waar de verhaallijn zich 

afspeelt, 4) doelen, intenties en resultaten en 5) gebeurtenissen, handelingen 

en ervaringen. De beschrijvingen van de karakters (element 1) omvat zowel de 

beschrijving van de protagonisten, antagonisten, co-actors en helpers. Omdat 

dit onderzoek zich richt op de ontwikkelingen in het zelfbeeld werden de 

casussen uitgewerkt vanuit de karaktertyperingen van de protagonist. Om de 

levensloopontwikkeling in de karaktertypering te behouden werden 

karakterpyperingen (voor zover mogelijk) in chronologische volgorde 

gecategoriseerd. Daarbij werden grofweg achtereenvolgens de volgende 

perioden beschreven: de jeugd en adolescentieperiode, de periode vanaf de 

(jong)volwassenheid tot aan de identificatie als hoogbegaafd, de periode vanaf 

de identificatie als hoogbegaafd en de toekomst. De keuze voor deze indeling 

is gebaseerd op belangrijke breuklijnen in de levensloop van de meerderheid 

van de deelnemers, die gaandeweg het analyseproces duidelijk werden. De 

indeling van de karakterpyperingen in verschillende levensfasen maakte het 

gemakkelijker om, na de analyse van de afzonderlijke casussen, de acht 

casusanalyses met elkaar te vergelijken.  

Bij de karakterbeschrijvingen van de protagonist werd kernachtig 

aangegeven wat de protagonist kenmerkt, waarna er een korte beschrijving 

van de typering werd gegeven. Na de karakteriseringen van de hoofdpersoon 

werden andere personen gekarakteriseerd die een bijrol hebben in het 

levensverhaal van de protagonist. Zij werden gecategoriseerd naar sociale rol, 

bijvoorbeeld familielid, leerkracht of werkgever. Daarbij werd waar mogelijk 

aangegeven op welke manier zij een rol spelen in het levensverhaal: als 

tegenwerkende kracht (antagonist), als samenwerkende partij (co-actor) of als 

helper. Voortbouwend op de karaktertypering werden personen (helpers) en 

hulpmiddelen (element 2) geïdentificeerd die de protagonist helpen om zijn 

doelen te realiseren. Vervolgens werden de verschillende settingen beschreven 

waar de verhaallijnen zich afspelen (element 3). Om de veelzijdigheid van de 

                                                      
9 Zie bijlage III voor een overzicht van de casustitels.  
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settingen waarin het levensverhaal zich afspeelt enigszins te structureren en 

vergelijking tussen de verschillende casussen te vergemakkelijken, zijn de 

volgende settingen getypeerd: de opvoedsetting, de schoolsetting, de 

werksetting en de privésetting. De keuze hiervoor berust op het gegeven dat 

gedurende het analyseproces duidelijk werd dat alle deelnemers zichzelf 

beschrijven in deze settingen. Naast deze fysieke settingen zijn ook 

tijdsaspecten van de levensloop benoemd. Een volgende stap was het 

beschrijven van doelen die de protagonist nastreeft. Ook de intenties van de 

protagonist die uit het levensverhaal naar voren komen werden in deze stap 

beschreven, evenals de resultaten die dit opleverde (element 4). Als laatste 

element (5) werden kenmerkende handelingen en copingstrategieën van de 

protagonist beschreven. Ook gebeurtenissen die hem overkomen en 

(levens)ervaringen werden beschreven, waarbij tevens werd aangegeven in 

hoeverre de protagonist hierop zelf invloed had.  

Na de beschrijvingen van deze vijf elementen werden breuklijnen in de 

verhaallijnen benoemd. Hierbij was aandacht voor contradictie, 

inconsequentie en/of ambivalentie tussen en binnen de vijf hierboven 

genoemde elementen. De beschrijving van de breuklijnen vormt een 

beknopte inleiding op de analyse van positioneringsniveau 3, stap zeven.  

In de derde en laatste stap van het eerste analyseniveau werden verhaallijnen 

en hun onderlinge relatie aangeduid. Hiertoe werd een beknopte samenvatting 

gegeven van de manier waarop de protagonist zich gedurende zijn levensloop 

positioneert en woerd samengevat op welke manier de karaktertyperingen 

gedurende de levensloop veranderen. 

Het tweede niveau van analyse is het interactieniveau, waarbij in twee 

stappen werd geanalyseerd wat de positionering van spreker en luisteraar is in 

de interactionele of communicatieve context van het interview. Hiertoe werd 

in de vierde analysestap geprobeerd antwoord te geven op de vraag hoe de 

verteller (ofwel deelnemer) zichzelf en de luisteraar (ofwel interviewer) 

positioneert ten opzichte van elkaar. De communicatieve interactie werd 

eveneens geanalyseerd vanuit het gezichtspunt van de interviewer (ofwel 

onderzoeker). Ten bate van deze analyse werden de observatiegegevens 

ingebracht die direct na het interview waren genoteerd. De vijfde stap betreft 

de karakterisering van de interactie tussen de deelnemer en de interviewer. 

Het derde analyseniveau betreft de contextuele analyse. In analysestap zes 

werden de morele contexten van spreken en handelen geanalyseerd. Daarbij 

werd gekeken naar culturele wetmatigheden en maatschappelijke normen en 
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waarden waarop de verteller anticipeert. In stap zeven werd het vroegere, 

huidige, toekomstige en gewenste zelfbeeld geanalyseerd en werd de invloed 

van verschillen en discrepanties in het zelfbeeld onderzocht in relatie tot het 

psychologisch welzijn. Daarbij werd voortgebouwd op de analyse van de 

breuklijnen in stap twee. In stap acht werd tot slot een verkenning gedaan van 

onderbelichte, alternatieve verhaallijnen, die mogelijk de ontwikkeling van het 

zelfbeeld beïnvloeden, maar tijdens het interview niet of summier ter sprake 

zijn gekomen. Een overzicht van de verschillende analyseniveaus en 

bijbehorende stappen is weergegeven in tabel 2. 

 

Na de analyse van de afzonderlijke casussen werden de casusanalyses 

met elkaar vergeleken. Deze vergelijking vond plaats voor elke analysestap 

afzonderlijk. Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende casussen 

werden benoemd. Antwoorden op deelvragen 1 en 2 werden geformuleerd op 

basis van de vergelijking van de verhaallijnanalyses (positioneringsniveau 1) en 

stap 6 van de contextuele analyse (positioneringsniveau 3). Deelvragen 3, 4 en 

5 werden beantwoord op basis van de vergelijking van analysestap 7 van de 

contextuele analyse (positioneringsniveau 7).  
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Tabel 2 Overzicht narratieve analyse 

Positioneringsniveau 1. Verhaallijnanalyse 
 

Stap 1 Globale verkenning van de 
positionering in het interview 
als geheel 

Kenschetsende casustitel en kernachtige samenvatting van het 
levensverhaal 

Stap 2 De identificatie van elementen en breuklijnen 
 1. Karakters Wat kenmerkt de verschillende karakters: protagonist, 

antagonisten, co-actors en helpers? 
 2. Helpers en 

hulpmiddelen 
Wat en wie helpen de protagonist om zijn doelen te 
realiseren? 

 3. Setting Hoe zijn de settingen te typeren waarin het levensverhaal 
zich afspeelt? 

 4. Doelen, intenties en 
resultaten 

Welke doelen streeft de protagonist na en waarin resulteert 
dat? 

 5. Gebeurtenissen, 
handelingen en 
ervaringen 

Wat zijn kenmerkende handelingen, copingstrategieën en 
(levens)ervaringen van de protagonist? 

 Identificatie van breuklijnen Wat zijn de contradicties en/of ambivalentie tussen de 
verschillende karaktertyperingen van de protagonist? Wat 
zijn bij elke breuklijn de gewenste en ongewenste 
verhaallijnen? 

Stap 3 Aanduiding van verhaallijnen 
en hun onderlinge relatie 

Beknopte samenvatting van de positionering en 
karaktertyperingen van de protagonist en de ontwikkelingen 
hierin gedurende de levensloop. 

   

Positioneringsniveau 2. Interactionele analyse 
 

Stap 4 De analyse van de 
wederzijdse positionering 
van de interviewer en 
geïnterviewde 

Hoe positioneren de verteller en luisteraar zich ten opzichte 
van elkaar? 

Stap 5 Karakterisering van de 
interactie 

Hoe is deze interactie te typeren? 

   

Positioneringsniveau 3. Contextuele analyse  
 

Stap 6 De analyse van morele 
contexten en de status 
daarvan 

Op welke culturele wetmatigheden en maatschappelijke 
normen en waarden anticipeert de verteller? 

Stap 7 De analyse van het vroegere, 
huidige, toekomstige en 
gewenste zelfbeeld 

Wat zijn de veranderingen in het zelfbeeld gedurende de 
levensloop? Op welke manier beïnvloedt dit het psychologisch 
welzijn? 

Stap 8 Verkenning van 
onderbelichte, alternatieve 
verhaallijnen 

Welke thema’s en onderwerpen bleven in het levensverhaal 
onderbelicht? 
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3. Levensloop en identiteit 
 

 

 

In de volgende paragrafen worden eerst de breuklijnen besproken die uit de 

levensverhalen naar voren komen. Vervolgens wordt ingegaan op de 

hoogbegaafde identiteit van de deelnemers. Dit hoofdstuk vormt daarmee een 

aanloop naar hoofdstuk 4 waarin de eerste twee deelvragen van dit onderzoek 

worden beantwoord. 

   

 

3.1. Breuklijnen in de levensloop 

 

Gezien de diversiteit in de levensverhalen zijn er op basis daarvan geen 

eenduidige patronen te identificeren waarlangs de ontwikkeling van het 

zelfbeeld verloopt. Uitgaande van levensloopontwikkelingen in de 

karaktertyperingen van de protagonist (positioneringsniveau 1, stap 2, element 

1) zijn er breuklijnen geïdentificeerd die een belangrijke rol spelen in de 

ontwikkeling van het zelfbeeld. Aanwijzingen hiervoor werden gevonden in 

de contradicties en/of ambivalentie tussen karaktertyperingen van de 

protagonist. Deels zijn de tegenstellingen in karaktertyperingen te verklaren 

vanuit de veranderende sociale rollen en bijbehorende sociale eisen gedurende 

de verschillende levensfasen.  

Ter illustratie een voorbeeld: Machteld positioneert zich gedurende 

haar jeugd en adolescentieperiode enerzijds als een goede lagere school 

leerling, die goed kon leren en daardoor extra dingen mocht doen. Ze 

positioneert zich echter ook als een recalcitrante en opstandige, gesjeesde 

pabo-student, die haar best deed voor de theorievakken omdat ze die leuk 

vond, maar de praktijklessen op maandag miste, omdat ze in het weekend 

altijd op stap was. Deze tegenstelling kan worden verklaard vanuit de 

veranderende levensfase. Als lagere school leerling had Machteld geen 

beslissingsbevoegdheid om weg te blijven van school, maar als student had ze 

de vrijheid om zelf te beslissen over haar aanwezigheid tijdens de lessen. Haar 

opstandige en recalcitrante gedrag kan daarnaast worden gerelateerd aan de 

adolescentiefase waarbij gedrag hoort dat leidt tot identiteitsvorming en 

losmaking van de ouders (Berk, 2006; Dekovic & Buist, 2004).  
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Wanneer een deelnemer de verandering in de karaktertyperingen 

verklaart vanuit een voor hem of haar belangrijke gebeurtenis in zijn of haar 

leven, of wanneer vanuit onderzoekersperspectief een gebeurtenis duidelijk 

van invloed is op het leven of de positionering van de deelnemer, dan is voor 

die gebeurtenis een breuklijn benoemd. Breuklijnen beïnvloeden derhalve de 

manier waarop deelnemers zichzelf begrijpen en naar hun verleden, heden en 

de toekomst kijken en zijn niet slechts te herleiden op veranderingen in 

levensfase, sociale rollen en daaruit voortvloeiende eisen. Bij elke breuklijn 

zijn gewenste en ongewenste verhaallijnen benoemd, die berusten op de vijf 

geïdentificeerde elementen10.  

 

 

In de acht levensverhalen zijn vier breuklijnen geïdentificeerd: 1) het 

verlaten van het ouderlijk huis, 2) de coming-out als homoseksueel 3) een 

godservaring en 4) de identificatie als hoogbegaafd. De breuklijnen en hun 

onderlinge relatie worden hieronder besproken. 

 

Het verlaten van het ouderlijk huis is een gebeurtenis die in elk 

levensverhaal voorkomt, maar is in het levensverhaal van drie deelnemers een 

duidelijke breuklijn. Voor hen was de gezinscontext negatief vanwege huiselijk 

geweld en/of een restrictief religieus milieu. Het verlaten van het ouderlijk 

huis leidt ertoe dat zij ontsnappen aan de negatieve gezinscontext. Voor één 

                                                      
10 Een overzicht van de breuk- en verhaallijnen in de casussen kan worden opgevraagd bij de 
auteur. 
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deelnemer vormt het verlaten van het ouderlijk huis de belangrijkste breuklijn 

in het leven. Huubs ervaringen tijdens zijn ellendige jeugd hebben ertoe geleid 

dat hij kwalitatief goede relaties als belangrijkste levenswaarde ziet. Hij zegt 

daarover: 

 

‘Wat ik zeg, goed contact met mijn eigen kinderen, met mijn ouders en mijn 

schoonouders, dat vin’k en mijn broer en mijn vrienden dat vind ‘k eigenlijk veel 

belangrijker dan al het andere.’ 

 

Zijn identificatie als hoogbegaafd vormt eveneens een breuklijn, maar is in 

zijn levensverhaal ondergeschikt aan de breuklijn van het verlaten van het 

ouderlijk huis. Voor de andere twee deelnemers bij wie deze breuklijn werd 

geïdentificeerd is de betekenis van de breuklijn van het verlaten van het 

ouderlijk huis minder prominent aanwezig in hun levensverhaal.  

 

Voor twee deelnemers is hun coming-out als homoseksueel een 

belangrijke breuklijn, naast hun identificatie als hoogbegaafd. Beide 

breuklijnen zijn belangrijk in hun identiteitsontwikkeling. De plaats in het 

leven, de impact en beleving van hun coming-out is voor beide deelnemers 

echter anders. Machteld was in haar midden volwassenheid, was getrouwd, 

had kinderen en wist dat zij hoogbegaafd was toen zij haar homoseksuele 

gevoelens totaal onverwacht ontdekte. Zij zegt daarover: 

 

‘van ehm, van de ene op de andere dag ben ik gewoon verliefd geworden op een vrouw, 

dus dat was total shocking. Ik denk wat gebeurt hier nou, zo van ehm hè, dus ehm wij 

hebben ook uhm heel kortstondig, zij was ook getrouwd, iets gehad met elkaar, en toen 

had ik zoiets van ja, over, klaar ik moet daar wat mee, dus toen ben ik in therapie 

gegaan met mijn ex-partner’.  

 

Haar coming-out als homoseksueel is uiteindelijk de trigger om haar leven 

drastisch te veranderen naar een situatie waarin ze meer recht doet aan hoe ze 

zichzelf ziet. Hierin was haar eerdere identificatie als hoogbegaafd belangrijk, 

vanwege de zelfkennis die ze daarmee opdeed. Beide breuklijnen zijn dus met 

elkaar verweven. 

De coming-out van Jan kent een meer geleidelijk verloop. Hij heeft zijn 

homoseksuele gevoelens vanaf zijn jongvolwassenheid jarenlang voor zich 

gehouden, tot het echt niet meer ging, waarop hij uit de kast kwam. Jan 
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vergelijkt het proces rond zijn coming-out als homoseksueel met het proces 

rond zijn identificatie als hoogbegaafd:  

 

‘Ja ehm, het is een soortgelijk proces geweest. Uit de kast komen als homo is wel 

zwaarder. Dat uhh zit nog veel dieper. Emotioneel veel dieper, het raakt veel meer de 

kern van jezelf.  

 

Hoewel Jan zegt dat zijn coming-out grote invloed had, staat dat in het door 

hem vertelde levensverhaal veel minder op de voorgrond dan zijn identificatie 

als hoogbegaafd waardoor hij essentiële zelfinzichten kreeg. Vanuit 

onderzoekersperspectief wordt zijn identificatie als hoogbegaafd daarom als 

belangrijkste breuklijn benoemd.  

Voor één deelnemer is een godservaring de belangrijkste breuklijn in 

het leven. Het belang van het vinden van zijn religieuze identiteit is groot 

voor Jaap:  

 

‘Nou ik denk dat dat de (.), mijn zoeken naar uhh mijn identiteit, en uhh, uiteindelijk 

gevonden in de tweeslachtigheid van het zichtbare en het niet zichtbare [Jaaps zelf 

geconstrueerde theologie], dat dat dus ehm voor mij ehm helderheid uhh heb gegeven, en 

ehm dat dat ook een ehm een duidelijke ehm beeld bij jou mag zijn om om zichtbaar te 

maken zeg maar, is is, ja ik kan er natuurlijk een heleboel meer over zeggen, maar ehm 

over begaafd zijn of niet hoogbegaafd zijn, dat uhh, dat is minder diep. […] Dan 

zelfbeeld (.) Ja? Dus ik ben in mijn zoeken en vinden dieper gegaan als het zelfbeeld.’ 

 

Het vinden van zijn religieuze identiteit is verbonden met de andere 

breuklijnen in zijn leven: het verlaten van het ouderlijk huis (waarmee hij zich 

onttrekt aan het strikt religieuze milieu) en zijn burn-out (wat het startpunt 

was van de zoektocht naar zijn identiteit). Vlak na zijn burn-out werd hij 

geïdentificeerd als hoogbegaafd. Hoewel zijn hoogbegaafdheid hem in zijn 

beleving behulpzaam was bij het vinden van zijn identiteit, weet Jaap hieraan 

geen betekenis te geven en blijft hij zoeken naar zijn identiteit. Nadat hij een 

godservaring had vond Jaap uiteindelijk zijn identiteit in religie. Het vinden 

van zijn religieuze identiteit relateert Jaap aan zijn strikt religieuze opvoeding: 

 

‘Ja, toen [tijdens mijn jeugd]ervaarde [ik] gewoon van nou, heel wettisch uhh religieus 

werd dat dus aangedragen, en ehm, ja, maar dankzij dat kan ik dus nu wel aangeven 

dat het niet om een om een religie gaat, maar om een relatie, en dat is dus het uhh groot 
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verschil met wat ik dus uhh, ook in mijn in mijn kleurenleer dus zeg maar, en in mijn 

apps straks kan bevestigen […] vanuit de nieuwe insteek, een nieuwe invalshoek’. 

 

Dus hoewel een godservaring de belangrijkste breuklijn is in het leven van 

Jaap, is deze niet los te zien van de andere breuklijnen in zijn leven. 

 

Een vierde breuklijn in alle acht casussen is de identificatie als 

hoogbegaafd. De betekenis die deelnemers daaraan geven verschilt echter en 

loopt uiteen van nietszeggend tot wereldschokkend. De impact van de 

ontdekking hoogbegaafd te zijn is het grootst voor degenen die, voorafgaand 

aan de identificatie, een overwegend inadequaat zelfbeeld ontwikkelden en 

voor wie bovendien de identificatie onverwacht was. Vijf deelnemers 

beschouwen hun zelfbeeld van vóór hun identificatie als hoogbegaafd als 

overwegend inadequaat door een gebrekkige zelfkennis. Zij noemen twee 

aspecten waarin hun zelfbeeld inadequaat was. Het eerste aspect is een 

ernstige onderschatting van de eigen intellectuele capaciteiten, waardoor men 

zichzelf als dom beoordeelde. Het tweede aspect is de onderschatting van hun 

emotionele kant, waardoor er een disbalans was tussen emotie en cognitie. 

Deze twee aspecten komen al dan niet samen voor.  

Wanneer door de identificatie het onjuiste zelfbeeld wordt ontkracht, 

kan dit zeer ingrijpend zijn. Anneke vertelt over de ontdekking van haar 

hoogbegaafdheid: 

 

‘Waarom ik in vredesnaam die thuistest dee (.) want ik meende absoluut niet dat dat 

(.) een antwoord zou zijn, ik dacht dat dat is uhh, maar goed, ik deed die thuistest. 

[…] Ik las wat en toen dacht ik, dat zou wel eens (.) kunnen passen, en toen gelijk 

dacht ik, ja wat een arrogantie om te denken dat [ik hoogbegaafd zou zijn], want dat 

vond ik echt volstrekt niet, terwijl ik ook tot die tijd dacht, nou ik moet wel heel hard 

mijn best doen om uhh, niet goed leren en zo, en wel uhh [in de sociale interactie], dat 

ging niet zo goed. Ik was heel zenuwachtig voor die uitslag. […] Ik weet nog precies hoe 

die brief en dat stempel, en dat precies en die heb ik ook eerst niet open gemaakt, want 

ik dacht ooo, ik dacht ik ga af als een gieter straks. Ja, ik dacht wat gênant, dan staat 

daar in van nou nou nou, zoiets, het valt wel tegen, ja (.) huuh, maar goed toen, toen 

toen bleek dus dat ik heel hoog scoorde in het 99e percentiel, ja, dat was ook 

wereldschokkend, ja, dat was wereldschokkend. Alles stond op zijn kop. Het klinkt 

wat dramatisch maar (.) het was zo in ingrijpend. Want alles wat ik dacht van, ja ik 

pas er niet bij en uhh en ik kan het niet omdat ik het niet kan (.) ja dat ging zo 



 

39 

 

honderdtachtig graden anders, dat heeft echt een paar jaar gekost uhh, dat ik volgens 

mij zo heb rondgelopen van huuhh? voordat ik het snapte.’  

 

Wanneer de identificatie grote impact heeft komt men in een jarenlang 

proces waarin er een geleidelijke toename is van zelfbegrip, zelfkennis en 

zelfvertrouwen. Onbegrepen ervaringen uit het verleden vallen op hun plek, 

men kan zichzelf en anderen beter positioneren ten opzichte van elkaar en 

men ontwikkelt betere copingstrategieën. In dit proces neemt zelfacceptatie 

een belangrijke plaats in. Men zoekt naar een nieuwe identiteit en herontdekt 

genegeerde of weggestopte eigenschappen zoals intuïtie en emotionaliteit. 

Gedurende dit proces verandert het denken over hoogbegaafdheid. Vlak na 

de identificatie wordt hoogbegaafdheid voornamelijk gerelateerd aan het hoge 

IQ en ziet men zichzelf als slimmer dan anderen. Dit verandert 

langzamerhand naar een beeld waarin men zichzelf voornamelijk ziet als 

anders dan anderen en ligt de nadruk minder op het IQ en slimmer zijn dan 

anderen. Ook het zich aanpassen aan de sociale eisen of context, een 

copingstrategie die voor de identificatie vaak werd gebruikt, verdwijnt 

geleidelijk meer naar de achtergrond. Men weet door de identificatie beter een 

context te creëren die voldoet aan de persoonlijke behoeften en zoekt een 

betere balans tussen recht doen aan de eigen identiteit en aanpassen aan de 

sociale eisen of context, waarbij de balans minder doorslaat naar het zich 

aanpassen. 

De identificatie als hoogbegaafd geeft deze deelnemers dus een nieuw 

referentiekader van waaruit zij zichzelf voor het eerst echt begrijpen. Bert 

gebruikt hiervoor een metafoor: 

 

‘Ik heb het […] op een gegeven moment verwoord als, je loopt jarenlang, in maat 43, 

omdat iedereen in maat 43 loopt, maar ik heb maat 46 (.) en omdat iedereen in een 

maat 43 loopt dan denk je, die pijn in mijn tenen die hoort er wel bij […] ik hoor 

niemand, dus (.) de pijn in mijn tenen, dat zal wel bij horen […] het zal wel aan mij 

liggen. Ja dat is het ook ja, het ligt ook aan mij. Maar dan komt er iemand die voorbij 

en die zegt je hebt alleen te kleine schoenen aan! Ja joh, donder op. Nee, je hebt te kleine 

schoenen aan. Maar met dat je die andere schoenen aandoet, net als met mensen die 

klompvoeten hebben, het is pijnlijk misschien, maar het is nog altijd beter dan dat je 

blijft lopen met te kleine schoenen.’ 
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De identificatie is echter niet voor alle deelnemers levensveranderend. 

De grootte van de impact is afhankelijk van de betekenis die men geeft aan 

hoogbegaafd zijn. Drie deelnemers zeggen expliciet dat de identificatie als 

hoogbegaafd in hun leven geen meerwaarde heeft. Dit is voornamelijk 

gerelateerd aan hun levenservaringen en persoonlijke opvatting over 

hoogbegaafdheid. Jaap bijvoorbeeld vertelt over de ontdekking van zijn 

hoogbegaafd, nadat hij een ernstige burn-out kreeg door een disbalans tussen 

emotie en cognitie:  

 

‘Omdat ik een directeur van het bedrijf was, kwam ik [door mijn burn-out] in de 

ziektewet terecht, ja en ehm (.) toen in de WAO. En uhm, ja ik ben een dure jongen 

dus die uhm, ze wilden me wel kwijt [lachend]. Dus als zodanig [ben ik] onder de loep 

genomen, en uhh psychologische testen gehad, en uhh, toen werd door een van die 

testbureaus die ingehuurd was om mij te testen, ja dus mij gezegd ehm weet u dat u een 

hoog IQ heb? Ik zeg, wat is dat nou weer? [lachend] […] Ja het zal wel, wat moet ik 

er verder mee? Ja, dat was, kijk, als je op school zit en je gaat de universiteit en zo, dan 

dan heeft dat iets iets te zeggen, iets te betekenen, maar ik weet de betekenis daar 

helemaal niet van, trouwens nog niet, het zegt me verder helemaal niks, het zegt me 

verder niks. Maar dat ik slimmer was dan een ander, dat had ik wel in de gaten 

gekregen in de loop van ons leven.’ 

 

In tegenstelling tot de andere deelnemers beschouwen deelnemers die 

weinig waarde hechten aan hun hoogbegaafdheid, dit overwegend als het 

hebben van een hoge intelligentie en zien zij het belang daarvan hoofdzakelijk 

in een opleidingscontext. Omdat dit in hun huidige leven nauwelijks of geen 

rol speelt, is de betekenis van hoogbegaafd zijn voor hen minimaal. Wanneer 

hoogbegaafdheid daarentegen wordt opgevat als anders zijn dan anderen door 

een combinatie van verschillende aspecten, zoals een hoge intelligentie, brede 

interesse en hoogsensitiviteit (zie voor een verdere uitwerking hiervan 

paragraaf 3.2), dan geeft het een kader waarbinnen hoogbegaafdheid veel 

meer betekenis krijgt. Behalve een impuls voor het benutten van de 

persoonlijke capaciteiten biedt het tevens een verklaring voor de moeizame 

sociale interacties waarmee men dagelijks te maken heeft en geeft het 

handvatten voor betere copingstrategieën voor de sociale interactie. Voor 

bijvoorbeeld Elisabeth is hoogbegaafdheid een verklaring voor haar gevoel 

anders dan anderen te zijn:  
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‘Op een gegeven moment heb ik in ieder geval besloten van nou ja, ik ga die test doen 

[want ik dacht] van nou er moet toch iets loos zijn. Of loos? Ja, er moet toch een 

verklaring voor zijn, nou goed, dan gaan we dit maar eens proberen. […] ja en 

misschien toch ook wel uit een soort van ongenoegen, ehm, van goh w, ja, waarom uhh 

resoneer ik niet altijd met mijn omgeving?[…] ik heb wel heel vaak gedacht waarom 

doet iedereen, waarom doen mensen vaak zo, zo dom en zo raar en, of waarom (.) krijg 

ik voortdurend de indruk dat ik raar ben, en als dan iemand tegen je zegt of die test 

komt binnen, OK, ik heb hoogbegaafd, ja misschien ben ik dat wel raar, uhm, […] ik 

snapte niet wat er raar aan mij is, wat wat maakt dat ik afwijk? Ja, ehm, en dan is 

het makkelijker te verkroppen, en dan kan je ook uhm beter gaan snappen van wat 

aan mij is lastig voor een ander, ehm, als ik ervoor kies om daar iets aan te doen, wat 

kan ik daar dan aan doen. En dat maakt wel heel veel uit. […] ja, hè, dat je het 

snapt.’ 

 

Hoewel drie deelnemers zeggen dat de identificatie als hoogbegaafd 

geen meerwaarde heeft in hun leven, blijkt uit hun levensverhalen dat de 

identificatie toch een positieve invloed op het zelfbeeld heeft. Ook bij hen 

neemt de zelfkennis, het zelfbegrip en het zelfvertrouwen toe, begrijpt men 

vroegere levenservaringen beter en weet men zichzelf beter te positioneren 

ten opzichte van anderen. Deels is deze discrepantie te verklaren door het feit 

dat zij, in tegenstelling tot de deelnemers voor wie de impact van de 

ontdekking groot was, zeggen normaal gesproken niet veel na te denken over 

zichzelf en hun hoogbegaafdheid. Wanneer zij in de context van dit 

onderzoek daarover nadenken, blijkt dat hoogbegaafdheid meer invloed op 

hen heeft dan zij zich bewust waren. Joan bijvoorbeeld zegt:  

 

‘pff, ik denk eigenlijk niet zo over mezelf na van in in terms of ik ben dit en ik ben dat 

en ik ben niet dat, […] ja ik ben gewoon hoe ik ben ja […] ja, dat kan ik goed en, 

ja, sommige dingen niet, maar ik denk nooit na, hoe komt dat nou eigenlijk of ben ik 

hier goed in, nee’  

 

Aan het eind van het interview voegt ze daaraan toe: 

 

‘daar leer ik van als ik aan het praten ben. Je kan soms wel, net wat ik eerder zei, 

gedachten denken die die die daar ergens wel lagen maar die had je nog niet gedacht, en 

een, op een vraag, ja, dan moet je gestructureerd gaan denken van, uhh, goh, en dan ga 

je dingen bij mekaar voegen en dan komt er weer iets uit, […] ik denk misschien, dat 
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ik niet vaak nadenk over de onzekerheid en die is er toch wel degelijk. Ehm (.) en over 

het feit dat ik ook mezelf toch altijd weer probeert te kleineren, ja daar heb ik al eens 

over nagedacht maar niet zo vaak. (..) Nee maar ik moet zeggen dat ik wil dat etiket 

helemaal niet. Nee het was interessant om te weten (.) en het verklaarde een paar 

dingen, toen, maar voor de rest nee hoor, ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben, 

nee, ik ben toch niet veranderd.’ 

 

Vanuit onderzoekersperspectief is dit verschil daarnaast ook te 

verklaren vanuit copingstrategieën die men gebruikt om met 

(zelf)stigmatisering om te gaan, zoals het ontkennen of minimaliseren van de 

eigen hoogbegaafde identiteit (zie voor een verdere uitwerking hiervan § 4.5.). 

Onafhankelijk van de grootte van de impact van de identificatie ervaren 

zeven deelnemers gevoelens van spijt over hun late identificatie. Wanneer zij 

eerder als hoogbegaafd waren geïdentificeerd zou dat volgens hen hebben 

bijgedragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling. De positieve bijdrage 

varieert van het hebben kunnen voltooien van een hoger opleidingsniveau tot 

het hebben kunnen voorkomen dat men volledig vastloopt tijdens het leven. 

Gevoelens over de identificatie zijn echter ambivalent. Deelnemers zijn blij 

met de vaardigheden die zij (noodgedwongen) hebben geleerd. Ze zien de 

moeilijkheden die zij ondervonden als meerwaarde voor hun huidige en 

toekomstig leven. Het heeft hen bijvoorbeeld een groot doorzettings- en 

aanpassingsvermogen en wilskracht opgeleverd waarvan ze in hun huidige 

leven profiteren.  

 

Samenvattend kan worden gezegd dat er vier breuklijnen zijn 

geïdentificeerd in de levensverhalen van de deelnemers, namelijk het verlaten 

van het ouderlijk huis, de coming-out als homoseksueel, een godservaring en 

de identificatie als hoogbegaafd. Hoewel de identificatie als hoogbegaafd in 

tegenstelling tot de andere drie breuklijnen in de levensverhalen van alle 

deelnemers voorkomen, zijn er verschillen tussen deelnemers in de betekenis 

die hoogbegaafdheid in hun leven krijgt. De betekenis is gerelateerd aan 

levenservaringen, de impact die de identificatie had, de periode dat men weet 

heeft van de eigen hoogbegaafdheid en de persoonlijke opvatting over 

hoogbegaafdheid.  
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3.2. De hoogbegaafde identiteit 

 

De persoonlijke opvatting over hoogbegaafdheid tussen deelnemers verschilt 

met betrekking tot de aspecten die men aan de eigen hoogbegaafde identiteit 

toeschrijft. Daarom worden in deze paragraaf de kenmerken waarmee 

deelnemers zichzelf beschrijven met betrekking tot hun hoogbegaafdheid 

uiteengezet. Dit is gebaseerd op de vergelijking van de karaktertyperingen uit 

de verhaallijnanalyses (positioneringsniveau 1, stap 2). 

Deelnemers beschouwen hun hoogbegaafdheid als een aangeboren 

eigenschap. Bert noemt zijn hoogbegaafdheid ‘één van de vele fysieke eigenschappen, 

die je hebt’. Huub verwoordt het zo:  

 

‘Ja je bent zoals je bent. Daar heb ik niks voor gedaan hoor, dat heb ik gewoon van 

mijn ouders meegekregen, that’s it’. 

 

Drie deelnemers noemen het een gave of talent. Alle deelnemers 

gebruiken de term slim(mer) zijn met betrekking tot hun hoogbegaafdheid. 

Andere uitdrukkingen die daarvoor worden gebruikt zijn (heel) intelligent of 

kien zijn en meer verstand hebben dan anderen. Deelnemers noemen ook 

andere kenmerken van hoogbegaafdheid: snel(ler) denken, een (zeer) goed 

geheugen hebben, snel van begrip zijn, denken op een ander level en andere 

verbanden leggen dan anderen. Deelnemers zien zichzelf allemaal als mensen 

met een brede interesse en een grote onderzoeksdrang, nieuwsgierigheid en 

leergierigheid. Ze leren snel en maken zich dingen snel eigen. Behalve de 

kennis die ze via vakopleidingen opdoen, zeggen deelnemers kennis op te 

doen buiten institutionele opleidingen om, door zich te verdiepen in 

onderwerpen binnen hun interessegebieden. Ter illustratie een fragment 

waarin Joan vertelt hoe ze leerde een website te bouwen: 

 

‘ik had heel erg veel plezier van (.) ja, om te leren ee-ee-een website te maken: een pop-

up, hoe doe je dat? Nou, ik heb net zolang dingen van andere websites stelen en in mijn 

website passen, tot hij doet het! […] ik heb er geen cursussen voor gevolgd. Ik vond het 

geweldig, daar kon ik dagenlang tevreden aan zitten prutsen en en uhh, te 

experimenteren’ 

 

Vanwege hun brede interesse, doen zij kennis op verschillende terreinen op. 

Daarom kunnen zij worden beschouwd als belezen, erudiete autodidacten.  
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Andere kenmerken die deelnemers noemen in het kader van hun 

hoogbegaafde identiteit zijn analytisch en strategisch denken, een 

helicopterview hebben, meerdere dingen tegelijk kunnen doen en complexe 

zaken kunnen overzien. Alle deelnemers zien zichzelf als veelzijdige en 

ondernemende mensen met een sterke behoefte aan persoonlijke groei en 

zelfontplooiing. Ze gaan graag steeds nieuwe uitdagingen aan op verschillende 

terreinen. Ze leggen de lat voor zichzelf hoog en leveren, wanneer zij zich 

daarvoor inzetten, prestaties die anderen in hun ogen niet kunnen bereiken. 

Twee deelnemers geven hieraan termen als geniale of onmogelijke prestaties. 

Jan bijvoorbeeld zegt:  

 

‘op ‘t moment is hoogbegaafdheid wel, dat als mensen zeggen dat kan je niet, dat ik 

zoiets heb van, dat zullen we nog wel eens zien. […] ik heb één project gepakt wat ik 

vroeger nooit gedaan zou hebben, en nu heb ik zoiets van uhm da’s onmogelijk om dat 

voor elkaar te krijgen, maar ik wil het doen, dus ik ga het doen, en daar ben ik nu mee 

bezig om te ontwerpen voor mijn werk, en daar komt gewoon alles bij elkaar, qua 

mechanica, qua softwarebesturing, uhh websites uhm, dat doe ik nu als hobby, wel met 

het doel dat het een keer werkt en dat mijn geld mee kan verdienen.’ 

 

En Anneke vertelt: 

 

‘gister heb ik uhh een stuk geschreven en dat vind ik zelf een geniaal stuk, heb ik een 

week over gedaan, en het is zo moeilijk, en zo zit het en zo kan ik het uitleggen. Ja dan 

ben ik helemaal gelukkig, dan ben ik de rest van de avond ben ik, moet ik er de hele 

tijd aan denken en denk ik oo, oo, oo goed, maar dan denk ik wat heerlijk, dat past en 

allemaal puzzelstukjes en ehm [daar word ik] heel blij [van] en dan denk ik weer van 

o wat fijn dat ik dat kan (.) dus ik ben, dat thema begon drie weken geleden en toen 

dacht ik jeetje wat is dat ingewikkeld dat lukt nooit, en dat dan te weten dat het 

allemaal best wel lukt, als ik er maar aan ga zitten, ja ik hoor dus mensen die dat 

gewoon niet kunnen’ 

 

De manier waarop deelnemers zichzelf in bovenstaande fragmenten 

presenteren kan ook worden geïnterpreteerd als uitingsvorm van creativiteit, 

wanneer creativiteit wordt opgevat als vindingrijkheid en originaliteit. Met 

betrekking tot creativiteit beschrijven twee deelnemers zichzelf in termen van 

kunstzinnige creativiteit. Machteld bijvoorbeeld vertelt: 
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‘Want nu zijn die kleinkinderen d’r weer en dan den ‘k, o, het is ook wel weer eens een 

keer leuk om wat achter die naaimachine wat te gaan doen of uhh, uhh, ik heb ook heel 

lang hout bewerkt,  dat kan ik ook nog wel eens doen of, koken denk ik o ja doen we 

dat, gaan we dat uhh, ja die dochter heeft dan een allergie, nou dan moeten er allerlei 

recepten verzonnen worden waar je waar ze dan ook lekker mee kan eten.’ 

 

Ook relateren enkele deelnemers bepaalde humor aan hun 

hoogbegaafdheid. Zij noemen in dit kader zwarte humor, complexe 

intellectuele grapjes, woordgrapjes en lachen om veel dingen die anderen 

ontgaan. Machteld bijvoorbeeld vertelt in het kader van wat hoogbegaafdheid 

voor haar betekent: 

 

‘Ja het zijn gewoon uhh opmerkingen, van die kleine opmerkingen tussendoor, of of 

lachen om iets weet je wel dat je denkt van o o dit snap ik […] humor is heel 

belangrijk, humor is heel belangrijk, ehm […] maar dan gaat het met name onder 

woorddingen hè, […] dat je kunt lachen om iets da ’k denk van, ik weet ook niet of 

dat typisch hoogbegaafd is maar je hebt van die, die dit heeft ook voorkeur denk ik, ja 

ik ben bijvoorbeeld ik herinner mij de film ehm pff Butch Cassidy and the Sundance 

Kid, daar ben ik toen met een vriendin naar toe geweest, nou ik moest zo lachen, en zij 

snapte dus bij God niet van waar het om ging, weet je wel, en dat heb ik wel eens vaker 

dat ik denk van mensen dit is toch humor. Zwarte humor kan ik ook vreselijk om 

lachen en dat mag dan nie. Nee ja mijn kleinzoon, ja dat is ook zoiets hè, die ehm, 

mijn schoondochter werkt bij de Anne Frank Stichting, en die had dus hier allemaal 

stroop zitten, en dan had een vriend van me en mijn jongste dochter had zo zo’n 

Hitlersnorretje van stroop laten zitten en hij heet Alexander dus, Herr A. zit ook aan 

tafel, en dan liggen wij krom, en dan zeg ik dat een keer tegen iemand, en die was 

helemaal shocked’.  

 

Zes deelnemers beschrijven zichzelf als hoogsensitief. Echter niet al 

deze deelnemers voelen zich comfortabel bij de term hoogsensitief en 

gebruiken daarvoor liever andere termen, zoals sterk (sociaal-)emotioneel zijn, 

grote intuïtie hebben en dingen goed en snel aanvoelen, een hoge 

prikkelgevoeligheid hebben, observatief zijn, meer zintuigelijke prikkels 

registreren dan anderen en sterk zien van non-verbale communicatie. 

Elisabeth zegt bijvoorbeeld:  
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‘weet je, ik ik heb het woord hoogsensitief altijd (.) een beeld, ehm, van van uhm 

kinderen met een deken over hun hoofd zeg maar, zo van uhuhuh, zo’n zo’n ja, uhh, 

moeite met prikkelregulatie en dat soort dingen en dat vind ik nog wel meevallen, ehm, 

het valt mij wel altijd op, ehm, dat ik veel meer registreer dan een ander [ik noem dat] 

meer uhm uhh observatief, dat ik, ik kan bijvoorbeeld probleemloos aan het eind van 

een lesuur uhh, nou laten we zeggen van 20 van mijn 30 leerlingen uittekenen wat ze 

aan hadden, ehm, en ik heb eigenlijk altijd als ik met iemand praat, uhm die misschien 

niet helemaal goed weet hoe die moeten verwoorden wat hij zeggen wil, vraag van goh, 

bedoel je dat?’ 

 

Een van de zes deelnemers die zich als hoogsensitief presenteren, 

relateert zijn hoogsensitiviteit expliciet niet aan zijn hoogbegaafdheid. Jaap 

zegt: 

 

‘hoogbegaafdheid [valt] in feite onder [je ratio], dus niet in je emotie, maar het zit dus in 

je ratio’ 

 

Alle deelnemers presenteren zich als onconventionele mensen die 

anders naar de wereld kijken en dingen anders zien en benaderen dan 

anderen. Zij noemen dit zelf ook wel het niet tevreden zijn met het 

bewandelen van de gebaande paden, niet van de dogma’s zijn, niet in een 

hokje passen, dwars op de samenleving staan, haaks staan op de meningen 

van anderen, eigenwijs zijn en een eigen plan trekken. Huub zegt in dit kader: 

 

‘Heel veel mensen, en dat heeft denk ik wel met IQ gedeeltelijk te maken, zijn maar, ik 

noem het maar schapen. Meelopers. […] Mensen zijn schapen. […]. Maar zo zie ik 

ook Wilders. Wilders is geniaal in marketing, want hij heeft gewoon, hij schopt overal 

maar tegenaan, hij heeft geen fatsoenlijke boodschap hij heeft nergens een oplossing voor, 

hij schopt er alleen maar overal tegenaan, en er is niets makkelijker dan zeggen dat heb 

jij fout gedaan. Er zijn er heel veel die zeggen jaaa, jaaa en die mensen die stemmen op 

hem, ja, ik denk in een wereld van hoogbegaafden zouden wij Wilders niet kennen’ 

 

Door hun onconventionaliteit is de behoefte aan zelfsturing groot. Het 

merendeel van de deelnemers voelt zich van jongs af aan anders dan anderen, 

wat vier deelnemers beschrijven als de indruk hebben af te wijken of raar te 

zijn. Het zich anders voelen dan anderen is een belangrijk thema gedurende 
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de gehele levensloop. Het heeft (soms grote) impact op sociale relaties en 

bemoeilijkt het vinden van aansluiting met anderen. 

 

Concluderend kan worden gezegd dat uit de levensverhalen blijkt dat 

hoogbegaafdheid een ambivalent onderwerp is voor de deelnemers aan dit 

onderzoek. De uitzonderlijke intelligentie en cognitieve aspecten van 

hoogbegaafdheid worden als positieve eigenschappen genoemd. De 

onconventionaliteit leidt in de sociale context echter vaak tot problemen. In 

de sociale context wordt hoogbegaafdheid daardoor overwegend als negatief 

ervaren en houden de meeste deelnemers hun hoogbegaafde identiteit zoveel 

mogelijk verborgen.  
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4. Bevorderende en belemmerende 

factoren in de ontwikkeling van het 

zelfbeeld 
 

 

 

De ontwikkeling van het zelfbeeld wordt beïnvloed door verschillende (niet-) 

normatieve factoren die al dan niet leeftijdsafhankelijk zijn (zie hoofdstuk 1). 

Hieronder worden de bevorderende en belemmerende factoren voor de 

ontwikkeling van een adequaat en positief zelfbeeld uitgewerkt. Daarbij is 

gecategoriseerd naar setting, waarbij zo mogelijk een chronologische volgorde 

is aangehouden, aangezien levensloopontwikkelingen de focus van dit 

onderzoek is. Achtereenvolgens komen aan bod: factoren in de opvoeding, 

factoren in de schoolsetting, factoren in de werksetting, factoren in de 

privésetting en factoren in de bredere maatschappelijke context. Het 

uitgangspunt bij de beschrijving van de bevorderende en belemmerende 

factoren is respectievelijk de gewenste en ongewenste verhaallijnen uit de 

verhaallijnanalyses. De beschrijvingen kwamen tot stand door gebruik te 

maken van de analyses van de vijf elementen (positioneringsniveau 1, stap 2) 

en de analyse van de morele contexten (positioneringsniveau 3, stap 6). 

 

 

4.1. Factoren in de opvoeding 

 
Een warm, liefdevol en rustig nest waarbij de ouders empatisch reageerden en 

in de gaten hadden wat zij als kind nodig hadden, is een factor die bijdroeg 

aan een gevoel van geborgenheid en aan het zelfvertrouwen. Uitleg door 

ouders van de mogelijke motieven en gedachten van anderen in frustrerende 

situaties bevorderde het inzicht van deelnemers in sociale situaties. Ook 

opgroeien in een intellectuele, stimulerende omgeving droeg in positieve zin 

bij aan de ontwikkeling van het zelfbeeld. Stimulatie van zelfstandigheid, 

zelfsturing, het aangaan van (intellectuele) uitdagingen en het creëren van een 

eigen wereld bevorderde de zelfregulatie. Joan vertelt over de aanloop naar 

haar emigratie naar Canada, waar ze vijftig jaar woonde: 
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‘Toen maakte ik de HBS af en toen zei mijn moeder […] kind ga studeren, economie 

leek haar zo leuk, en ik niet [lachend] dat was wel het laatste dat mij uhh interesseerde 

en dus: nou nee, ik heb nog geen zin, ik heb wil uhh leuk, en toen ben ik een jaar naar 

Parijs gegaan, au pair […] Toen kwam ik terug met 19 en toen zeiden ze van, nou ga 

je nu studeren? Nee, nog steeds niet, dus toen zeiden ze, nou dan ga je maar een papier 

halen, want ehh hè, je moet iets hebben. Dus toen ging ik naar de handelsdag, en daar 

paste ik me niet zo erg goed aan na een jaar in Parijs. […] uhh later, en toen ben ik, 

heb ik bij de VVV gewerkt een poosje. […] Toen heb ik een poosje voor een 

Amerikaan gewerkt die hier een kantoor opzette. […] En toen zag mijn moeder, uhh 

die advertentie van ehh ja, zo in die tijd zochten ze uhh Europese immigranten, en ehm 

ik kon uh, de vliegreis lenen, en die werd daar aan de andere kant werd je opgevangen, 

en toen zei mijn moeder: dat lijkt mij iets voor jou. En dat zei ze wel vaker en nou, 

dan dacht ik hmm is misschien wel, da’s goed, en dus ehm nou toen vloog ik dus naar 

Canada. Zo ging het.’ 

 

Stimulatie door de ouders kan echter ook negatieve effecten hebben, zoals 

competitiedrang in een gezin om de beste schoolprestaties en de neiging tot 

perfectionisme.  

 

De belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van een adequaat 

zelfbeeld in de opvoedingscontext die deelnemers beschrijven is een 

restrictieve opvoeding, waarin conformatie aan normen en waarden van de 

ouders, de geloofsgemeenschap en/of de woonomgeving werd geëist. Een 

context waarin er huiselijk geweld was, er weinig persoonlijke aandacht was, 

emoties een ondergeschikte rol speelden, vragen niet welkom waren en men 

weinig emotionele steun ervaarde van de ouders is tevens belemmerend voor 

een adequate zelfbeeldontwikkeling. Het leidde ertoe dat men de eigen 

emoties negeerde, zicht schikte zich in de situatie en zich aanpaste, ondanks 

de eigen twijfels. Eén deelnemer noemt een positieve zelfontwikkeling in 

reactie op zijn opvoedingscontext waarin er sprake was van huiselijk geweld 

tussen de ouders. Huub vertelt over het welgestelde gezin waarin hij 

opgroeide: 

 

‘Wij kregen alles, alleen geen liefde geen aandacht nul. […] Mijn ouders, die hebben 

altijd enorm veel ruzie gemaakt. Ehm we waren met vier kinderen zijn alle vier zo jong 

mogelijk uit huis gegaan. […] Als wij allemaal niet zo zelfstandig waren geweest, 

hadden wij het allemaal niet gered.[…] Ja dat bedoel ik met zelfstandigheid, dat je zelf 



 

50 

 

dingen gaat doen, zelf dingen onderneemt, zelf beslissingen neemt, die misschien op dat 

moment wel (.) puberaal een onvolwassen zijn, maar waar je wel mee verder kunt.’ 

 

De (noodgedwongen) ontwikkeling van zelfstandigheid, zelfsturing en het 

ontwikkelen van duurzame, positieve vriendschappen met leeftijdsgenoten 

zijn bevorderende factoren voor de ontwikkeling van een adequaat en positief 

zelfbeeld. 

Onafhankelijk van de al dan niet liefdevolle en stimulerende 

opvoedingscontext, ervaren zes deelnemers de onwetendheid over hun 

hoogbegaafdheid als een gemis in de opvoeding. De onwetendheid leidde in 

alle gevallen tot een onbegrip over hun gevoel anders te zijn dan anderen. Het 

gevoel anders te zijn relateerden zij niet aan hun hoge intelligentie, maar 

zochten daarvoor een verklaring in de persoonlijkheid van hun ouders of de 

opvoedingscontext die afwijkend was van die van hun leeftijdsgenoten. 

Elisabeth, die opgroeide in een intellectuele omgeving, vertelt:  

 

‘Ik had thuis een context (.) waarin helemaal niet opviel ehm, hè, als iedereen om je 

heen heel slim is merk je het niet, uhm, nou dan zit je op het gymnasium, dan zitten er 

ook allemaal intelligente mensen, ehm, dus ik denk ook wel dat (.) toen ik ging 

studeren en nou goed, dan zit je ook bij de klassieke talen en dat zijn overigens ook niet 

de allerstomsten, uhm, maar toen ben ik bij het studentenkoor gegaan, met met dubbel 

oo hè, ja ja en dat waren nog steeds allemaal studenten, maar je hebt dan wat meer 

mensen in je omgeving waarvan je denkt, nou daar kan ik niks mee, ehm, uhm (..) ja, 

(..) ik weet ik ik ik heb nooit ehm, het idee dat mijn gevoel dat ik een beetje uh uh raar 

was, nooit toegeschreven aan intelligent zijn, want d’r waren er meer mensen intelligent 

[…] en die waren wel voor iedereen toegankelijk, en wel leuk, en wel uhm makkelijk 

en uhm […] Ik denk dat er ook wel andere redenen waren waar iedereen van vond dat 

dee je dan anders en dan vonden ze raar, uhm, maar ik denk ja, mijn ouders zijn ook 

raar mijn moeder was ook raar, die trok ook altijd haar eigen plan.’  

 

De persoonlijkheid van de ouders en de afwijkende opvoedingscontext bleken 

gedurende het leven echter niet toereikend om het gevoel af te wijken van 

anderen afdoende te verklaren en zorgde ervoor dat men bleef zoeken naar 

een verklaring voor het gevoel anders dan anderen te zijn. De onwetendheid 

over de eigen hoogbegaafdheid resulteerde dus in een beperkt zelfbeeld. 
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4.2. Factoren in de schoolsetting 

 

Deelnemers spreken overwegend negatief over hun schoolloopbaan. Gebrek 

aan zeggenschap over de eigen schoolcarrière, saaie, oninteressante vakken en 

het ontbreken positieve stimulatie ervaarden deelnemers als belemmerende 

factoren voor ontwikkeling van een adequaat en positief zelfbeeld in de 

schoolcontext. Ook onwetendheid over hoogbegaafdheid en gebrek aan 

persoonlijke aandacht van leerkrachten bemoeilijkten de ontwikkeling van een 

adequaat en positief zelfbeeld. Daarnaast waren de sociale groepsdruk van 

leeftijdsgenoten en niet-empatische reacties en leerkrachten belemmerende 

factoren.  

De eerste negatieve ervaringen deden deelnemers op tijdens de lagere- 

of basisschoolperiode. Vijf deelnemers kregen in het laatste jaar van de lagere- 

of basisschool een laag middelbare schooladvies, ondanks hun hoge Cito-

score. Het middelbare schooladvies werd in deze gevallen voornamelijk 

gebaseerd op bepaald gedrag (bijvoorbeeld concentratieproblemen) en niet op 

goede prestaties van de leerling. Anneke vertelt hierover: 

 

‘Ik kwam niet heel slim over [lachend]. De Citotoets, volgens mij was die heel goed, ja 

die was heel goed maar mijn gedrag gaf geen aanleiding tot enige (.) hoop. Ja ik denk 

dat ik echt geweldig altijd in de middengroep ben gebleven en dat ik altijd keek, OK dit 

is, dit is onder en dit is boven en daar ga ik dan ongeveer zitten en en ja dat was mavo, 

denk ik, want we hadden inderdaad kinderen die naar het gymnasium en de 

huishoudschool gingen’. 

 

Door gebrek aan persoonlijke aandacht en onbekendheid met 

hoogbegaafdheid interpreteerden leerkrachten het gedrag verkeerd en 

onderschatten zij de intelligentie en cognitieve capaciteiten van hun leerlingen. 

Met als gevolg een lager middelbare schooladvies dan op basis van de 

prestaties verwacht mocht worden. 

Bij drie deelnemers werd op initiatief van de lagere- of basisschool 

naast de Cito-toets tevens een IQ-test afgenomen, waaruit hun 

hoogbegaafdheid bleek. Met deze informatie werd echter niets gedaan, 

behalve dat de ouders ervan op de hoogte werden gesteld. Omdat ook de 

ouders geen kennis hadden over hoogbegaafdheid namen zij dit slechts ter 

kennisgeving aan en werd hierop geen actie ondernomen, zoals het stimuleren 

van het gebruik van de persoonlijke capaciteiten. Bert vertelt hierover: 
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‘De CITO-toets op de lagere school, hebben ze ook mijn IQ getest, nooit geweten, ik 

dacht dat dat erbij hoorde. En uhm, mijn ouders kregen dus met de CITO-uitslag 

kregen ze ook de uitslag van mijn IQ-test. Groep acht. [kucht] Tegenwoordig doen ze 

dat helemaal niet meer, maar het is ook helemaal niet standaard dat ze dat doen, […] 

maar bij mij hebben ze dat gedaan. En daar kwam dus uit, dat uhh, inderdaad, er zat 

één puntje verschil tussen het IQ dat ik op papier van Mensa kreeg en het IQ wat ik 

dus op papier kreeg van uhh, van wat mijn ouders dus op papier kregen van de 

hoofdonderwijzer. Maar ja, ik was het oudste kind, ze hadden geen ervaring, dus wat 

ze kregen was, nou ja wij adviseren havo-vwo, nee, wij adviseren mavo, want hij kan 

zich niet concentreren, en ja hij heeft een IQ-test gedaan, en ja, best wel hoog. 

Goedemiddag. En dat was het, vanuit school. […] Ze wisten d’r helemaal niks, ze 

wisten d’r nee, ze hadden geen idee, ze hebben me de keuze gegeven van joh, wil je de 

havo of de mavo? De havo.’ 

 

Deelnemers hadden op het moment van het verlaten van de lagere- of 

basisschool voldoende zelfvertrouwen om voor de hoogst mogelijke 

middelbare schoolopleiding te kiezen. Echter niet alle deelnemers hadden 

zeggenschap over de eigen schoolloopbaan. In die gevallen was de wens van 

de ouders doorslaggevend en schikten deelnemers zich naar de wens van de 

ouders, ook al was het opleidingsniveau anders dat het door henzelf gewenste 

opleidingsniveau. Wanneer het gebrek aan zeggenschap over de eigen 

opleidingscarrière en het negeren van de eigen mening door docenten 

voortduurde naarmate de schoolcarrière vorderde, dan werd het steeds 

waarschijnlijker dat men ging geloven in de eigen onbekwaamheid. Zelfs 

wanneer duidelijke feitelijkheden het idee van de eigen onbekwaamheid 

tegenspraken, zoals het halen van zeer hoge cijfers, gaf dit geen aanleiding 

deze overtuiging bij te stellen. De opvatting dat men incompetent was leidde 

tot demotivatie, verlies van zelfvertrouwen en beperkte zelfkennis en 

zelfbegrip.  

Een tweede belemmerende factor voor de ontwikkeling van een 

adequaat en positief zelfbeeld in de schoolcontext was een saaie, inhoudsloze 

en oninteressante school- of opleidingscontext. Dit leidde tot demotivatie, 

afstompen en verlies van ambitie. Wanneer men daardoor geen huiswerk 

meer maakte, spijbelde en de focus verlegde naar dingen buiten school die 

men interessanter vond, dan leidde dit tot een daling van de schoolprestaties. 

Het uitblijven van gepaste (huiswerk)begeleiding of positieve stimulatie door 

docenten en ouders leidde in de beleving van de deelnemers tot een 
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ontoereikende ontwikkeling van doorzettingsvermogen, studiediscipline en –

vaardigheden. Anderzijds leidde de onjuiste begeleiding tot recalcitrant en 

opstandig gedrag. Huub vertelt over zijn middelbare schoolperiode: 

 

‘Ja de puberteit, ehm, voor de eerste keer in je leven twaalf kilometer uit ‘t dorp waar je 

woont zijn, tussen allerlei nieuwe mensen. Een hele hoop mooie meiden, dat vond ik veel 

interessanter [lachend] ja, dan leren, zo is het toch gewoon op die leeftijd. Ehm, 

ontzettend slecht gestimuleerd, je kreeg alleen maar op je donder als je niks deed, nou 

dat vond ik fantastisch, want je wou stoer zijn, je wou indruk maken op de meiden, dus 

hoe stoerder je was hoe beter, hoe minder je dee, hoe beter het was.’ 

 

Slechte begeleiding vergrootte de kans dat men uiteindelijk een lager 

opleidingsniveau volgde en/of van de middelbare school of vervolgopleiding 

af moest, met als gevolg gevoelens van schaamte en het verlies van 

zelfvertrouwen. Vier deelnemers zeggen dat zij zichzelf als dom gingen 

beschouwen doordat zij onderuitgingen op school. Eén deelnemer benoemt 

een positief aspect aan het volgen van een opleiding onder het niveau. Omdat 

hij minder energie in de lesstof hoefde te steken, kon hij meer aandacht 

besteden aan de interactie met anderen, waardoor hij sociaal minder 

strubbelingen had. 

Een derde belemmerende factor was het aanpassen aan de sociale 

context en eisen van de sociale groep. Het vinden van aansluiting bij 

leeftijdsgenoten vonden deelnemers tijdens de adolescentieperiode erg 

belangrijk. Om erbij te horen pasten deelnemers zich aan de sociale norm van 

de groep leeftijdsgenoten waar ze bij wilden horen aan. Wanneer de norm was 

zo laag mogelijke cijfers te halen, was dat een reden om niets meer te doen en 

te gaan onderpresteren, wat in sommige gevallen leidde tot falen op school. 

Wanneer men op school faalde, leidde dat tot onzekerheid over zichzelf en 

het eigen kunnen en tot een verlies van zelfvertrouwen. Joan vertelt:  

 

‘Op een gegeven moment stapte ik over naar het gymnasium […]. En toen zat ik 

eigenlijk in een clubje van personen daar waar, waarbij het, als je heel goed je best deed, 

dat dat was niet cool, weet je wel, en als je een vier had, nou joh goh ik heb weer een vier 

[trots]. Daar was je bijna trots op. En er waren dan wel een paar van die, ehm die die 

saaie kinderen, die blokten erg, hele goeie cijfers, […] ja die waren ook niet zo populair 

natuurlijk, [ik hoorde] bij de groep die zo laag mogelijke cijfers haalde en daar moest ik 

soms wel mijn best voor doen [lachend]. Maar ik deed gewoon helemaal niks. […] En 
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toen, ja nou toen heb ik het de vierde klas jammerlijk verpest, een drie voor Grieks en 

een vier voor Latijn geloof ik, en ehm (.) maar ik ehm, zonder zonder iets te doen kreeg 

ik wel goede cijfers voor andere vakken dus toen uhh stapte ik, bleef ik niet zitten maar 

ik stapte over naar de naar de HBS A, want daar ging mijn vriendin ook heen, dus 

HBS B heb ik niet eens aan gedacht. Hoewel ik, ehm ja, ze zeggen left brain right 

brain, maar ik ben in taal goed, maar ik kan de de, hoe noem je dat de exacte vakken 

kan ik ook.’ 

 

Een niet-empatische houding van een leerkracht of docent in het 

directe contact is een volgende belemmerende factor. Dit geldt met name 

voor deelnemers die zichzelf als hoogsensitief zien. Niet-empatische reacties 

leiden tot het gevoel niet begrepen, niet serieus genomen en niet geaccepteerd 

te worden. Elisabeth beschrijft een voorval op de lagere school waarin ze zich 

niet begrepen voelde: 

 

‘Eén ervaring van de basisschool die mij echt nog steeds grenzeloos frustreert, ehm, dat 

was groep zes, we hadden op een gegeven moment begrijpend lezen en daar was ik niet 

goed in, ehm want ik vond altijd dat het antwoord eigenlijk anders moest en dat het niet 

genoeg was, en dat, hè kies a, b of c en ja, a is half goed en b is half goed en nu kan ik 

gaan zitten verzinnen wat het beste is terwijl jullie niet de moeite nemen om het goeie 

antwoord opschrijven. […] Ehm, en zo was er een verhaal over een paard, ehm ik weet 

helemaal niet meer wat er met het beest aan de hand was, maar in het hele verhaal 

stond niets van uhm wei, boom, hek, tractor, uhh hooi, wat dan ook. En de vraag was 

waar speelt dit verhaal zich af? A in de stad, B op het platteland C dat kon ik niet uit 

het verhaal opmaken. […] Dus ik zeg C, dat kan je uit het verhaal niet opmaken, 

Nou dat was fout, want het ging over een paard dus dat was het platteland. En ik heb 

tegen de juf gezegd ja, moet je eens luisteren misschien staat dat paard wel op de achtste 

verdieping van een hoge flat, en (.) dat ging er gewoon niet in. […] En (.) ik weet niet 

of ik het gezegd heb, maar ik heb in ieder geval gedacht, als je me nou gevraagd had, 

wat het meest voor de hand liggend was, ja, dan had ik dus wel platteland gezegd, maar 

dat was de vraag niet. Ehm, en dat ging er bij haar gewoon niet in. Dat dat ja, dat was 

ook een beetje een schreeuw-juf […] en ik vond haar ook gewoon een beetje eng. Weet 

je, ze ze had inderdaad het gaat zus en het gaat zo, en ehm, zo niet dan krijg je al 

gauw een chagrijnige opmerking, ehm en daar kon ik dan nooit goed tegen. Zeker 

omdat ik dacht, ja ik doe nu toch eigenlijk niks verkeerd en dan hoef je echt niet zo 

onaardig te doen, […] en nu zou ik denken van, nou Jezus mens, doe eens een beetje 
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aardig, ehm maar ik kon daar toen niet goed tegen. Ik was daar wel gevoelig voor, dan 

kroop ik maar in mijn schulp en dat was het dan’. 

 

Een dergelijke houding van de leerkracht resulteerde in onbegrip over de 

sociale situatie, zich emotioneel terugtrekken, het afschrijven van de 

betreffende leerkracht of docent en had een negatieve invloed op de motivatie 

en het zelfvertrouwen.  

 

In de schoolcontext is een stimulerende en uitdagende omgeving 

bevorderend voor de ontwikkeling van een adequaat en positief zelfbeeld. 

Een dusdanige omgeving werd onder andere gecreëerd wanneer men, 

anticiperend op de hoge intellectuele capaciteiten, aangepast schoolwerk 

aangereikt kreeg. Naarmate de opleiding meer aansloot bij de eigen 

interessegebieden namen ook het plezier en de motivatie toe.  

Persoonlijke eigenschappen die bijdroegen aan het schoolsucces zijn 

tevens bevorderend voor de ontwikkeling van het zelfbeeld. Deelnemers 

noemen in dit kader doorzettingsvermogen, wilskracht, een goed geheugen 

hebben en zich snel dingen eigen kunnen maken. Het feit dat men ondanks 

de negatieve context tocht succes had, leidde tot gevoelens van trots en 

stimuleerde het zelfvertrouwen. Niet altijd was men zich van deze 

eigenschappen bewust tijdens de vroege schoolcarrière. Sommigen ontdekten 

deze pas toen zij op volwassen leeftijd opnieuw gingen studeren. De 

ontdekking van de eigen hoogbegaafdheid speelde hierin bij sommige, maar 

niet alle deelnemers een rol. 

De wetenschap hoogbegaafd te zijn was voor deelnemers eveneens een 

belangrijke bevorderende factor voor de positieve zelfbeeldontwikkeling in de 

schoolcontext. De meeste deelnemers hadden gevoelens van spijt over het 

verloop van hun schoolcarrière na hun identificatie als hoogbegaafd. Jan 

verteld over zijn identificatie: 

 

‘Toen ik de uitslag had, toen uhh ja, was wel balen. Door mijn schoolcarrière en zo, er 

heeft nooit iemand serieus naar gekeken, en dan doe je een testje bij Mensa, en dan zit 

je daar alles bij elkaar een half uur testjes te maken en daar komt gewoon uit dat uhh 

dat je hoogbegaafd bent, dat had ‘k heel graag op mijn 12e geweten, en niet op mijn 47e 

[…] één van de problemen van hoogbegaafd zijn uhh is dat je uhh als je slim bent, 

maar je leert nooit om, als je de discipline hebt om te leren, je leert nooit studeren, en 

uhh je wordt nooit gemotiveerd geholpen om te studeren, uhh überhaupt om uhh iets te 
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doen, uhh dan heb je niks aan hoogbegaafd zijn. Je hebt uhm je hebt wel talent, maar je 

hebt geen uhh geen gereedschap […] je kunt het niet inzetten uhm. En ik ben nu af en 

toe ook een beetje aan het studeren omdat ‘k het gewoon leuk vin’. Ben nieuwe dingen 

aan het leren. Ik merk nu, als ik op een manier die voor mij goed werkt uhh, ga 

studeren, dat het heel makkelijk gaat, dat dingen heel gemakkelijk blijven hangen (.) 

uhh als ‘k dat toen geweten had dan had ik gymnasium bij wijze van spreken af 

kunnen ronden, misschien ook niet, waarschijnlijk wel. Dus al die shit en al die ellende 

was gewoon niet nodig geweest.’ 

 

Deelnemers denken dat zij, wanneer zij voor of tijdens hun schoolperiode als 

hoogbegaafd waren geïdentificeerd, waarschijnlijk meer geleerd te zouden 

hebben of een hoger schoolniveau zouden hebben afgerond. 

 

 

4.3. Factoren in de werksetting 

 

Hoewel alle deelnemers ook negatieve werkgerelateerde ervaringen hebben, 

spreken zij daarover minder negatief dan over de schoolloopbaan. 

Werkgerelateerde factoren die een positieve invloed op het zelfbeeld hebben, 

zijn het krijgen van ruimte en vrijheid om het werk vorm te geven op een 

manier die men zelf goed vindt. Elisabeth vertelt over haar werk als docent:  

 

‘Goed begaafde leerlingen, en dat vind ik de leuksten […] omdat ik zelf niet meer op 

de rem hoef, omdat als ik ehm in mijn eigen verhaal is even lekker wil ontsporen, dat ze 

meelopen, en er dan soms nog een schepje bovenop doen, dat ze je verrassen, ja verrek 

daar had ik zelf nog niet gezien. Dat vind ik echt heel erg leuk […] het kan zijn dat 

op een gegeven moment ook daarin ehm, de verveling toeslaat, of dat van school uit of 

vanaf de overheid, weet ik het uhm, beslissingen komen die maken dat ik het niet meer 

kan doen zoals ik het doe of zoals ik het goed vindt en dat dat ook wel het moment is 

om te zeggen van, ik ga wat anders doen.’  

 

Erkenning van en respect voor de veelzijdigheid, kennis en kunde van 

deelnemers door werkgevers en collega’s zijn tevens een bevorderende 

factoren. Wanneer men wordt gestimuleerd zoveel mogelijk persoonlijke 

capaciteiten te gebruiken en innovatief te werken, dan heeft dat een positieve 

invloed op het zelfbeeld. Het geeft gevoelens van trots en plezier en werkt 

zelfvertrouwen in de hand. Ook groeimogelijkheden, zoals bijscholing en 
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verdere verdieping in het vakgebied, worden als een positieve factor 

benoemd, omdat daarmee tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan 

persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing.  

Om recht te doen aan hun veelzijdigheid en brede interessegebied en 

om te voorkomen dat men verveeld raakt vinden deelnemers het belangrijk 

dat er veel afwisseling is in het werk en men veel verschillende dingen doet. 

Sommige deelnemers geven hun veelzijdigheid de ruimte door het 

combineren van verschillende werkzaamheden in één functie of bedrijf, 

anderen geven hieraan vorm door regelmatig van baan te veranderen of 

meerdere bedrijven of functies naast elkaar te hebben. Hierbij lopen hobby en 

werk vaak door elkaar heen en vloeien deze in elkaar over. Ter illustratie een 

interviewfragment waarin Jaap vertelt hoe zijn arbeidscarrière verliep: 

 

‘Toen wij trouwden in 72, toen had ik ehm een schildersbedrijf, en ehm mijn vrouw had 

een dameskapsalon. In 1976 ehm, kwam de invoering van het minimumlonen en de 

BTW. Nou, dat was een grote klap voor alle ambachtsbedrijven, dus voor zowel het 

schildersbedrijf als voor de kappersbranche, dus en ik zat op een gegeven moment alleen 

maar calculaties te maken en uhm maar was niet meer met de uitvoering bezig en dus 

toen heb ik dus mijn zaak aan de kant gezet. Dus ik had een passie voor alles wat met 

interieurverzorging te maken had en adviezen, dat ging dus aan de kant, en ik koos dus 

voor het uhm kappersvak. Toen ben ik naar de kappersschool gegaan, had ik binnen 

een jaar mijn papieren [lachend] uhm tot ergernis van mijn vrouw eigenlijk, want die 

had er zoveel jaren voor moeten studeren, en ik had het in een jaar. [lachend] En ehm, 

[…] maar na maar na een paar jaar en dat draaide goed, dus op gegeven moment de 

zaak uitgebreid in een afdeling heren. En dat draaide als een tierelier, en toen ehm (.) 

was de wereld veel te klein voor mij, ik ik ik wist het verhaal al en ik kon zo per dag 

invullen of per week of per maand, wat er gebeurde, dat was voor mij geen uitdaging 

meer, dus dat was (.) Het ging heel vervelen, ja dus dat was uhh, dat was klaar. Dus 

toen ehm (.) we woonden boven de zaak, ik heb dat huis verbouwd, appartement van 

gemaakt, en verhuurd. Jaap was weer even zoet [lachend]. Uhm, dat draaide een jaar 

en toen heb ik de hele boel verkocht aan een andere kapper. Dan was ik ook van de 

zorgen af. […] Dus toen ehm hebben we een ander huis gekocht, in die tijd, en uhh, (..) 

ja, o, toen uhh, en ik was dus fervent uhh, fervent gebruiker van de sauna, en ehm, toen 

heb ik in de garage verbouwd en toen heb ik daar dus ehm zonnebanken in verhuurd en 

een douche erin gemaakt en een toilet. […] En ehm ja, die handel die breidde zich uit 

met ook uhm, met de verkoop van vraag naar sauna’s. Nou en toen heb ik dus ehm, 

ruimte in Hoofddorp gehuurd, 300 m² dat was niet weinig, en ehm, ben ik een eerste 
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handelsonderneming begonnen, in sauna’s en zonnebanken. Nou toen kwamen de 

fitnessapparatuur om de hoek kijken, want het was een hele rage nieuwe fitnessscholen 

en zo, en mijn eerste bedrijf was dus een adviesbureau voor hotels en sport- en 

fitnesscentra om d’r een sauna bij te doen met uhh, met zonneruimte enzo, en ik maakte 

tekeningen voor uhh met haalbaarheidsstudie voor de bank, om om zo’n project dus dus 

te maken. Dus dat type projecten dat adviseerde en leverde ik dus. En ehm, o ja, maar 

toen de projecten loskwamen, toen ehm ja toen heb ik ook een handelsonderneming dus 

uhh BV gestart, waarbij ik dus de spullen inkocht […], ja die ruimte was zo groot, 

dat ik dacht ja nou, als ik daar nou goed opstel, dan kan ik dat dus overdag als 

sportschool gebruiken [lachend] en ‘s morgens als showroom, dus een deel afgescheiden 

als magazijn, een kantoor, en een een tweede deel als als sportfitnesscentrum met sauna 

en whirlpool en al die toestanden d’r bij, en mijn vrouw achter de bar, dat draaide 

prima.’  

 

Zelfsturend zijn is tevens een bevorderende factor voor de 

ontwikkeling van het zelfbeeld. Hierdoor krijgt men de mogelijkheid kansen 

die zich voordoen te pakken en steeds nieuwe dingen te doen binnen het 

eigen interessegebied, op soms zeer uiteenlopende terreinen. Dit geeft plezier 

en uitdaging. Een status-quo waarin niets mag veranderen wordt gezien als 

onaantrekkelijke manier van leven. Huub zegt: 

 

‘Ik kijk niet zo vooruit, ik zie wel wat er komt en ehm, misschien doe ik over twee jaar 

weer heel iets anders, […] Ja, dat zie ik dan wel weer. […] Ik ben een beetje 

ongedurig, ik moet me niet te veel uhh, het moet niet te saai worden voor mij, want dan 

vind ik er niets aan, ik moet van alles kunnen doen. Ik moet er ook zelf de hand in 

hebben, ik moet niet teveel gestuurd worden door een ander.’ 

 

Een eigen bedrijf is voor vijf deelnemers een context waarin de hier 

bovengenoemde positieve factoren samenkomen. In het eigen bedrijf is men 

zelfsturend en benut men zoveel mogelijk de eigen capaciteiten, veelzijdigheid 

en creativiteit. Persoonlijke eigenschappen als analytisch denken, goed kunnen 

netwerken, een vooruitziende blik en opgedane kennis met elkaar kunnen 

verbinden en samenvoegen dragen bij aan het succes. Men creëert zo een 

stimulerende omgeving waarin men zichzelf verder kan ontwikkelen en 

ontplooien. Dit geeft gevoelens van geluk en trots en beïnvloedt het zelfbeeld 

op een positieve manier. Anneke noemt daarnaast nog een positief effect van 

haar positie als eigenaar van een bedrijf: 
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‘Dat [ik merk dat ik er niet bij hoor] heb ik in mijn werk opgelost door dan een (.) 

solopositie te hebben en dan merk ik hé dat uhh, dat is ook niet zo bedacht, maar dat 

is natuurlijk geweldig (.) dat je dan, dat die functie benadrukt dat ik er toch niet echt 

bij hoor, en dat zij, ik weet niet precies wat zij denken, maar ik denk dat ze denken 

van nou dat is toch de baas, dus die vertrouwen we net niet helemaal, en daar kom ik 

mooi mee weg, want als ik een collega van hen was dan had het niet geklikt, dan was ik 

er buiten gevallen, dan had ik me ook niet kunnen handhaven, denk ik, terwijl ik nu, 

vinden ze ook nog dat ik goeie ideeën heb, dus het is één en al win-win [lachend].’  

 

Ook als werknemer vormen zelfsturing en het benutten van de 

persoonlijke capaciteiten en van de veelzijdigheid de ingrediënten een voor 

een positieve werksetting. In die context is de aanwezigheid van collega’s die 

ook op zo’n manier (willen) werken een belangrijke steun en hulpbron.  

Werk vormt tevens een hulpmiddel om een stimulerende leeromgeving 

te creëren voor anderen, waarin ook anderen hun sterke kanten kunnen 

inzetten en zich kunnen ontwikkelen. Op die manier willen deelnemers 

voorkomen dat anderen soortgelijke negatieve (werk)ervaringen opdoen als 

zijzelf. Wanneer dit lukt en men anderen ziet groeien, dan draagt dat bij aan 

gevoelens van geluk en plezier en zien deelnemers zichzelf als altruïstisch. 

 

Belemmerend voor de positieve zelfbeeldontwikkeling is een 

werkcontext waarin men routinematig werk moet doen, beperkt wordt in de 

veelzijdigheid en mogelijkheden en men niet mag afwijken van de gangbare 

manier van werken. Men functioneert in zo’n omgeving slecht, voelt zich 

ongelukkig, gaat zich vervelen en raakt gedemotiveerd. Ter illustratie een 

interviewfragment waarin Jan vertelt waarom hij niet kan functioneren in een 

groot bedrijf: 

 

‘Ik pas niet in de hokjes die ze daar hebben. Toen ik bij het (CW) proefopstelling 

moest bouwen die uhh ontworpen en getekend moesten worden door de werkplaats van 

(OC) gemaakt worden, duurde allemaal heel lang. Dus ik heb die opdracht 

teruggetrokken en gewoon zelf gemaakt in twee dagen tijd. Dus dat scheelde bijna twee 

maanden. Dus toen moest ik op het matje komen, want dat mocht niet [lachend].’ 
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Een volgende belemmerende factor is de communicatie met de 

werkgever of met collega’s. Confrontatie met ongeloof over de intellectuele 

vaardigheden, onderwaardering en afkeuring wanneer men dingen anders doet 

dan anderen werkt remmend. Onbegrip van werkgevers of collega’s over een 

afwijkende of vernieuwende visie, het niet kunnen volgen van het snelle 

denken, het niet zien van de grote verbanden of het vasthouden aan regels 

wanneer dat ten koste gaat van de kwaliteit van het werk worden als 

ergerpunten en bron van frustratie benoemd. Ter illustratie een fragment uit 

het interview met Joan die vertelt over haar promotie in de Franse literatuur:  

 

‘Ja, ja zo heb ik mijn uhh, mijn ehh, hoe noem je dat, mijn dissertatie uhh, dat ehh dat 

ehh dat ging over de liedjes van een uhh 13e-eeuwse troubadour. Die die ik, nou ja die 

uitgegeven werd, die ouwe teksten daar vind je d’r dertien van, maar die zijn allemaal 

verschillend dus dan ga je die allemaal bestuderen en dan kom je met een tekst 

tevoorschijn, maar toen had ik besloten dat ehh, ja, toen was er al uhh, internet enzo, 

het ehh, gezien, uhh, de de hele communicatie in de middeleeuwen, dat lijkt een beetje op 
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het internet, dat is allemaal combinaal en, dus toen heb ik mijn ehm mijn uhh 

dissertatie daar heb ik een in de vorm van een website gemaakt, nou dan kon d’r dus 

ook muziek bij, en foto’s en weet ik wat in en analyses, ik kon daar alles opzetten, nou 

toen was ik klaar en toen ehh, toen heeft de universiteit dat verworpen want dat ehm dat 

ehm dat kan niet, want dat was nog nooit gedaan. […] En toen zeiden ze, ja print het 

maar uhh print het maar. Ja maar hoe kun je nou een website printen? 

[verontwaardigd] Hoe kan je nou muziek printen? Ik bedoel, als ik alles had 

uitgeprint dan had ik waarschijnlijk 1500 bladzijden gehad dus ik heb ja, uhh, een 

gedeelte geprint, en daar op die versie was mijn mijn mijn eh mijn verdediging ook 

gebaseerd, en dat vond ik wel heel erg jammer want het was niet alleen dat ik dacht van 

o, website is leuk, ik ging over, over eigenlijk een filosofisch uhh aspect van ehh van van 

communicatie. D’r waren één of twee oudere professoren zaten in de in de ja, ehm ehm 

hoe noem je dat, de soutenance, in dat comité dat mij ondervroegen, en die waren niet 

uhh die die die waren helemaal niet uhh, internet nou ehm, ze deden wel aan e-mail en 

ze gebruikten ook wel Word, maar voor de rest zagen ze dat niet zo zitten, en ehm en 

verder was het heel erg bureaucratisch, want, als je een ehm een dissertatie schrijft, dan 

moet je een alinea aanhouden van zoveel millimeter, en dan moet de bladzijde en dit 

moet hebben ze allemaal regels voor, hè, dus uhh, de punctuatie en enzo en daar konden 

ze niks mee beginnen, want ik had ineens een website.’ 

 

Miscommunicatie en wederzijds onbegrip kan aanleiding zijn voor een 

arbeidsconflict. Dit kan zo hoog oplopen dat het uitmondt in (al dan niet 

vrijwillig) ontslag, een rechtszaak of beide. Een van de factoren die van 

invloed is op de miscommunicatie is de onterechte aanname dat collega’s en 

leidinggevenden op eenzelfde manier denken. Machteld zegt daarover: 

 

‘Of wat ik heel veel in mijn werk heb gehad en nu ook weer, want daarom is lang 

werken op één plek gewoon verschrikkelijk, uhm, weet je dan bedenk ik iets, of dan 

bedenk ik dan wat en drie jaar later zit dan iedereen erover te praten op een 

teamvergadering en dan denk ik, ik heb het al lang gehad, ik wil nu dit en dan zit ik 

weer alleen te zitten. […] En daar loop ik in mijn werk ook vaak tegen op dat ik 

gewoon ehm, mensen vinden mij soms ook heel onduidelijk, omdat ik, ik denk iets, en 

dan zeg ik dit, en dan zeg ik dat, en dan zeg ik dat, maar die kunnen dat helemaal 

niet volgen want dat tussenstraatje wat voor mij heel logisch is, ja dan hebben ze van 

ehm waar gaat dit over. [Ik ga] veel te snel. Nou, dat is het lastige met collega’s, want 

ik ik werk dus met risico-jongeren, ook met hele zwakke leerlingen, maar dan, dan dan 

schakel ik dat uit want dan denk ik nee, ik moet gewoon met hen mee, maar bij 
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collega’s verwacht ik dat wel en daar kom en met teammanagers nog meer want ik denk 

jij zit op die post, maar die kunnen dat niet, en dan gaat het fout, daar gaat het op 

fout. Ja, zo ontstaat, dan praten ze dus langs elkaar heen en dan denk ik, wij zitten 

toch op hetzelfde level te communiceren?’ 

 

Inherent aan moeilijkheden in de communicatie is de 

onconventionaliteit van de deelnemers. Dit draagt enerzijds bij aan het 

zakelijke succes van deelnemers, anderzijds ervaren deelnemers de 

uitzonderingspositie als lastig in de sociale interactie. 

 

 

4.4. Factoren in de privésetting 

 

Niet alleen in de werksetting kunnen er communicatieproblemen ontstaan, op 

alle levensgebieden en in alle levensfasen vormt de sociale interactie in 

meerdere of mindere mate een uitdaging voor deelnemers, zo ook in de 

privésetting, bijvoorbeeld in de relatie met de (levens)partner, met vrienden en 

wanneer men zich in gezelschappen begeeft. Interactie met anderen leidt tot 

het gevoel en besef anders te zijn dan anderen. Ook in privésituaties kan dit 

leiden tot moeilijkheden in interpersoonlijk contact en tot moeite met het 

vinden van aansluiting bij anderen. Het kan aanleiding zijn voor onbegrip en 

afwijzing door anderen. Deelnemers beschrijven verschillende 

verschijningsvormen hiervan, van ongeloof tot het abrupt eenzijdig verbreken 

van vriendschappen of sociale uitsluiting. Joan die getrouwd was met een 

militair vertelt over de tijd dat zij in Duitsland woonde en haar man was 

uitgezonden: 

 

‘Ik weet toen wij in Duitsland woonden, nou toen hadden we allemaal uhh, we woonden 

in flats daar, de Canadese gezinnen, en de mannen die gingen dan som uhh vaak drie of 

vier maanden weg, en dan ehm, nou dan gingen alle Canadese vrouwen, die deden de 

huishouding, en dan gingen ze allemaal naar buiten, en daar was een speelplaats, en 

daar gingen ze daar zitten, met wat wat stoeltjes daaromheen, en de kinderen die 

speelden. Nou ja daar ging ik dus ook maar bij zitten, mijn kinderen moesten ook 

naar buiten natuurlijk, ik wist niet waar ik het over moest hebben, ik ik, smalltalk 

ben ik heel slecht in, en dan ehm en dan voelde ik me zo alleen, zo helemaal alleen, ehm 

en en mislukt eigenlijk, omdat ik d’r niet in slaagde om daar echt bij te horen en dat 

heb ik eigenlijk wel de hele periode dat wij in het leger zaten, gehad, ja en dan was d’r 
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een wifes club, weet je wel, en die kwam en dan samen, en dan kwam ik thuis en dan 

had ik zo’n pijn van de hele da de hele dag uhh, en ik dacht ik ga niet mee, waarom 

doe ik dit? Ik zei tegen mijn man vindt het erg als ik daar niet meer, nee natuurlijk 

niet. Nou ja, toen ging ik daar dus niet meer heen, en toen hadden zij het idee nou if 

you ’re not for us is, you ’re against us, dus toen was ik een beetje uitgestoten.’ 

 

Wanneer men geen aansluiting vindt bij anderen gaat dat gepaard met 

gevoelens van verdriet, eenzaamheid, minderwaardigheid en mislukking. Ook 

bestaat de kans dat men zichzelf als dom gaat beschouwen wanneer men 

anderen niet begrijpt en zelf de enige uitzondering is of denkt te zijn. Anneke 

vertelt daarover: 

 

'Ik had […] erg veel moeite om uhh, goed contact te leggen, en goed te snappen (..) wat 

andere mensen bedoelden. Ja, ik sloeg heel vaak de plank mis, dat ik het anders snapte 

dan zij en daar heb ik altijd van gedacht, ja, ik ben gewoon niet zo heel intelligent. ik 

ehm zou uhh, hè, als je met een groep zat of zo dan was daar (.) een grapje waar 

iedereen om lachte, en ik kwam dan steeds na, huuh? [lachend][…] [Ik zocht 

aansluiting bij anderen door] een beetje levelen, een beetje op een gelijk niveau ergens over 

hebben, waarbij ik dus altijd dacht van, dat de anderen een wat hoger niveau had, een 

stuk hoger. Ik deed mijn best om dan te denken, o, wat zegt ze nou, wat zegt ze nou, 

uhh, hoe zit dat dan, zo is dit grapje leuk dan, nou dan was het grapje niet leuk 

[lachend] maar ik vond dat dan zelf wel leuk.’ 

 

In interactie met anderen voelt men zich dan inferieur, wat een negatieve 

invloed heeft op het zelfbegrip en het zelfvertrouwen.  

Behalve het gevoel anders te zijn dan anderen kunnen kenmerken van 

hoogbegaafdheid zelf eveneens belemmerend zijn in de sociale interactie. 

Deelnemers noemen in verband hiermee slecht zijn in smalltalk en het voeren 

van lummelgesprekken die nergens over gaan. Dit wordt ervaren als onzinnige 

gesprekken waar zij niks aan hebben en waar zij niks aan hebben toe te 

voegen. Men verliest dan de interesse in het gesprek, het gesprek stokt en 

men gaat liever iets anders doen waarvan men het nut wel inziet of waarin 

men wel interesse heeft. Men voert liever een inhoudelijk gesprek over 

serieuzere dingen. Ook andere kenmerken van hoogbegaafdheid zoals het 

snelle denken, een sterke intuïtie en een goed geheugen geven aanleiding tot 

problemen in de sociale interactie. Jan vertelt hierover in relatie tot zijn 

levenspartner: 
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‘Mensen vinden het uhh (.) eng. (.) ‘K heb zelfs vrienden die hebben letterlijk gezegd 

van, uhh ik vind het eng, omdat ze niet begrijpen wat het is, en niet kunnen 

doorgronden dat je niet veel anders bent. En dat je misschien wat sneller denkt en 

andere verbanden legt. […] Het heeft uhh m’n relatie gekost zelfs. [lachend] Ja, nou het 

is uhh uiteindelijk was het toch uhh wel stuk gegaan. […] De letterlijke uitspraak van 

uhh, vanuit hem die uhh, dat soort uitspraken zijn de aanleiding geweest om uhh, dat 

ik me niet meer comfortabel daarbij voelde. Hij kon dat niet doorgronden. (.) Hij snapt 

niet dat ik overal de weg weet, dat ik dat gewoon kan onthouden, hij kan het niet 

onthouden.’ 

 

Ook onwetendheid over de eigen hoogsensitiviteit is voor deelnemers 

een belemmerende factor in de ontwikkeling van intieme relaties. Wanneer 

men zich niet bewust is van deze eigenschap, dan kan men erg gekwetst 

worden. Hierover zegt Bert:  

 

‘Daar heb ik zelf heel veel pijn van gehad. (.) Iemand die hoogsensitief heeft, heeft 

langere tenen, dus op het moment dat jij iets voor een hoogsensitieve de voeten gooit, dan 

ligt het op zijn tenen. Daar zit het verschil, daar zit dus ook het verschil in het stukje 

gave, dat ik zeg moeite, [kucht] die tenen heb ik nog steeds (.), alleen ik besluit er zelf 

voor dat als iets op mijn tenen landt, dat ik denk, ja-a, nou doe jij dat, maar ik kan 

nog veeel beter [lachend]’ 

 

Om te voorkomen dat men wordt gekwetst, kweekt men een dikke 

huid door voornamelijk aandacht te geven aan de rationele kant, omdat deze 

sterk is ontwikkeld en men deze vertrouwt. Hierdoor ontstaat echter een 

disbalans tussen emotie en cognitie, waarbij de emotionele kant wordt 

weggestopt of genegeerd. Wanneer dat langdurig wordt volgehouden raakt 

men het zicht op deze eigenschap kwijt en ontwikkelt men een inadequaat 

zelfbeeld. Uiteindelijk zorgt de disbalans ervoor dat men privé, zakelijk op of 

beide terreinen vastloopt. Jaap beschrijft hoe deze disbalans een factor was in 

de scheiding van zijn vrouw nadat hij zakelijk financiële problemen kreeg 

door een burn-out: 

 

‘In ‘86 besloot ik dus om te scheiden, we waren getrouwd in gemeenschap van goederen, 

ja dus ik denk nou, als ik de schuld op mijn nek neem, dan uhh, is mijn vrouw en mijn 

dochter vrij van die ellende, dan kunnen die gewoon met schoon schip opnieuw starten, 
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en ehm, dan ga ik wel uhh met mijn advocaat verder dus de zaak uhh, optrekken. […] 

Om die scheiding erdoor te krijgen, mijn vrouw wilde dat helemaal niet, […] heb ik 

dus ehm (.) overspel gesimuleerd, door op de plaatselijke markt gearmd te gaan lopen 

met een hoertje, en dat was al vrij snel bekend bij mijn ex natuurlijk. En ehm ja toen 

vond ze het wel goed om te scheiden [lachend] […] Ja een stomme streek natuurlijk. 

Maar ook daar weer het negeren van mijn emotionele kant. Hè, dus puur op de ratio af 

[…]. [Wanneer mijn gevoel meer had meegespeeld] dan had ik in inspraak toegelaten, 

ja, dan was het een uhh een uhh een in overleg gekomen iets geweest.’  

 

Wanneer deelnemers gedurende het leven de emotionele kant 

(her)ontdekken, wordt de balans tussen ratio en emotie herstelt en geeft het 

mogelijkheden om beter met de hoogsensitiviteit om te gaan, wat de sociale 

interactie ten goede komt. De identificatie als hoogbegaafd kan hierin een 

cruciale rol spelen, maar dit hoeft niet de belangrijkste factor te zijn. 

Een laatste belemmerende factor is het hebben van een meegaand 

karakter, waardoor men zich te zeer aanpast aan de sociale eisen die worden 

gesteld. Wanneer deelnemers het gevoel hebben anders te zijn dan anderen, 

leidt tot het zoeken naar de sociale norm en pogingen zich daaraan aan te 

passen om erbij te horen. Wanneer men daarbij zichzelf verliest, dan resulteert 

dat in de ontwikkeling van een inadequaat zelfbeeld. Hoewel het soms lukt 

om (redelijk) aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten, zijn 

vriendschapsrelaties vaak oppervlakkig en van korte duur. Wanneer vrienden 

uit beeld raken door bijvoorbeeld een studie op een andere school of 

universiteit, of een andere werkkring dan verwatert het contact snel.  

 

Een bevorderende factor voor de ontwikkeling van het zelfbeeld in de 

privésetting is het vermogen om van jongs af aan duurzame intieme relaties 

met leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Hiervan ondervindt men gedurende het 

hele leven voordelen. Bij mensen waarmee men langdurige intieme relaties 

weet op te bouwen voelt men zich op het gemak en geaccepteerd zoals men 

is. Huub vertelt over zijn vrienden: 

 

‘Nou ik heb een aantal goede vrienden, de meeste nog van de havo overgehouden, die we 

nog regelmatig zien, die nog regelmatig lekker komen eten, of wij bij hun of zij hier, en 

uhm dat vind ik ook heel belangrijk. Hè ja ik denk, vrienden, ja, […] als je goede 

vrienden bent, dan moet je, dat moet je koesteren, want je doet in je leven wel vaak 

nieuwe relaties op, maar hoe langer je iemand kent hoe intenser dat is, hoe belangrijker 
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dat is. Iemand die ik vandaag leer kennen en hartstikke leuk vindt, en morgen weer 

weg is of vanmiddag weer weg is, ja zeg het maar, wat betekent dat eigenlijk? […] 

Da’s vluchtig. […] Dus vrienden van vroeger vind ik erg belangrijk, […] dat zijn 

mijn beste vrienden [lachend]. Mensen [die je kent] van vroeger, dat is gezellig, daar 

weet je wat je aan hebt. Uhh (.) ja, en die nemen je zoals je bent.’  

 

Een volgende belangrijke bevorderende factor voor de ontwikkeling 

van een adequaat zelfbeeld is de wetenschap hoogbegaafd te zijn. Deze 

wetenschap neemt het gevoel anders dan anderen te zijn niet weg, maar geeft 

een referentiekader van waaruit deelnemers hun anders-zijn begrijpen en 

zichzelf beter kunnen positioneren ten opzichte van anderen. Dit leidt tot 

meer zelfvertrouwen en een beter inzicht in de sociale verhoudingen. Het 

zorgt tevens voor de mogelijkheid te anticiperen op de verschillen tussen hen 

en anderen. Kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen dan worden 

aangewend als hulpbron in de sociale interactie. Ter illustratie een fragment 

uit het interview met Bert die zijn analytisch vermogen en denksnelheid 

gebruikt in sociale interactie met niet-hoogbegaafden om deze interactie beter 

te laten verlopen: 

 

‘Nee, ik neem bewust, ik neem heel bewust bepaalde stappen, om te voorkomen dat ik 

mensen voorbij loop. Dat is een automatisme wat ik mij aangeleerd heb. [Door schade 

en schande wijs geworden], maar ook respect voor de mens, en zijn snelheid. Door 

respect te nemen en te zeggen OK, ehm, ik doe nu een stap, ik weet dat ik hier uit kom, 

ik bedoel ik kan het mijlenver aan zien komen, dat weet ik, dat zie ik, het zal 

misschien daar wezen, het zal misschien daar wezen, maar niet hier. Heel kien en heel 

analyserend. Ik kan heel goed analyseren, dus ik weet ik kom hier uit. Maar als ik 

tegen iemand die, ik moet zeggen we zitten daar, ja precies. Ik moet dus iemand 

meenemen in mijn gedachtentrein. En dat kan ik alleen maar door te zeggen 

stationnetje, station, station, station. Want ik neem de zelfde stations, ik neem geen 

andere stations. Alleen ik weet uit ervaring en door snelheid, ja dat ik er vaak er één 

over sla. […] Dus, dat dat is, dat maakt het in het sociale een stuk makkelijker, door 

te weten.’  

 

Ook geeft de wetenschap hoogbegaafd te zijn de mogelijkheid een 

context te creëren of te kiezen die beter aansluit bij de persoonlijke behoeften, 

bijvoorbeeld door het aangaan van meerdere vriendschappen, die elk 

aansluiten bij een ander interessegebied. Machteld zegt hierover: 
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‘Ik denk dat dat bij hoogbegaafdheid ook hoort, ik heb ook vrienden en bekenden en 

daar, daar heb ik mijn kinderen wel geleerd, dat heb ik ze wel geleerd, ik zeg zoek niet 

alles in één vriend of vriendin, pak ieder specialisme bij iemand waar die specialist in is. 

Dus als je wielrennen leuk vind dan ga je met een wielrenner om, maar voor dat andere 

deel ga je met die om, want anders heb je het te oppervlakkig voor je gevoel.’ 

 

Ook aansluiting zoeken bij anderen met een brede interesse, bij hoger 

opgeleiden en bij andere hoogbegaafden leidt tot een context die beter 

aansluit bij de eigen behoeften.  

Deelnemers zeggen hoogbegaafdheid in anderen te herkennen. 

Herkenningspunten zijn een bepaalde levendigheid en alertheid in de ogen, 

woordgrapjes, het leggen van onverwachte verbanden, een hoog 

gesprekstempo, communicatie waarin men van de hak op de tak springt, een 

snel begrip en een goed geheugen. Het contact met andere hoogbegaafden is 

echter een ambivalente factor in de ontwikkeling van een adequaat en positief 

zelfbeeld. Bevorderend is de (h)erkenning van de hoogbegaafdheid in en door 

anderen. Zeven deelnemers zoeken na hun identificatie contact met andere 

hoogbegaafden door lid te worden van de vereniging Mensa. In contact met 

andere hoogbegaafden leert men betekenis te geven aan de eigen 

hoogbegaafdheid en dit in perspectief te plaatsen. Men kan zich, soms voor 

het eerst, identificeren met anderen. Dit geeft een gevoel van thuiskomen en 

is met name belangrijk voor degenen die voorafgaand aan de identificatie een 

inadequaat zelfbeeld ontwikkelden. Jan verteld hierover:  

 

‘De eerste keer dat ik me echt hoogbegaafd voelde, da’ was heel leuk, da’ was bij 

Mensa. Was een symposium in Utrecht, was door de vereniging gegeven. Dat was de 

eerste keer dat ik naar een symposium toe ging. […] Toen moest je een aantal testjes 

doen, en d’r werden vragen gesteld. […] Door die testjes werden (.) tien talenten volgens 

mij of acht talenten, werden specifiek benoemd en onderzocht. Uhh drie daarvan werden 

specifiek eruit getrokken en die drie bleek ik ook te hebben. […] Dat, toen had ik voor 

het eerst echt het gevoel van god, ik uhm, ik hoor, uhm, ik pas erbij.’ 

 

Behalve herkenning en een gevoel van thuiskomen brengt het 

lidmaatschap gezelligheid en nieuwe vriendschappen. Met andere 

hoogbegaafden deelt men bepaalde interesses waar negen van de tien mensen 

niets vanaf weten en praat men over onderwerpen waar men met een heleboel 
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andere mensen niet over praat. Daarnaast is de vereniging Mensa een 

leeromgeving voor vaardigheden waarvan men in de werkcontext voordeel 

heeft. De omgang met andere hoogbegaafden wordt door één deelnemer 

maar voren gebracht als belangrijk onderscheidend aspect ten opzichte van 

andere verenigingen. Bert vertelt over zijn bestuurswerk voor de vereniging: 

 

‘[Het heeft] heel veel gebracht in de zin van verwachtingsmanagement. Uhh. Dat heb ik 

daar echt geleerd. Wat verwacht iemand van je, wat voor verwachting wek je bij iemand. 

[Het verschil tussen Mensa en bijvoorbeeld een voetbalvereniging is] peers, gelijken. 

Mensen die je snappen. Mensen die dus net zo ragfijn als jij, of ragfijner, kunnen 

zeggen: nou, nee vriend [lachend] jij kunt dat nou wel zeggen maar, ja heb je dan ook 

daar en daar en daar aan gedacht? Ehhh [vertwijfeld]. Één jaar besturen bij Mensa is 

als drie jaar besturen ergens anders. ‘K heb het anderhalf jaar gedaan. Zo’n tijd, [blij] 

heel druk, uhm (.) dat zijn wel dingen waar je uhh, waar je heel veel van leert.’ 

 

Tevens voorziet lidmaatschap de vereniging in een netwerk, scholing, 

workshops en informatie waarvan men voordeel ondervindt. 

 

Het lidmaatschap van de vereniging Mensa is echter ook een 

belemmerende factor. Zes deelnemers vinden dat veel Mensaleden in een 

slachtofferrol blijven zitten en vooral negativiteit uitdragen. Zij doen op basis 

van hun ervaringen binnen de vereniging stevige uitspraken over andere 

Mensaleden. De vereniging Mensa wordt door hen beschreven als een club 

van mensen die hun hoogbegaafdheid geen plek kunnen geven. Mensaleden 

worden Mensakneuzen en verzuurde zeurpieten genoemd die over alles 

negatief zijn, zich miskend en tekort gedaan voelen en veel te weinig bezig 

zijn met de positieve kanten van hoogbegaafd zijn. Ook wordt er gesproken 

over veel ruzie, onenigheid en conflicten binnen de vereniging. Anneke vertelt 

over haar ervaringen met de vereniging: 

 

‘Eigenlijk vind ik het een vreselijke vereniging. [lachend] Ik keek in het begin denk ik 

enorm tegen hen op en dan dacht ik o, zijn die intelligent. […] Ik leerde heel veel van 

hun en en ehm, nou ik vond het een enorme eer dat ze dan met mij gingen praten bij me, 

en nu denk ik, ja ik weet het niet zo goed, er zijn weinig mensen die succes hebben 

binnen Mensa. […] Mensen worden ontslagen, en ja, als je die baan al kent, vorig jaar 

had je toch ook al een ruzie met je leidinggevende, dat ging toch om precies hetzelfde? 

Dat moet je dan toch anders gaan aanpakken? En zo niet, dan wordt je volgend jaar 
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wel weer ontslagen, rechtszaken veel en, ja heel veel ehm, ze snappen me allemaal niet. 

[…] Ja dat gaat natuurlijk over over zelfbeeld, en ook over ehm (.) acceptatie, je ziet, je 

ziet daar iets uhh schreeuwerigs en en en uhh mensen die heel ehm, tekort gedaan 

worden, die worden ook tekortgedaan […] in de maatschappij, ze staan ze ook aan de 

rand, ze zijn ook, ze weten het altijd beter, kats irritant, ze ze hebben wel gelijk, ja 

natuurlijk hebben ze wel gelijk, want anders trekken ze hun mond niet open, maar, ja 

je ziet en ehm een niet realistisch zelfbeeld. […] Zij zoeken niet naar aansluiting, zij 

zoeken ruim baan voor hun eigen pad. Zij willen die twee werelden zeg maar in één, 

omdat dat, ja, in mijn ogen bestaat dat niet, misschien uhh heb ik helemaal ongelijk 

hoor, maar, ik kan niet ehm wij zijn met ehm 1%, minder dan 1%, ja dan kan je niet 

tegen die andere 99% zeggen het gaat hier allemaal zoals ik het wil.’  

 

Deze negatieve houding van andere hoogbegaafden botst met de wens 

van de deelnemers positief in het leven te staan en hoogbegaafdheid op een 

positieve manier in te zetten. Dit maakt het moeilijk zich met andere 

Mensaleden te identificeren en is voor sommigen een reden om het 

lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Daarnaast denkt men dat deze 

negatieve houding leidt tot vooroordelen over hoogbegaafden in de 

samenleving. Anderzijds heeft de vergelijking met hoogbegaafden die het 

minder goed doen dan zijzelf ook positieve aspecten, door neerwaartse sociale 

vergelijking. Jan vertelt daarover: 

 

‘Toen ik bij de nieuwe-ledendag in Tilburg zat, dat voelde echt als thuiskomen. Ik zat 

uhh naast drie jongens die uhh alle drie ook de mavo hadden gedaan, ik was de enigste 

die ‘m had afgerond. [lachend] Uhm, daar veel mee zitten praten en daar herkende ik 

veel van, en gaf me ook wel een uhm beetje een positief gevoel omdat ik een van de 

weinigen was die uhh die m’n  draai heb gevonden.’ 

 

 

4.5. Factoren in de maatschappelijke context 

 

Belemmerende factoren voor de ontwikkeling van een adequaat en positief 

zelfbeeld in de maatschappelijke context zijn (zelf)stigmatisering en negatieve 

stereotypering. Mechanismen van (zelf)stigmatisering en negatieve 

stereotypering komen in de levensverhalen van alle deelnemers naar voren. 

Men heeft vooral met stigmatisering en negatieve benadering door anderen te 

maken wanneer de onconventionaliteit naar voren komt, waardoor men niet 
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in de sociale context past. Dit leidt tot vooroordelen, onbegrip, afwijzing en 

miskenning. Men wordt dan benaderd als eng of raar of wordt gezien als nerd. 

Onbegrip, veroordeling en afwijzing door anderen relateren deelnemers 

overigens niet alleen aan hun hoogbegaafde identiteit. Ook wanneer de 

homoseksuele en religieuze identiteit onconventioneel is in de sociale context 

heeft men te maken met (zelf)stigmatisering en negatieve stereotypering. 

Deelnemers beschrijven verschillende gebieden waarin hun 

hoogbegaafde identiteit tot problemen leidt en negatieve reacties oproept. 

Een eerste domein is wanneer zij zeggen dat zij hoogbegaafd zijn. Deelnemers 

spreken in het kader van hun hoogbegaafdheid vaak over slimmer zijn dan 

anderen. Dit wordt ofwel expliciet tijdens het interview, ofwel gedurende het 

ontwikkelingsproces na de identificatie als hoogbegaafd, genuanceerd en 

spreekt men over anders zijn dan anderen. Afgezien van het feit dat deze 

terminologie meer recht doet aan de betekenis die hoogbegaafdheid heeft in 

het leven van de meeste deelnemers, anticipeert men hiermee tevens op de in 

de maatschappij heersende norm arrogant te zijn wanneer je zegt dat je zeer 

intelligent bent. Joan zegt: 

 

‘Nee, ik vind het zo’n etiket. En zeker in de ogen van andere mensen zij is 

hoogbegaafd, zo nou ehh pff, ja […] [Als ik zou zeggen dat ik hoogbegaafd ben dan] 

denk ik  dat uhh, dat mensen geïrriteerd zouden raken van ehh denk je soms dat je 

beter bent dan wij. En uhh en dat die defensief zouden worden. Nee, ik denk niet dat 

de gemiddelde persoon een gesprek aan zijn wil knopen over: nou vertel eens hoe je over 

hoogbegaafdheid denkt, nee pff [lachend] nee hoor, nee dat, dat, […] nee, daar begin ik 

echt niet aan. […] Nee, de de meeste mensen net wat ik zeg, ik denk dat die zich 

bedreigd gaan voelen, dus als iemand zegt uhh, nou wist je dat ik hoogbegaafd ben? Ik 

bedoel wat maakt dat nou uit verder, weet je dat ik goede hersenen heb?[…] Nee, ik 

heb het er nooit over, […] het is geheim [lachend]’ 

 

Wanneer men zichzelf presenteert als zeer intelligent wordt men gezien 

als iemand die zichzelf superieur vindt. Deelnemers voelen zich echter niet 

superieur. Ze noemen zichzelf gewone mensen die niet veel anders zijn dan 

anderen, maar toevallig iets extra’s hebben meegekregen bij de geboorte. Hun 

hoogbegaafdheid zien zij daarom niet als verdienste en het maakt hen niet 

beter of belangrijker dan een ander.  

Een tweede domein waarin de onconventionaliteit naar voren komt is 

de brede ontwikkeling en belezenheid. Uit de levensverhalen komt een 
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maatschappelijke norm naar voren die zegt dat men alleen kennis kan hebben 

over zaken waarvoor men officieel heeft geleerd. Het bezitten van veel kennis 

wordt beter geaccepteerd wanneer iemand een geïnstitutionaliseerde opleiding 

in het betreffende vakgebied heeft gedaan. Al vanaf jonge leeftijd, in contact 

met klasgenoten kan de belezenheid een probleem zijn. Jan vertelt:  

 

‘Toen ik uhh op de mavo zat en met vriendjes naar school fietste die vonden mij altijd 

een beetje betweterig. Omdat er uhh (.) veel onderwerpen zijn die ik interessant vind en 

daar over lees, en als ze dan een vraag stelden krijgen ze antwoord, en als ze dan een 

andere vraag stellen kregen ze ook antwoord. Ze hadden ze zoiets van die weet alles 

beter.’ 

 

Ook als volwassene loopt Jan hiertegen aan, in zowel de privé- als 

werksetting:  

 

‘Eén van mijn voorbeelden die ik wel eens tegen mijn vrienden vertelde, op een keer belde 

ik Erik zo van goh, zullen we iets leuks gaan doen zaterdagmiddag en uhm hij wist 

niks, van god vind je het leuk om vanmiddag even naar Rotterdam te rijden? Effe naar 

het fotomuseum op de kop van Zuid uhm, Hotel New York zit er vlakbij, even hapje 

eten. […] Ik rij op mijn gevoel Rotterdam binnen naar de goeie plek, uhm ik loop op 

plekken binnen, ik herken dingen, uhm weet wie foto’s gemaakt hebben. Ik heb een 

stuk van een foto-opleiding gedaan vind ik leuk, dus ik weet er wat van. Uhm, (.) zo. 

En dan is de confrontatie met dat je dingen wel kunt onthouden en wel weet niet zo heel 

hard. Je komt constant over als betweterig. (.) Daar heb ik geen zin in. In mijn werk 

ook, ik uhm krijg (.) steeds meer vragen van klanten van uhm, dat doe jij wel, dat regel 

jij wel, daar bedenk jij wel iets voor, uhm en vervolgens bedenk je daar ook iets voor. 

[…] En (..) dat verwacht[en ze] niet van de smid op de hoek van de straat. En al al 

die facetten die erbij komen kijken, […] de besturingen, de veiligheidsaspecten, uhm 

constructief al die dingen neem ik gewoon mee. […] Ja, ik werk met klanten die uhhm 

je erkennen, die het willen, die uhh die uhh of erkend hebben omdat je dingen doet die 

een ander niet doet, die stellen het op prijs. Uhm, ik zat van de week in een 

bouwvergadering die ging helemaal het verkeerde spoor op, over de geluidstechniek, en ik 

zit, moet daar wachten tot ik aan de beurt ben voor mijn stukje van het vak, en op den 

duur ga ik me daarmee bemoeien en vinden mensen heel vervelend, dat ik in het begin al 

wist waarom het niet goed is en uhm […] dan ga ik te snel en ik bemoei me met dingen 

uhm waar ik me niet mee mag bemoeien want uhm dat is mijn vak niet.’ 
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Het niet erkennen van de belezenheid en eruditie leidt tot gevoelens 

van miskenning en tot frustratie. Ook het maatschappelijk heersende idee dat 

hoogbegaafden allemaal een doctorstitel zouden hebben, omdat zij 

gemakkelijk kunnen leren is een vooroordeel dat volgens de deelnemers niet 

overeen met de werkelijkheid. Niet alle hoogbegaafden kunnen goed leren 

binnen een reguliere en schoolse opleidingscontext. Bert die van de havo naar 

de lts moest omdat hij slechte schoolresultaten haalde vertelt: 

 

‘Ik ben wel een talenwonder, maar ik moet tussen de mensen wonen, om het op te 

kunnen pikken. Ik spreek er vijf. En gedeeltelijk is dat gewoon door d’r tussen te 

zitten, grotendeels moet ik zeggen, is dat door er tussen te zitten. Dus dat is, dat is 

eigenlijk mijn mijn [leermethode]. 

 

Deelnemers zijn van mening dat hoogbegaafden op school vaak niet 

diegenen zijn die door hard te werken hoge schoolprestaties behalen, zoals 

het maatschappelijk beeld is. Vaker zijn zij de uitvallers of scoren ze 

gemiddeld, omdat ze zich aanpassen aan het niveau van hun klasgenoten. Een 

belangrijke factor die meespeelt in het uiteindelijk behaalde opleidingsniveau 

is de betekenis die deelnemers daaraan geven. Opleidingen die de deelnemers 

volgden waren noodzakelijk voor de uitvoering van hun beroep. Daarnaast is 

interesse in het betreffende vakgebied en het creëren van een persoonlijke 

uitdaging de belangrijkste reden voor scholing. Dit vindt men echter niet 

persé in een hoge opleiding of in de verdieping van het eigen vakgebied. Men 

zoekt het ook in de breedte of men doet een opleiding in het kader van een 

hobby. Onwetendheid over hoogbegaafdheid kan volgens Huub een 

verwrongen maatschappelijk beeld over hoogbegaafdheid veroorzaken: 

 

‘Ik denk als je hoogbegaafdheid als een soort nerderigheid beschouwd, dan zou het maar 

een rare wereld zijn, maar ik denk dat (.) dat je niet moet denken dat mensen die 

hoogbegaafd zijn dat die de hele dag alleen maar aan moeilijke dingen lopen te denken, 

want die zien de wereld volgens mij net hetzelfde als iemand met een IQ van 80. Uhh 

en het zijn ook niet allemaal Willy Wortels hoor. Je je karakter bepaalt toch wat je 

ermee doet.’  

 

Een derde domein waarin men tegen stigmatisering aanloopt is het 

anders denken, waardoor men dingen anders benadert dan anderen. Wanneer 

men daardoor afwijkt in de sociale context en niet voldoet aan de 
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verwachtingen van anderen, dan kan men daardoor worden afgewezen of te 

maken krijgen met sociale uitsluiting. Deelnemers zeggen moeite te hebben 

met het vinden van (echte) aansluiting bij anderen, omdat zij moeite hebben 

anderen te begrijpen en zij niet begrepen worden door anderen. Machteld zegt 

hierover: 

 

‘Maar je niet begrepen voelen gaat om het mogen zijn wie je bent, en dat is denk ik toch 

iets anders. […] Dat heeft te dat heeft te maken met met maatschappelijke normen en 

waarden, d’r worden op bepaalde momenten bepaald gedrag van je verwacht of d’r wordt 

ehm ehm, ja, die onuitgesproken regels, die ik A niet thuis had meegekregen maar B 

ook vaak niet niet snapte. […] ja en […] niet boven het maaiveld uit mogen komen, 

want dan wordt iedereen na nasty tegen je. De mensen hebben, dat beeld van 

hoogbegaafdheid krijg je niet veranderd. En dan denk ik, voor een deel omdat dat 

gekoppeld wordt aan van o dan uhh, hoe vaak je dat ook niet, toen ik ook in die 

omgeving zat en dan hoorde je andere mensen zeggen van jij was toch hoogbegaafd? Ik 

zeg ja, ik blijf toch gewone een mens en zeg ik dan altijd, dat is het eerste wat ik zei. 

Het zijn gewoon mensen. Alleen heb je een andere bagage meegekregen toevallig (.) en 

dat zit dan in in anders denken, anders naar de wereld kijken. Uhh, ja goed, ja d d, al 

die Einsteins, ik zeg nee dat zijn niet allemaal Einsteins [lachend] maar, en ook 

bovendien zeg ik, werd die ook van school getrapt dus in die zin.’ 

 

Enkele deelnemers zeggen met name in grotere gezelschappen last te 

hebben van het niet kennen van de ongeschreven regels. Dan zijn zij onzeker 

over hun eigen aandeel in het gesprek. In één-op-een gesprekken hebben zij 

minder last van onzekerheid. Echter contact in een een-op-een setting kan 

ook tot twijfel over zichzelf leiden wanneer interesses niet overeenkomen met 

de gesprekspartner of wanneer men slecht is in smalltalk, waardoor men niet 

weet waarover men het moet hebben.  

De onconventionaliteit van de hoogbegaafde zorgt ervoor dat anderen 

hem of haar niet goed weten te categoriseren. In combinatie met de 

maatschappelijke onbekendheid met en onwetendheid over het fenomeen 

hoogbegaafdheid leidt dit tot negatieve en afwijzende reacties of tot sociale 

uitsluiting. De negatieve benadering door anderen heeft grote impact op het 

zelfbeeld. Het leidt tot zelfstigma, een vermindering van het zelfvertrouwen 

en een verminderd welzijn. Met het oog op de geschetste maatschappelijke 

context noemen sommige deelnemers hun hoogbegaafdheid een stempel of 
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etiket. Omgaan met hun hoogbegaafdheid in de geschetste maatschappelijke 

context ervaren deelnemers soms als een strijd.  

Anticiperend op het (zelf)stigma passen deelnemers verschillende 

probleem- en emotiegerichte copingstrategieën toe. Een eerste copingstrategie 

is externe attributie. Miskenning, afwijzing, onbegrip en vooroordelen 

schrijven deelnemers toe aan (maatschappelijke) onwetendheid over 

hoogbegaafdheid. Een tweede copingstrategie selectieve zelfonthulling. Men 

houdt de hoogbegaafdheid zoveel mogelijk verborgen, behalve voor intimi. 

Door niet over hun hoogbegaafdheid te praten wil men negatieve 

consequenties zoals sociale uitsluiting en afwijzing voorkomen. Huub zegt 

over het in zeer korte tijd afronden van zijn opleiding psychologie: 

 

‘En toen ben ik, maar ja, jouw vraag was eigenlijk van hoe kom je op ouwe leeftijd nog 

op om te gaan studeren, ja, ik vond dat leuk en ik ehm [wanneer ik ben begonnen] zeg 

ik niet, dat is geheim [lachend]. Nou, een studie waar normaal mensen drie jaar over 

doen, dat heb ik in minder dan anderhalf jaar gedaan, en ehm ja dus. Nou, ik zeg het 

nou tegen jou, maar normaal, een vriend van mij die zei dat ook meteen, o dat heb je 

zeker weer in een paar maanden gemaakt. Ja als ik er zin in heb dan heb ik het zo 

geleerd, ik ben nu weer met een hbo cursus bezig, die ga ik morgen eindexamen, 

maandag examen doen, daar ben ik uhh vier maanden geleden aan begonnen. […] Ja 

als ik het wil dan race ik er doorheen, ik lees het boek en ik weet het. […] Daar 

schaam ik me niet voor maar, ik heb eigenlijk ook geen zin om dat een ander uit te 

gaan leggen, dat klinkt een beetje snoeverig of zo vind ik. Van zie je wel wat ik kan. 

Nou daar heb ik geen behoefte aan. Kijk, mensen die mij goed kennen die weten dat 

wel.’ 

 

Ook het zich aanpassen aan de sociale context en het compenseren van 

het stigma tijdens sociale interacties zijn copingstrategieën die deelnemers 

toepassen om de negatieve reacties op hun hoogbegaafdheid te voorkomen. 

Joan vertelt: 

 

‘Ja, ik verloochen mezelf soms wel, dat is waar. Ja, dat zou ik minder moeten doen. 

[…] Ik ehm, ik heb vaak uhh als mensen ergens over praten en ik weet er eigenlijk 

meer van, of ik zie een duidelijke fout in hun denken, dan denk ik, dan zeg ik niks, 

[…] omdat, ehm, (..) nou, omdat dat tot onvrede kan leiden, ik heb een vreselijke hekel 

aan ruzie, uhh omdat ik dan mezelf moet gaan zitten verdedigen ehm, en uhh, omdat 

ik het soms niet eens de moeite waard vind, dat levert niks op. Nee, dus op die manier, 
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ja en ik denk dat ik mezelf ook wel eens dommer voordoe en ik ben, gewoon in het 

kader van aanpassen en het erbij horen net als iedereen zijn.’  

 

Daarnaast minimaliseren sommige deelnemers hun hoogbegaafde 

identiteit. Hoewel alle deelnemers het zien als onderdeel van hun identiteit, 

zeggen sommigen dat hoogbegaafdheid geen rol of weinig betekenis heeft in 

hun leven. Jaap gaat hierin heel ver en wijst zijn hoogbegaafde identiteit 

vrijwel volledig af door zijn geïnternaliseerde negatieve overtuigingen 

daarover:  

 

‘[Wanneer er alleen maar hoogbegaafden zouden bestaan](.) denk [ik] dat het dat het 

narcisme nog een grotere kans heeft, want ik, ehm ik vond mij vroeger een knappe 

jongen, voor de meisjes [lachend] met m’n golvend haar, en uhm slimme streken, uhm 

dus heel aantrekkelijk, en die uhh, en dat ehm, (..) die zelfingenomenheid, dat ehm dat 

staat dat staat in feite dus dus ehm, uhm delen en communicatie in de weg (.) […] dus 

als je hoogbegaafd bent en je bent je daarvan bewust, dat je daar dus dat je daarmee je 

narcisme nog een uhh, nog een zetje geeft. […] Met wie ik ben, want ik ben niet mijn 

lichaam, ik ben een entiteit in mijn lichaam. En met dat die entiteit niet meer moeder 

natuur toebehoort, maar maar God toebehoort, uhh is dat is dat dat dat narcistische 

beeld dus uhh veranderd […] Ja, en en er gebeurt niks ten opzichte van uhh van van 

een keerpunt naar God, is er, blijft er gruwelijke ellende. […]. Maar dat, maar zo 

ervaar ik dus, dat ik dus in dat stadium ben gekomen. [Wanneer je gelooft] dan ben je 

onderweg om te groeien in in datgene wat dus ehm licht is, en wat ver af ligt van het van 

het egoïsme en het narcisme en noem maar op.’ 

 

Ook het aansluiting zoeken bij anderen hoogbegaafden is een manier 

op met het maatschappelijk stigma om te gaan. Dat dit niet altijd en 

zondermeer een positief effect heeft is beschreven in de voorgaande paragraaf 

(3.2.5). 

Tot slot noemen deelnemers het creëren van een context waarin hun 

anders zijn niet of minder opvalt als copingstrategie. Deelnemers voelen zich 

thuis in een omgeving met mensen van verschillend pluimage, zodat hun 

onconventionaliteit minder zichtbaar is en men niet de enige is die 

onconventioneel is. Elisabeth vertelt over haar wens haar dochter te laten 

opgroeien in een woonomgeving waarin veel diversiteit is:  
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‘Maar goed dan vraag je je af waar wil je dan wel heen en wat is dan een goeie wijk en 

ehm, ze zijn […] heel veel nieuwbouw aan het plegen, maar daar wil ik eigenlijk ook 

niet heen, want daar wonen allemaal van die zoals het hoort gezinnetjes. Voel ik me 

helemaal niet thuis nee, dus het is echt een beetje zoeken staat een verdwaald nog ergens 

een een huis dat iemand over het hoofd gezien heeft […] gewoon in de wijk die goed 

genoeg is maar die die het liefst een beetje gemêleerd is, hè want in de nieuwbouwwijk is 

het ook het zijn allemaal dezelfde gezinnetjes ja dat vind ik jammer. En enerzijds zit 

ik graag tussen veel verschillende mensen en vind ik het belangrijk dat dat Lisa gaat 

zien, dat er een enorme diversiteit is, uhm, maar anderzijds wil ik wel dat het een 

omgeving is waar ik haar op straat durft te laten spelen.’ 

 

 

4.6. Conclusie 

 

Deelvragen 1 en 2 van dit onderzoek zijn:  

1. Wat zijn gedurende de levensloop de bevorderende factoren voor de 

vorming van een adequaat en positief zelfbeeld van personen die op 

volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd? 

2. Wat zijn gedurende de levensloop de belemmerende factoren voor de 

vorming van een adequaat en positief zelfbeeld van personen die op 

volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd? 

 

Uit bovenstaande kan in antwoord op deze deelvragen worden 

geconcludeerd dat in verschillende levensfasen belemmerende en 

bevorderende factoren voor een positieve en adequate zelfbeeldontwikkeling 

te bestaan. De belangrijkste belemmering gedurende de levensloop is een 

restrictieve context waarin conformatie wordt geëist aan de heersende normen 

en waarden, er weinig persoonlijke aandacht is, geen emotionele steun wordt 

gegeven en men onbekend is met het fenomeen hoogbegaafdheid. In een 

dergelijke context worden deelnemers zich bewust van het feit dat zij anders 

zijn dan anderen en wordt de onconventionaliteit zichtbaar. Wanneer hierop 

afkeurend of veroordelend wordt gereageerd leidt dit tot moeilijkheden in de 

sociale interactie, onzekerheid over zichzelf en een negatieve zelfbeoordeling. 

Onwetendheid over de eigen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit is tevens 

belemmerend voor een adequate en positieve zelfbeeldontwikkeling. Het niet 

kunnen relateren van sociale moeilijkheden aan hoogbegaafdheid en 

hoogsensitiviteit resulteert in een beperkt zelfbegrip en kan leiden tot een 
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inadequaat zelfbeeld op de domeinen emotionaliteit en/of intelligentie. Ook 

(zelf)stigmatisering en negatieve stereotypering in de maatschappelijke context 

belemmeren de vorming van een positief en adequaat zelfbeeld. De 

zelfrepresentaties als hoogbegaafd of zeer intelligent, de veelzijdigheid, 

belezenheid en eruditie, de afwijkende en snelle denkwijze en andere 

benadering van zaken leidt ertoe dat men als buitenissig wordt gezien. 

Wanneer in de sociale context op die manier de onconventionaliteit naar 

voren komt, leidt dit tot negatieve reacties van anderen, zoals afwijzing, 

miskenning en sociale uitsluiting. Anticiperend op de (zelf)stigmatisering 

passen deelnemers verschillende probleemgerichte en emotiegerichte 

copingstrategieën toe, te weten externe attributie, zich aanpassen aan de 

sociale context, compenseren van het stigma tijdens sociale interacties, 

minimaliseren van de hoogbegaafde identiteit, aansluiting zoeken bij andere 

hoogbegaafden, neerwaartse sociale vergelijking en het creëren van een 

context waarin de eigen onconventionaliteit niet of minder opvalt.  

 

Bevorderend voor de ontwikkeling van een positief en adequaat 

zelfbeeld is een liefdevolle, empathische, intellectuele, uitdagende, 

afwisselende en stimulerende omgeving, die aansluit bij de eigen 

interessegebieden en waarin zelfsturing en het benutten van de veelzijdigheid 

en van de persoonlijke capaciteiten wordt aangemoedigd. Het vermogen tot 

het aangaan van duurzame intieme relaties met mensen bij wie men zich op 

het gemak voelt en door wie men onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt, is 

eveneens een bevorderende factor voor de adequate en positieve 

zelfbeeldontwikkeling. Een vroege identificatie als hoogbegaafd is volgens 

vrijwel alle deelnemers essentieel voor een gezonde zelfbeeld- en 

identiteitsontwikkeling. Door de identificatie krijgt men een referentiekader 

van waaruit men zichzelf (soms voor het eerst) begrijpt. Dit maakt het 

mogelijk een solide identiteit op te bouwen. De identificatie vergroot de 

zelfkennis en het sociale inzicht met betrekking tot de moeizame sociale 

interactie met niet-hoogbegaafden. Hierdoor kunnen adequatere 

copingstrategieën worden ontwikkelen en kan men een context te kiezen die 

beter overeenkomt met de persoonlijke behoeften, zoals bijvoorbeeld 

contacten met andere hoogbegaafden. Contact met andere hoogbegaafden is 

echter een ambivalente factor in de zelfbeeldontwikkeling. Wanneer contact 

met andere hoogbegaafden (h)erkenning geeft dan is dat bevorderend voor 

een positieve zelfbeeldvorming. Contact met negativistische hoogbegaafden 
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die vasthouden aan de slachtofferrol werkt belemmerend, omdat men moeite 

heeft zich met hen te identificeren.  

 

De ontwikkeling van het zelfbeeld van de deelnemers verloopt zoals 

eerder opgemerkt niet volgens een eenduidig patroon. Zij kan het best 

worden begrepen vanuit het samenspel tussen de cumulatie van de aan- en 

afwezigheid van bovengenoemde belemmerende en bevorderende factoren, 

individuele persoonskenmerken en de sociale interactie. 
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5. Veranderingen in het zelfbeeld en 

het psychologisch welzijn 
 

 

 

Uit de analyses van de karaktertyperingen (positioneringsniveau 1, stap 2, 

element 1) blijken levensloopveranderingen in het zelfbeeld van de 

deelnemers onder meer te zijn gerelateerd aan de verschillende sociale rollen 

die men in de loop van het leven heeft. Zo beschrijven deelnemers zichzelf 

terugkijkend op de kindertijd en adolescentiefase (ruwweg 0-20 jaar) 

voornamelijk in gezinsrollen (zoon of dochter, broer of zus), in de rol van 

leerling en student en in rollen gerelateerd aan vriendschap. Als 

jongvolwassene (ruwweg 20-40 jaar) beschrijven zij zich voornamelijk in de 

rol van student, in werkgerelateerde rollen en in rollen gerelateerd aan 

vriendschap. Sommige deelnemers beschrijven zich eveneens in familie 

gerelateerde rollen (oom of tante) en/of in de rol van levenspartner, (ex-) 

echtgeno(o)t(e) of ouder. Gedurende de midden volwassenheid (ruwweg 40-

60 jaar) en late volwassenheid (grofweg vanaf 60 jaar) beschrijft men zich, 

afhankelijk van de levenssituatie, naast eerder genoemde opleidings-, werk-, 

vriendschaps-, gezins- en familie gerelateerde rollen bovendien in de rol van 

grootouder. Gedurende het leven vindt er dus een opeenstapeling plaats van 

sociale rollen, levensdomeinen en levenservaringen van waaruit men zichzelf 

beschrijft.  

Op basis van de breuk- en verhaallijnanalyses11 en de manier waarop 

deelnemers zichzelf als hoogbegaafde presenteren (zie § 3.2) zijn vier 

hoofdthema’s te onderscheiden die gedurende de levensloop van alle 

deelnemers een belangrijke rol spelen. Deze thema’s zijn 1) zelfbegrip, 

zelfkennis en identiteit, 2) zelfsturing, 3) persoonlijke ontwikkeling, 

persoonlijke capaciteiten en zelfontplooiing en 4) sociale relaties. Hieronder 

worden veranderingen in de vier thema’s verder uitgewerkt en wordt 

beschreven op welke manier de veranderingen invloed hebben op het 

psychologisch welzijn. Tot slot worden veranderingen in het ideale zelfbeeld 

geschetst en worden deze eveneens gerelateerd aan het psychologisch welzijn. 

                                                      
11 Een overzicht van de breuk- en verhaallijnanalyses kan worden opgevraagd bij de auteur. 
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Deze uitwerkingen zijn gebaseerd op de vergelijking van de zelfbeeldanalyses 

(positioneringsniveau 3, stap 7). 

 

 

5.1. Zelfkennis, zelfbegrip en identiteit 

 

In zelfbeelden met betrekking tot zelfkennis, zelfbegrip en identiteit is er 

zowel progressie als stagnatie in de ontwikkeling te zien. Progressie is 

voornamelijk te zien bij deelnemers die een overwegend adequaat zelfbeeld 

ontwikkelen. Zij bouwen tijdens de adolescentieperiode een solide identiteit 

op, waarin zij persoonlijke normen en waarden ontwikkelen waaraan zij trouw 

zijn en waarnaar zij hun leven vormen. Ze staan positief ten opzichte van 

zichzelf, weten vertrouwensrelaties op te bouwen, maken autonome 

beslissingen en hechten op een gezonde manier waarde aan sociale druk. De 

opbouw van adequate zelfkennis en solide identiteit resulteert dus in een 

geleidelijke toename gedurende de levensloop op de welzijnsdomeinen 

zelfacceptatie, positieve relaties met anderen, autonomie, grip op de omgeving 

en persoonlijke groei. 

Stagnatie is voornamelijk zichtbaar bij deelnemers die hun zelfbeeld 

van voor hun identificatie als inadequaat beschouwen. Door de sociale 

uitzonderingspositie stagneert de ontwikkeling van een adequaat zelfbeeld. 

Het gevoel anders te zijn dan anderen en de moeilijkheden in de sociale 

interactie begrepen zij niet, wat leidde tot een beperkt zelfbegrip, beperkte 

zelfkennis en inadequaat zelfbeeld op het domein van de intelligentie en/of 

emotionaliteit. Het inadequate zelfbeeld bemoeilijkt de identiteitsvorming 

tijdens de adolescentiefase en resulteert in een sterk verminderd 

psychologisch welzijn. Men is ontevreden over zichzelf en verontrust over 

bepaalde persoonlijke kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de eigen intelligentie. 

Men ervaart dat hij of zij anders is dan anderen, maar begrijpt dat niet en wil 

graag anders zijn. Door gebrek aan zelfkennis en zelfvertrouwen heeft men 

moeite om kwalitatief goede relaties te ontwikkelen Aansluiting bij anderen 

zoekt men door zichzelf aan de sociale eisen en context aan te passen. 

Wanneer dit niet lukt, raakt men steeds meer geïsoleerd. Omdat men vanwege 

het gebrek aan zelfkennis de eigen noden en behoeften maar beperkt ziet, is 

men niet in staat de context daaraan aan te passen. Men verliest zodoende 

steeds meer de grip op het eigen leven en is niet in staat het tij te keren. 

Ontwikkeling van een inadequaat zelfbeeld resulteert dus in een sterk 
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verminderd psychologisch welzijn op de domeinen zelfacceptatie, positieve 

relaties met anderen, autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei. 

De identificatie als hoogbegaafd geeft deelnemers een nieuw 

referentiekader van waaruit men bepaalde persoonlijkheidskenmerken en 

onbegrepen ervaringen uit het verleden kan verklaren. Dit leidt tot een 

toename van de zelfkennis en het zelfbegrip, waardoor men beter een context 

weet te kiezen of te creëren die bij de persoonlijke behoeften past en waarin 

men het eigen potentieel beter weet te realiseren. Dit geld voor alle 

deelnemers, echter de toename van het welzijn op de domeinen zelfacceptatie, 

autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei is vanzelfsprekend het 

grootst voor hen die een overwegend inadequaat zelfbeeld ontwikkelden voor 

hun identificatie. Deze deelnemers begrijpen en accepteren zichzelf vanuit het 

perspectief van hoogbegaafdheid en ontwikkelen een persoonlijke identiteit 

waardoor de zelfregulatie en het zelfbegrip toenemen. Ook weet men zich 

door de toegenomen zelfkennis beter te positioneren ten opzichte van 

anderen. Hierdoor kan men het eigen gedrag in de sociale interactie aanpassen 

zodat het tot minder problematische situaties leidt. Het opbouwen van een 

bevredigende vriendschappen blijft echter voor velen moeilijk. Men blijft vaak 

gefrustreerd over interpersoonlijke relaties, zowel met hoogbegaafden als met 

niet-hoogbegaafden. In relatie met hoogbegaafden heeft men last van 

negativisme en ten opzichte van niet-hoogbegaafden vindt men het moeilijk 

om open te zijn vanwege onbegrip, afwijzing en stigmatisering. Hoewel 

deelnemers na de identificatie als hoogbegaafd dus betere copingstrategieën 

voor de sociale interactie ontwikkelen op basis van de toegenomen zelfkennis, 

is er maar een matige toename op het welzijnsdomein positieve relaties met 

anderen. Overigens vond één deelnemer een nieuw referentiekader voor beter 

zelfbegrip en betere zelfkennis in zijn religieuze identiteit, waarna een 

soortgelijke en zelfacceptatie- en identiteitsontwikkeling plaatsvond met 

soortgelijke gevolgen voor de verschillende welzijnsdomeinen.  

Het thema zelfkennis, zelfbegrip en identiteit vormt een belangrijke 

toekomstige ontwikkelingscontext. Bij deelnemers bestaat de wens in de 

toekomst meer als hoogbegaafde uit de kast te komen. Door zich meer te 

presenteren als hoogbegaafd verwacht men meer zichzelf te kunnen zijn. Ook 

verwacht men daardoor duidelijker te kunnen maken welke kwaliteiten en 

talenten men heeft en daardoor beter passend werk te kunnen (blijven) 

vinden. Daarnaast verwachten sommigen daardoor het stigma en de negatieve 

stereotypering van hoogbegaafden te kunnen veranderen, waardoor men 
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maatschappelijk gezien beter wordt geaccepteerd. Men verwacht in de 

toekomst dus een toename van het welzijn op de domeinen zelfacceptatie, 

positieve relaties met anderen, autonomie, grip op het leven en persoonlijke 

groei. Men vreest daarentegen een toekomst waarin men wordt uitgesloten en 

afgewezen op grond van de onconventionaliteit, waardoor men zichzelf niet 

kan zijn. Uitsluiting en afwijzing staan vanzelfsprekend relatievorming in de 

weg en zou het welzijn op het gebied positieve relaties met anderen doen 

afnemen. 

 

 

5.2. Zelfsturing 

 

Gedurende het leven neemt de zelfsturing van de deelnemers geleidelijk toe. 

Deze toename is deels toe te schrijven aan de veranderende sociale rollen en 

bijbehorende omgeving in de verschillende levensfasen. Zo heeft een kind 

bijvoorbeeld minder mogelijkheden voor zelfsturing dan volwassenen. De 

behoefte aan zelfsturing is van jongs af aan groot en wordt met name 

zichtbaar in een context waarin er weinig mogelijkheden zijn voor zelfsturing, 

zoals in een restrictieve opvoeding of wanneer men in het werk beperkt wordt 

in het gebruik van de capaciteiten en de veelzijdigheid. Beperking in de 

zelfsturing leidt tot een vermindering van het welzijn op de welzijnsdomeinen 

autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei. Men voelt zich 

gedwongen of wordt verplicht zich te conformeren aan de heersende cultuur 

of sociale eisen die aan hen worden gesteld. Men heeft daardoor moeite om te 

handelen vanuit de persoonlijke waarden en een context te creëren vanuit de 

persoonlijke behoeften, wensen of interesses. Dit leidt tot een beperking in de 

zelfregulatie en de realisering van het eigen potentieel. De beperking in de 

mogelijkheden tot zelfsturing leidt er tevens toe dat men moeite heeft 

positieve relaties op te bouwen met anderen in de betreffende context, 

bijvoorbeeld met de ouders, met leerkrachten of met de werkgever, wat 

resulteert in een afname van het welzijn op dat domein. 

Wanneer de mogelijkheden tot zelfsturing toenemen en men meer leeft 

in overeenstemming met de eigen overtuigingen, waarden, wensen en 

interesses, dan resulteert dat in een toename op de bovengenoemde 

welzijnsdomeinen autonomie, grip op de omgeving, persoonlijke groei en 

positieve relaties met anderen binnen de betreffende context. Een belangrijke 

factor hierin is de identificatie als hoogbegaafd. Door de toename van 
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zelfkennis, zelfbegrip en zelfacceptatie vanuit dit referentiekader realiseert 

men zich de noodzaak van zelfsturing om op verschillende gebieden recht te 

kunnen doen aan de eigen behoeften. Deelnemers vinden zelfsturing 

essentieel voor hun toekomstig welzijn op het gebied van autonomie, grip op 

de omgeving en persoonlijke groei en vrezen een context waarin 

mogelijkheden tot zelfsturing ontbreken. 

 

 

5.3. Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke capaciteiten en 

zelfontplooiing 

 

Door opleiding en werkervaring is er gedurende het leven van de deelnemers 

een geleidelijke toename te zien in de persoonlijke ontwikkeling. Bij sommige 

deelnemers is er op dit gebied ook stagnatie te zien. Dit is sterk gerelateerd 

aan het hebben van een inadequaat zelfbeeld op cognitief gebied, de 

mogelijkheden tot zelfsturing en de onwetendheid over de eigen 

hoogbegaafdheid. Wanneer men gedurende het leven een inadequaat 

zelfbeeld op het cognitieve domein ontwikkelt en men zichzelf als dom en 

onbekwaam gaat beschouwen, dan heeft dit grote invloed op de persoonlijke 

ontwikkeling. Wanneer men faalt op school en naar een lager 

opleidingsniveau afzakt dan ziet men daarin een bevestiging van de eigen 

incompetentie. Ook falen in het werk dat men toeschrijft aan de eigen 

onkunde leidt tot een afname van het welzijn. Falen op school of in het werk 

leidt tot gevoelens van onzekerheid, schaamte, teleurstelling en 

ontevredenheid over zichzelf. Het niet (kunnen) gebruiken of inzetten van het 

persoonlijke potentieel leidt bovendien tot gevoelens van verveling en 

ongeïnteresseerdheid. Een stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling, gebruik 

van de persoonlijke capaciteiten en zelfontplooiing leidt dus tot een afname 

op de welzijnsgebieden zelfacceptatie en persoonlijke groei. Overigens geldt 

voor een aantal deelnemers die een overwegend adequaat zelfbeeld 

ontwikkelden dat zij zich ook onzeker voelen over hun persoonlijke 

capaciteiten. Dit relateren zij voornamelijk aan de reacties van anderen op hun 

onconventionaliteit en aan gevoelens van inferioriteit ten opzichte van 

anderen. Op basis van sociale vergelijking onderschatten zij hun persoonlijke 

capaciteiten en zien zichzelf over het algemeen als minder competent dan 

anderen.  
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De identificatie als hoogbegaafd brengt voor alle deelnemers met 

betrekking tot dit thema een verandering teweeg. De identificatie vergroot de 

zelfkennis en maakt hen bewust van de werkelijke omvang van het eigen 

potentieel en veelzijdigheid en is een stimulans deze volledig te gebruiken. 

Men creëert of kiest daartoe een context waarin wordt voldaan aan de 

persoonlijke behoefte tot zelfontplooiing, de brede interesse en veelzijdigheid. 

Kansen voor de zelfontwikkeling worden na de identificatie beter gezien en 

benut. Sommigen geven vorm aan hun persoonlijke ontwikkeling door een 

opleiding te doen, anderen door bepaalde werkzaamheden of (een) functie(s) 

te zoeken die meer aansluit bij deze behoeften. Hierdoor neemt het welzijn op 

de gebieden persoonlijke groei, grip op de omgeving en autonomie toe. 

Deelnemers zien persoonlijke groei als een noodzakelijke voorwaarde voor 

hun toekomstige welzijn op de bovengenoemde domeinen. Onvoldoende 

nieuwe uitdagingen en onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke groei 

en zelfontplooiing zullen leiden tot verveling. Deelnemers verwachten 

daardoor een verminderd welzijn op de domeinen grip op de omgeving en 

persoonlijke groei. 

 

 

5.4. Sociale relaties 

 

De meeste deelnemers positioneren zich als mensen die vanwege hun 

onconventionaliteit gedurende het leven moeite hebben aansluiting te vinden 

met anderen. Wanneer het lukt om op jonge leeftijd (een) duurzame relatie(s) 

met leeftijdsgenoten te ontwikkelen, dan resulteert dat in een verhoogd 

welzijn op het domein positieve relaties met anderen. Het ontwikkelen van 

bevredigende vertrouwensrelaties heeft een positieve invloed tot ver in de 

volwassenheid.  

De meeste deelnemers voelen zich echter onzeker in de sociale 

interactie. Sociale interactie, met name met niet-hoogbegaafden, leidt tot een 

sterkere bewustheid van de eigen onconventionaliteit, met onzekerheid over 

zichzelf en de sociale interactie tot gevolg. Het lukt hen niet om langdurige 

relaties aan te gaan, deels omdat zij geen mensen tegenkomen in wie zij zich 

herkennen en bij wie zij het gevoel hebben zichzelf te kunnen en mogen zijn. 

Daarnaast zorgt een gebrek aan zelfkennis voor de identificatie ervoor dat 

men niet goed weet waaraan men behoefte heeft in de sociale interactie en dat 

men niet begrijpt waarom en op welke manier men anders is dan anderen. 
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Gebrek aan sociale relaties leidt tot gevoelens van eenzaamheid en mislukking 

en is voor sommigen een bevestiging van hun sociale onhandigheid. 

Moeilijkheden in de sociale interactie leiden dus tot een verminderd welzijn 

op de domeinen positieve relaties met anderen, zelfacceptatie en persoonlijke 

groei. Wanneer men in reactie hierop zich ten koste van de eigen interesses, 

overtuigingen, normen en waarden aanpast aan de sociale eisen of context, 

dan leidt dat tevens tot een verslechtering op de welzijnsdomeinen autonomie 

en grip op de omgeving. Men voelt zich niet in staat de omringende sociale 

context te veranderen of te verbeteren, is bezorgd over de evaluaties van 

anderen en conformeert zich aan de sociale (groeps)druk.  

 

 

 

 

 

Wanneer de zelfkennis toeneemt door de identificatie als hoogbegaafd 

weet men beter waaraan men behoefte heeft in sociale relaties. Dit stelt hen in 

staat beter aansluiting te zoeken bij mensen die passen bij de persoonlijke 

overtuigingen en behoeften, bijvoorbeeld bij andere hoogbegaafden of bij de 

vereniging Mensa. Door de toename in zelfkennis begrijpt men bovendien 

beter op welke manier men van niet-hoogbegaafden verschilt. Door een 

groter begrip van de eigen conventionaliteit kan men zichzelf beter 

positioneren ten opzichte van anderen. Dit komt de communicatie met niet-

hoogbegaafden ten goede, omdat men daarop kan anticiperen, zodat men 
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beter begrepen wordt. De identificatie brengt een kentering teweeg in het 

aanpassen aan de sociale eisen en context. Door de toegenomen zelfkennis 

beseft men dat aanpassen geen zin heeft en vooral frustratie en verdriet 

oplevert. Na de identificatie probeert men loyaler te zijn aan zichzelf en de 

sociale druk tot conformisme te weerstaan. Wanneer men de eigen negatieve 

levenservaringen weet te gebruiken ter bevordering van het welzijn van 

anderen, dan geeft dat de negatieve ervaringen uit het verleden een positieve 

betekenis.  

 

Op het domein van de sociale relaties resulteert de identificatie dus in 

een verhoging op het gebied van zelfacceptatie, autonomie, grip op het leven 

en persoonlijke groei en bij sommigen op het domein levensdoel. Op het 

welzijnsdomein positieve relaties met anderen is er echter maar een matige 

toename te zien. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de relatieve 

afname van frustraties over de interpersoonlijke communicatie en aan het feit 

dat men meer aansluiting weet te vinden bij gelijkgestemden, zoals bij andere 

hoogbegaafden, wat resulteert in de afname van gevoelens van eenzaamheid.  

Moeilijkheden in de sociale interactie blijven bij de meerderheid van de 

deelnemers echter een vooraanstaand thema in hun leven. Welzijn op het 

gebied van positieve relaties met anderen is dan ook een toekomstige 

ontwikkelingscontext waarin deelnemers verdere groeimogelijkheden zien. Zij 

verlangen naar intieme relaties en naar genieten van het leven met mensen die 

hen lief zijn, zoals gezins- en familieleden en goede vrienden. Daarnaast vindt 

men een omgeving met voldoende gelijkgestemden belangrijk, zoals andere 

hoogbegaafden, hoogopgeleiden of mensen met een brede interesse. In de 

bredere samenleving verlangt men ernaar geaccepteerd en gerespecteerd 

worden om wie men is en te kunnen spreken over hoogbegaafd zijn zonder 

dan men zichzelf hoeft verantwoorden of te verdedigen. Gevreesd wordt dan 

ook een toekomst waarin men niet wordt geaccepteerd om wie men is en 

wordt afgewezen of uitgesloten. Een dergelijke ontwikkeling belemmert een 

toekomstige toename van het welzijn op het gebied van positieve relaties. 

Omdat deelnemers beseffen dat zij tot een minderheid behoren zijn de 

verwachtingen op dit gebied echter niet heel hoog. Men denkt dat de 

moeilijkheden in de sociale interactie inherent zijn aan hun hoogbegaafdheid 

en zij daar daarom in de toekomst tegen aan zullen blijven lopen. 
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5.5. Het ideale zelfbeeld 

 

Ideale zelfbeelden van de deelnemers zijn onder meer gerelateerd aan 

ingrijpende levenservaringen. Zo schetst bijvoorbeeld een van de deelnemers 

die opgroeide in een gezin waarin geen persoonlijke aandacht was en hij te 

maken had met huiselijk geweld een ideaalbeeld waarin de liefdevolle relaties 

met zijn kinderen en vrouw voortduren en hen niets ernstigs overkomt.  

Met betrekking tot hun hoogbegaafde identiteit beschrijven deelnemers 

zichzelf in een ideale situatie als mensen die volledig zichzelf zijn. Negatieve 

ervaringen uit het verleden heeft men geaccepteerd en zowel positieve als 

negatieve persoonlijke eigenschappen aanvaart men. Er is openheid over de 

eigen hoogbegaafdheid en men heeft zelfvertrouwen en lef om ruiterlijk voor 

de eigen mening en persoonlijke capaciteiten uit te komen. Men heeft de 

moed dingen te doen op de eigen manier, ook al is deze afwijkend van de 

manier waarop het volgens de heersende norm hoort. De eigen capaciteiten 

worden ten volle benut. Om het leven interessant en uitdagend te houden en 

verveling te voorkomen ontwikkelt men zich op verschillende terreinen. In de 

ideale situatie zijn persoonlijke ontwikkeling en aanpassing aan de sociale 

eisen en sociale context met elkaar in balans. 

Men betrekking tot sociale relaties schetsen deelnemers een ideaal 

zelfbeeld waarin men intieme relaties heeft met mensen door wie men zich 

begrepen voelt en bij wie men zich thuis voelt. Deze ideale situatie kan 

volgens de deelnemers alleen ontstaan wanneer er naast persoonlijke 

veranderingen ook een maatschappelijke cultuurverandering komt. Het 

huidige onjuiste maatschappelijke beeld over hoogbegaafdheid moet 

veranderen naar een situatie waarin mensen een adequaat beeld over 

hoogbegaafdheid hebben, zodat hoogbegaafden worden begrepen. In de 

ideale situatie doet het er niet toe welk IQ iemand heeft en wordt elk mens 

gerespecteerd en geaccepteerd om wie hij of zij is. In de ideale maatschappij 

wordt men op jonge leeftijd geïdentificeerd als hoogbegaafd, wordt het 

gebruik van persoonlijke capaciteiten gestimuleerd en er is veel ruimte en 

aandacht voor empowerment van hoogbegaafden. Hoewel sommigen ernaar 

verlangen dat anderen dingen beter begrijpen en wat meer verstand hebben, is 

een samenleving die louter uit hoogbegaafden bestaat volgens de meeste 

deelnemers niet de aangewezen manier om dit ideaalbeeld te bereiken. In zo’n 

samenleving zouden de negatieve eigenschappen die aan hoogbegaafdheid 

zijn verbonden voornamelijk naar voren komen. Deelnemers spreken in dit 
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kader over verslavingen, dictatoriaal gedrag, narcisme, eigenwijsheid en onwil 

over het sluiten van compromissen. Zonder tegenwicht van niet-

hoogbegaafden zou dit volgens hen leiden tot een stuurloze samenleving, 

waarin er eindeloos wordt gediscussieerd en geruzied en waarin het nemen 

van beslissingen problematisch is, naar analogie van de gang van zaken binnen 

de vereniging Mensa. Een ideale samenleving bestaat volgens deelnemers 

daarentegen uit een grote diversiteit aan mensen met verschillende 

achtergronden en van verschillend intelligentieniveau. In de ideale 

maatschappij benadrukken en benutten hoogbegaafden hun positieve 

eigenschappen en verkiezen zij een positieve levenshouding boven de 

slachtofferrol. Zij zetten hun hoogbegaafdheid niet alleen in ten bate van 

zichzelf, maar ook ten bate van het welzijn van anderen.  

 

Het ideale zelfbeeld verandert gedurende het leven van een beeld 

waarin men zoals ieder ander wil zijn naar een meer met de realiteit 

overeenkomend zelfbeeld, zoals hierboven geschetst en waarin men zichzelf 

accepteert als iemand die anders is dan anderen. Deze verandering is deels te 

verklaren vanuit levenservaringen van deelnemers. Door de vaak moeizame 

interactie met anderen leren deelnemers dat het vroegere ideale zelfbeeld van 

het moeten passen in de sociale context en het voldoen aan de verwachtingen 

die mensen (impliciet) van hen hebben irreëel is. De toegenomen zelfkennis 

en de ontwikkeling van een adequater zelfbeeld door de identificatie als 

hoogbegaafd heeft hierin een belangrijke rol, met name voor hen die een 

inadequaat zelfbeeld ontwikkelden. De verandering in het ideale zelfbeeld gaat 

gepaard met een verhoging van het psychologisch welzijn, met name op het 

domein van de zelfacceptatie. De houding ten opzichte van zichzelf verandert 

in die zin, dat men zowel positieve als negatieve aspecten van zichzelf ziet en 

accepteert. Er is meer tevredenheid over zichzelf en de wens iemand anders te 

zijn verdwijnt naar de achtergrond. De toegenomen zelfkennis mondt tevens 

uit in een toename van het welzijn op het gebied van autonomie en grip op 

het leven. Men is beter in staat te handelen in overeenstemming met de eigen 

normen en waarden, laat zich daarin minder leiden door opvattingen van 

anderen en is beter in staat een context te creëren of te kiezen die past bij de 

persoonlijke behoeften. Tevens resulteert de verandering in het zelfbeeld in 

een verhoogd welzijn op het domein persoonlijke groei, omdat men beter in 

staat is te leven op een manier die meer zelfkennis en zelfeffectiviteit 

weerspiegelt. 
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5.6. Conclusie 

 

Deelvragen 3, 4 en 5 luiden respectievelijk:  

3. Wat zijn de discrepanties tussen het actuele zelfbeeld en de possible 

selves van personen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn 

geïdentificeerd? 

4. Wat zijn de discrepanties gedurende de levensloop tussen het actuele en 

ideale zelfbeeld van personen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd 

zijn geïdentificeerd? Hoe verandert deze discrepantie gedurende het 

leven? 

5. Wat is de invloed van deze discrepanties en veranderingen in het 

zelfbeeld op het psychologisch welzijn op de domeinen autonomie, grip 

op het leven, persoonlijke groei, relaties met belangrijke anderen, 

levensdoel en zelfacceptatie? 

 

In antwoord op deze deelvragen kan worden geconcludeerd dat als 

gevolg van veranderingen in het zelfbeeld het psychologisch welzijn op 

verschillende domeinen gedurende het leven toeneemt. Deels kan deze 

toename worden verklaard vanuit veranderende sociale rollen, sociale eisen en 

bijbehorende contexten in de verschillende levensfasen. Behalve 

veranderingen gerelateerd aan verschillende levensfasen is de identificatie als 

hoogbegaafd een belangrijke factor in de toename van het psychologisch 

welzijn. Voor de identificatie trad er bij zes deelnemers een stagnering op in 

de ontwikkeling van het zelfbegrip, zelfkennis en identiteit, waardoor het 

welzijn op de domeinen zelfacceptatie, positieve relaties met anderen, grip op 

het leven en persoonlijke groei afnam. Voor alle deelnemers geldt dat door de 

identificatie de zelfkennis en het zelfbegrip toenemen. Het toegenomen 

zelfbegrip en de toegenomen zelfkennis heeft een positieve invloed op het 

psychologisch welzijn. Doordat men zichzelf beter begrijpt neemt de 

zelfregulatie toe en kiest of creëert men een context die beter bij de 

persoonlijke behoeften past. Door het nieuwe referentiekader neemt het 

welzijn derhalve toe op de domeinen zelfacceptatie, autonomie, grip op de 

omgeving en persoonlijke groei en voor een enkeling tevens op het domein 

levensdoel.  

Het welzijn op sociale vlak neemt gedurende de levensloop in 

verhouding tot de andere welzijnsdomeinen maar matig toe. Door de 

identificatie als hoogbegaafd weet men beter omgeving te creëren of te kiezen 
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die voldoet aan de persoonlijke behoeften, doordat men bijvoorbeeld contact 

zoekt met andere hoogbegaafden. Ook weten deelnemers zich beter te 

positioneren ten opzichte van anderen en ontwikkelen ze betere 

copingstrategieën, wat de communicatie met niet-hoogbegaafden ten goede 

komt. Desondanks blijven moeilijkheden in de sociale interactie bestaan en 

blijft toename van het welzijn op dit domein achter ten opzichte van 

eerdergenoemde welzijnsdomeinen. De sociale moeilijkheden zijn 

hoofdzakelijk te herleiden op de onconventionaliteit waardoor men afwijkt 

van anderen in een bepaalde sociale context, wat de aansluiting bij anderen 

bemoeilijkt.  

Deelnemers verwachten dat wanneer zij in de toekomst meer uitkomen 

voor hun hoogbegaafde identiteit, hun welzijn verder zal toenemen. Wanneer 

zij volledig zichzelf kunnen zijn, de sociale druk tot aanpassing aan de context 

weerstaan en in plaats daarvan hun eigen koers varen op basis van hun 

persoonlijke voorkeuren, interesses en behoeften dan zal dat resulteren in een 

toename op de welzijnsdomeinen zelfacceptatie, positieve relaties met 

anderen, autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei. Om deze 

ideale situatie te bereiken is er volgens de deelnemers echter een 

cultuurverandering nodig, waarin de onwetendheid over hoogbegaafdheid 

verdwijnt en waarin men, ondanks hun onconventionaliteit, door anderen 

geaccepteerd en gerespecteerd wordt om wie men is. Vermindering van hun 

welzijn verwachten deelnemers wanneer zij te maken krijgen met afwijzing en 

sociale afwijzing op basis van hun onconventionaliteit, weinig mogelijkheden 

tot zelfsturing hebben evenals onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke 

groei en zelfontplooiing. 

 

Gedurende het leven vermindert de discrepantie tussen het actuele en 

ideale zelfbeeld. Het ideale zelfbeeld verandert naar een zelfbeeld dat 

realistischer is. Dit is te verklaren vanuit de levenservaringen die men opdoet. 

De toename in de zelfkennis door de identificatie als hoogbegaafd speelt 

hierin eveneens een belangrijke rol, in het bijzonder voor hen die een 

inadequaat zelfbeeld ontwikkelden. De vermindering van de discrepantie 

tussen het actuele en ideale zelfbeeld resulteert in een toename in het welzijn 

op de domeinen autonomie, grip op het leven, persoonlijke groei en 

voornamelijk op het domein van de zelfacceptatie.  
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6. Conclusies en discussie 
 

 

 

In dit explorerende onderzoek zijn levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld 

van hoogbegaafden onderzocht. Hiertoe werden acht personen die op 

volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd tijdens een diepte-

interview uitgenodigd hun levensverhaal te vertellen. Om antwoord te kunnen 

geven op de onderzoeksvragen werden de levensverhalen geanalyseerd 

volgens een narratieve analysemethode. In dit hoofdstuk wordt een antwoord 

geformuleerd op de hoofdvraag van het onderzoek en worden de resultaten 

van het onderzoek besproken. Daarna volgt een bespreking van de limitaties 

en kanttekeningen bij dit onderzoek.  

 

 

6.1. Algemene discussie 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hoe ontwikkelt zich het zelfbeeld van 

personen die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd 

gedurende de levensloop? Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te 

geven, omdat verschillende dynamische, interacterende en samenhangende 

factoren de ontwikkeling van het zelfbeeld beïnvloeden (Diehl et al., 2011). 

Ten eerste staan in verschillende levensfasen zelfbeelden centraal die 

betrekking hebben op sociale rollen in de betreffende levensfasen en de 

sociale eisen die daaruit voortvloeien. Zo beschrijven deelnemers zichzelf 

terugkijkend op de kindertijd en adolescentiefase voornamelijk in gezinsrollen 

(zoon of dochter, broer of zus), in de rol van leerling en student en in rollen 

gerelateerd aan vriendschap. Als jongvolwassene beschrijven zij zich 

voornamelijk in de rol van student, in werkgerelateerde rollen en in aan 

vriendschap gerelateerde rollen. Sommige deelnemers beschrijven zich in deze 

levensfase eveneens in familie gerelateerde rollen (oom of tante) en/of in de 

rol van levenspartner, (ex-)echtgeno(o)t(e) of ouder. Gedurende de midden en 

late volwassenheid beschrijft men zich, afhankelijk van de levenssituatie, naast 

eerder genoemde opleidings-, werk-, vriendschaps-, gezins- en familie 

gerelateerde rollen bovendien in de rol van grootouder. Er vindt gedurende 

het leven dus een opeenstapeling plaats van sociale rollen, levensdomeinen en 

levenservaringen van waarop men reflecteert. Variëteit tussen deelnemers in 
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de beschrijvingen is afhankelijk van de persoonlijke levensomstandigheden en 

-ervaringen. Deze bevindingen komen overeen met eerder onderzoek onder 

de algemene populatie (Demo, 1992; Diehl et al., 2011; Donahue et al., 1993; 

Light & Visser, 2013).  

 

 

 

Ten tweede beïnvloeden persoonlijke levenservaringen de manier 

waarop men zichzelf begrijpt en naar zijn verleden, heden en toekomst kijkt. 

Bij deelnemers aan het onderzoek zijn vier breuklijnen in de levensloop 

geïdentificeerd die het zelfbeeld beïnvloeden. Voor drie deelnemers is dit het 

verlaten van het ouderlijk huis, voor twee deelnemers hun coming-out als 

homoseksueel en voor één deelnemer een godservaring. Voor alle deelnemers 

is de identificatie als hoogbegaafd een breuklijn. Voor sommigen is de 

identificatie cruciaal voor de vorming van een adequaat zelfbeeld en een 

solide identiteitsvorming. Dit is afhankelijk van mate van inadequatheid van 

het zelfbeeld vóór de identificatie en de betekenis die men aan de eigen 

hoogbegaafdheid geeft. Vijf deelnemers beschouwden hun zelfbeeld als 
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overwegend inadequaat voor de identificatie. Zij noemen twee aspecten 

waarin hun zelfbeeld inadequaat was, namelijk een ernstige onderschatting 

van de eigen intellectuele capaciteiten en een onderschatting van hun 

emotionele kant. Deze aspecten komen al dan niet samen voor. De betekenis 

die men geeft aan de identificatie loopt uiteen van nietszeggend tot 

levensveranderend en is gerelateerd aan de impact van de identificatie en de 

persoonlijke opvatting over hoogbegaafdheid. De impact van de identificatie 

als hoogbegaafd was het grootst voor deelnemers die een inadequaat zelfbeeld 

ontwikkelden. De identificatie geeft hen een nieuw referentiekader van 

waaruit zij zichzelf begrijpen. Gerelateerd hieraan is de persoonlijke opvatting 

over hoogbegaafdheid. Wanneer men hoogbegaafdheid overwegend 

beschouwt als het hebben van een hoge intelligentie, krijgt het minder 

betekenis dan wanneer men hoogbegaafdheid opvat als anders dan anderen 

zijn door een combinatie van verschillende aspecten, zoals slim(mer) zijn, 

belezenheid en hoogsensitiviteit.  

Ten derde zijn er verschillende belemmerende en bevorderende 

factoren voor de ontwikkeling van een adequaat en positief zelfbeeld. De 

combinatie van de aan- en/of afwezigheid van bevorderende en 

belemmerende factoren varieert tussen deelnemers, als gevolg van de 

levensomstandigheden en –ervaringen gedurende de levensloop van de 

deelnemers.  

Een restrictieve context waarin conformatie wordt geëist aan de 

heersende normen en waarden, er weinig persoonlijke aandacht is, geen 

emotionele steun wordt gegeven en men onbekend is met het fenomeen 

hoogbegaafdheid is de belangrijkste belemmerende factor voor de 

ontwikkeling van een adequaat zelfbeeld. Dergelijke context vergroot het 

bewustzijn en de zichtbaarheid van de onconventionaliteit van de 

hoogbegaafde. Wanneer hierop afkeurend of veroordelend wordt gereageerd, 

leidt dit tot moeilijkheden in de sociale interactie, onzekerheid over zichzelf 

en een negatieve zelfbeoordeling.  

Een tweede belemmerende factor is onwetendheid over de eigen 

hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Wanneer men sociale moeilijkheden 

niet in verband kan brengen met de eigen hoogbegaafdheid en 

hoogsensitiviteit, dan resulteert dat in een beperkt zelfbegrip en een 

inadequaat zelfbeeld op de domeinen emotionaliteit en/of intelligentie. Een 

volgende belemmerende factor is (zelf)stigmatisering en negatieve 

stereotypering in de maatschappelijke context. Men wordt als buitenissig 
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gezien wanneer men zichzelf presenteert als hoogbegaafd of zeer intelligent. 

Ook de veelzijdigheid, belezenheid en eruditie, de afwijkende en snelle 

denkwijze, en andere benadering van zaken leidt tot negatieve reacties van 

anderen, zoals afwijzing, miskenning en sociale uitsluiting. Anticiperend op de 

(zelf)stigmatisering passen deelnemers verschillende probleemgerichte en 

emotiegerichte copingstrategieën toe. Deelnemers gebruiken externe 

attributie, aanpassen aan de sociale context, compenseren van het stigma 

tijdens sociale interacties, minimaliseren van de hoogbegaafde identiteit, 

aansluiting zoeken bij andere hoogbegaafden, neerwaartse sociale vergelijking 

en het creëren van een context waarin de eigen onconventionaliteit niet of 

minder opvalt om de negatieve invloed te beperken.  

Een bevorderende factor voor de ontwikkeling van een positief en 

adequaat zelfbeeld is een liefdevolle, empathische, intellectuele, uitdagende, 

afwisselende en stimulerende omgeving, die aansluit bij de eigen 

interessegebieden en waarin zelfsturing en het benutten van de veelzijdigheid 

en van de persoonlijke capaciteiten wordt aangemoedigd. Ook het vermogen 

tot het aangaan van duurzame intieme relaties met mensen bij wie men zich 

op het gemak voelt en door wie men onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd, is 

bevorderend voor een adequate en positieve zelfbeeldontwikkeling. Vrijwel 

alle deelnemers zien een vroege identificatie als hoogbegaafd als essentieel 

voor een gezonde zelfbeeld- en identiteitsontwikkeling. De identificatie leidt 

bij alle deelnemers tot een vergroting van de zelfkennis. Voor het merendeel 

neemt daarnaast het sociale inzicht met betrekking tot de moeizame sociale 

interactie met niet-hoogbegaafden toe, waardoor adequatere copingstrategieën 

worden ontwikkeld. Bij zeven deelnemers leidt de vergroting van de 

zelfkennis ertoe dat men een context weet te creëren die beter overeenkomt 

met de persoonlijke behoeften, zoals bijvoorbeeld contacten met andere 

hoogbegaafden. Contact met andere hoogbegaafden is echter een ambivalente 

factor in de zelfbeeldontwikkeling. Wanneer contact met andere 

hoogbegaafden (h)erkenning geeft dan is dat bevorderend voor een positieve 

zelfbeeldvorming. Contact met negativistische hoogbegaafden die vasthouden 

aan de slachtofferrol werkt daarentegen belemmerend, omdat men moeite 

heeft zich met hen te identificeren.  

 

Concluderend kan worden gezegd dat de levensloopontwikkelingen 

van hoogbegaafden in dit onderzoek het best kunnen worden begrepen vanuit 

het samenspel van de aan- en afwezigheid van belemmerende en 
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bevorderende factoren, de kwaliteit van sociale interacties, individuele 

persoonskenmerken en de opeenstapeling van levenservaringen. 

 

Na de identificatie staan zelfbeelden met betrekking tot 

persoonlijkheidskenmerken verbonden aan de hoogbegaafde identiteit, 

emotionaliteit en autonomie op de voorgrond. Dit geldt met name voor 

diegenen voor wie de identificatie grote impact had en voor hen die veel 

belang hechten aan de hoogbegaafde identiteit. Bij diegenen die de eigen 

hoogbegaafdheid niet zo belangrijk vinden staan zelfbeelden met betrekking 

tot deze thema’s minder op de voorgrond. Bij alle deelnemers zijn zelfbeelden 

met betrekking tot de sociale interactie, zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling 

en zelfontplooiing gedurende de gehele levensloop belangrijk.  

Deze bevindingen wijken af van resultaten uit eerder onderzoek onder 

de algemene populatie. Daaruit komt een beeld over de ontwikkeling van het 

zelfbeeld naar voren waarin bij het bereiken van de volwassenheid stabiliteit in 

saillante persoonlijkheidskenmerken is en er gedurende het volwassen leven 

een verschuiving in zelfbeelden plaatsvindt van zelfbeelden verbonden aan 

emotionaliteit, autonomie en onafhankelijkheid naar zelfbeelden met 

betrekking tot sociale relaties, ideologische, religieuze en politieke opvattingen 

en fysieke kenmerken (Demo, 1992; Diehl et al., 2011; Filipp & Klauer, 1986). 

Deels is de discrepantie te verklaren vanuit de identificatie als hoogbegaafd op 

volwassen leeftijd, waardoor logischerwijs zelfbeelden met betrekking tot de 

hoogbegaafde identiteit later in het leven op de voorgrond staan, met name 

voor hen bij wie zich na de identificatie een proces van zelfacceptatie en 

identiteitsvorming voltrekt. De discrepantie kan ook worden begrepen vanuit 

de specifieke kenmerken en behoeften van hoogbegaafden. De 

onconventionaliteit bijvoorbeeld speelt gedurende het gehele leven een 

belangrijke rol en heeft consequenties voor het zelfbegrip en de interactie met 

anderen, waardoor zelfbeelden die hierop betrekking hebben gedurende de 

gehele levensloop een belangrijke plaats innemen.  

Het verschil is daarnaast te verklaren vanuit het onderzoeksdesign van 

het huidige onderzoek, waarbij deelnemers zelf de belangrijkste thema’s in 

hun levensloop benoemden en daarvoor geen format kregen aangereikt. Dit 

in tegenstelling tot hierboven genoemde onderzoeken waarin gebruik werd 

gemaakt van gestandaardiseerde beoordelingsmethoden (Diehl et al., 2011), 

die aan respondenten geen ruimte geven voor het benoemen van voor hen 

belangrijke thema’s en ervaringen. Gestandaardiseerde methoden zijn 
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mogelijk minder gevoelig om veranderingen in het zelfbeeld gedurende de 

levensloop te detecteren dan de in dit onderzoek gebruikte vrije format (Diehl 

et al., 2011). Daarbij moet worden opgemerkt dat onderzoek naar de 

zelfbeeldontwikkelingen van volwassenen nog in de kinderschoenen staat en 

er op dat gebied nauwelijks onderzoek voorhanden is. Conclusies over de 

discrepantie tussen de resultaten van dit onderzoek en eerdere bevindingen 

zijn daarom wat prematuur.   

 

Als gevolg van veranderingen in het zelfbeeld is er gedurende het leven 

een toename te zien in het psychologisch welzijn op de domeinen 

zelfacceptatie, autonomie, grip op de omgeving en persoonlijke groei en voor 

een enkeling op het domein levensdoel. Deze toename is ten dele toe te 

schrijven aan de natuurlijke levensloopontwikkelingen, waarbij er 

veranderingen plaatsvinden in de sociale rollen, bijbehorende sociale eisen en 

bijbehorende context. De identificatie als hoogbegaafd speelt tevens een 

belangrijke rol in de toename van het welzijn. De welzijnstoename is 

hoofdzakelijk het gevolg van de ontwikkeling van een adequater zelfbeeld, 

groter zelfbegrip en toename in de zelfkennis. Doordat men zichzelf beter 

begrijpt neemt de zelfregulatie toe en kiest of creëert men een context die 

beter bij de persoonlijke behoeften past.  

Ook vermindert gedurende de levensloop de discrepantie tussen het 

ideale en actuele zelfbeeld, wat eveneens een positieve invloed heeft op het 

welzijn op de genoemde domeinen. Men verwacht op deze domeinen een 

verdere toename van het welzijn wanneer men meer durft uit te komen voor 

de hoogbegaafde identiteit en de sociale druk tot conformatie weerstaat. Of 

dit lukt, is onder andere afhankelijk van de sociale en maatschappelijke 

context, waarin hoogbegaafden te maken hebben met stigmatisering. 

Deelnemers hebben vooral met stigmatisering en een negatieve benadering te 

maken wanneer hun onconventionaliteit naar voren komt, waardoor men niet 

in de sociale context past. Dit leidt tot vooroordelen, miskenning, onbegrip, 

afwijzing en sociale uitsluiting. Volgens de deelnemers hangt een verdere 

toename van hun welzijn samen met een cultuurverandering waarin de 

onwetendheid over hoogbegaafdheid verdwijnt en waarin zij, ondanks hun 

onconventionaliteit door anderen worden geaccepteerd. 

In verhouding tot de andere welzijnsdomeinen is er gedurende het 

leven een matige toename te zien van het welzijn op het domein van positieve 

relaties met anderen. Hoewel men zichzelf na de identificatie beter kan 
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positioneren ten opzichte van anderen, blijven moeilijkheden in de sociale 

interactie bestaan vanwege de onconventionaliteit van de hoogbegaafde. 

Hoogbegaafd zijn is derhalve een ambivalent thema. Enerzijds is men blij met 

het grote potentieel, anderzijds geeft de uitzonderingspositie die men 

daardoor heeft moeilijkheden en is het een bron van negatieve gevoelens. 

Volgens Ryff (2013) en Diehl et al. (2011) wordt het psychologisch 

welzijn in belangrijke mate beïnvloed door een positief zelfbeeld. De 

bevindingen van dit onderzoek wijzen op het belang van de ontwikkeling van 

een adequaat zelfbeeld als belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de 

deelnemers. Een positief zelfbeeld draagt weliswaar bij aan het welzijn, maar 

is voor de onderzoeksgroep minder van belang dan een adequate 

zelfbeeldvorming. Uit dit onderzoek blijkt de identificatie als hoogbegaafd een 

belangrijke factor te zijn in het psychologisch welzijn, zoals ook bepleit door 

Jacobsen (1999). Hoewel de identificatie als hoogbegaafd voor alle deelnemers 

leidde tot een toename van het psychologisch welzijn, blijkt dit niet voor 

iedereen levensveranderend te zijn. Dit is afhankelijk van verschillende 

factoren, waaronder de mate van adequaatheid van het zelfbeeld vóór de 

identificatie, de persoonlijke opvattingen over hoogbegaafdheid en individuele 

levenservaringen. 

 

 

6.2. Limitaties en kanttekeningen 

 

Er zijn een aantal limitaties aan dit onderzoek. De onderzoeksgroep was een 

selecte steekproef uit de populatie hoogbegaafden, waardoor generalisatie niet 

mogelijk is. Deelnemers aan het onderzoek spraken bijvoorbeeld over 

Mensaleden die in de slachtofferrol blijven zitten en vooral negativiteit 

uitdragen. Onder deelnemers aan dit onderzoek lijken deze hoogbegaafden 

niet te zijn vertegenwoordigd. Mogelijk spelen er onder deze specifieke groep 

factoren die de ontwikkeling van het zelfbeeld beïnvloeden die uit dit 

onderzoek niet naar voren komen.  

Een tweede limitatie is dat dit is geen vergelijkend onderzoek is. 

Hoewel de bevindingen ten dele afwijken van bevindingen uit eerder 

onderzoek, zijn er op basis van dit onderzoek geen uitspraken te doen over de 

mate waarin de resultaten afwijken of overeenkomen met andere 

groeperingen, bijvoorbeeld gemiddeld intelligente mensen of andere 

minderheidsgroeperingen.  
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Ten derde moet worden opgemerkt dat de levensverhalen en de 

geïdentificeerde belemmerende en bevorderende factoren mogelijk niet 

overeenkomen met de werkelijke gebeurtenissen gedurende hun levensloop. 

Hetzelfde geldt voor de inschatting van het toegenomen, stabiele of 

afgenomen ervaren psychologisch welzijn gedurende de levensloop. Het gaat 

in dit onderzoek echter primair om de betekenis die deelnemers zelf geven 

aan hun ervaringen en niet om de feitelijke waarheden. 

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat het onderwerp van het 

onderzoek, de levensloop van hoogbegaafden die op volwassen leeftijd als 

hoogbegaafd zijn geïdentificeerd, bekend is gemaakt tijdens de werving van 

deelnemers. Hoewel dit onvermijdelijk was vanuit ethisch oogpunt, kunnen 

deelnemers hierdoor (onbedoeld) een vertekend beeld hebben geschetst van 

hun levensloop, waarbij de focus te zeer op de identificatie als hoogbegaafd 

lag en andere levenservaringen onderbelicht bleven. De meeste deelnemers 

spraken voornamelijk negatief over hun ervaringen in het verleden, met name 

de ervaringen van voor de identificatie als hoogbegaafd. Dit geldt in het 

bijzonder voor hen die een inadequaat zelfbeeld ontwikkelden. Hoewel dit 

inherent is aan de methode van onderzoek, waarbij ervoor is gekozen de 

deelnemers zelf de belangrijkste thema’s en onderwerpen uit hun leven te 

laten benoemen, is het vanuit onderzoeksperspectief tevens interessant om te 

weten welke positieve aspecten uit het verleden hebben bijgedragen aan een 

adequate en positieve zelfbeeld ontwikkeling. Deze blijven nu onderbelicht. 

Dit geldt ook voor de sterke kanten die deelnemers inzetten om zich staande 

te houden in moeilijke perioden en in interpersoonlijk contact. Anderzijds 

bleek tijdens het onderzoek dat er ook deelnemers waren die weinig waarde 

hechten aan de hoogbegaafde identiteit en waarin de identificatie niet op de 

voorgrond stond in de beschrijving van de levensloop. Dit relativeert de 

mogelijk te sterke focus op de identificatie als hoogbegaafd.  
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7. Aanbevelingen 
 
 
 
 
Uit de bevindingen van dit onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voort 

die in dit hoofdstuk worden geformuleerd. Eerst volgen een aantal 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het hoofdstuk sluit af met 

praktijkgerichte aanbevelingen. 
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7.1. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 
De bevindingen van dit onderzoek hebben verschillende implicaties voor 

vervolgonderzoek. Ten eerste benadrukt dit onderzoek het belang van de 

identificatie als hoogbegaafd. De identificatie is van groot belang voor een 

adequate ontwikkeling van zelfkennis en zelfbegrip, wat nodig is voor een 

solide identiteitsontwikkeling. Adequate zelfkennis en een goed zelfbegrip 

leidt tevens tot verhoging van het psychologisch welzijn. Longitudinaal 

kwantitatief onderzoek toonde aan dat het subjectieve welzijn van 

jongvolwassen hoogbegaafden die gedurende de kindertijd werden 

geïdentificeerd niet significant afweek van het subjectieve welzijn van 

jongvolwassen niet-hoogbegaafden (Wirthwein & Rost, 2011). Het welzijn 

werd in dit onderzoek echter niet gerelateerd aan de zelfbeeldontwikkeling. 

Welke invloed een vroege identificatie als hoogbegaafd heeft op de 

zelfbeeldontwikkeling en identiteitsvorming gedurende de levensloop en het 

daaraan gerelateerde psychologisch welzijn is derhalve niet bekend. Het 

verdient daarom de aanbeveling om de invloed van een vroege identificatie op 

de levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld en het daaraan gerelateerde 

psychologisch welzijn nader te bestuderen. In het verlengde daarvan kan 

worden bestudeerd hoe de levensloopontwikkelingen van vroeg-

geïdentificeerde hoogbegaafden afwijken ten opzichte van die van laat-

geïdentificeerde hoogbegaafden.  

Een tweede focus voor volgend onderzoek is de manier waarop de 

zelfbeeldontwikkeling van hoogbegaafden die na hun identificatie succesvol 

het zelfacceptatie- en identificatieproces doorlopen verschilt van 

hoogbegaafden die na hun identificatie in de slachtofferrol blijven zitten en 

een negativistische houding hebben. Volgens deelnemers aan dit onderzoek 

zijn er binnen de vereniging Mensa een aanzienlijk aantal hoogbegaafden die 

na hun identificatie niet in staat zijn een goede balans te vinden tussen 

zelfontplooiing en aansluiting bij de maatschappij. Meer inzicht in de 

verschillen tussen deze groepen kunnen aanwijzingen geven voor een 

succesvolle ondersteuning aan hoogbegaafden die op volwassen leeftijd als 

hoogbegaafd worden geïdentificeerd.  

Ten derde kan in toekomstig onderzoek worden ingezoomd op de 

verschillen en overeenkomsten in levensloopontwikkelingen van 

zelfrepresentaties van hoogbegaafden ten opzichte van de algemene populatie. 

Aangezien dit geen vergelijkend onderzoek is, kunnen geen conclusies worden 

getrokken over overeenkomsten of verschillen ten opzichte van algemene 
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populatie. In een vergelijkend onderzoek kan nader worden onderzocht welke 

zelfbeeldontwikkelingen in voortkomen uit normale leeftijd gerelateerde 

veranderingen en welke specifiek zijn gerelateerd aan de hoogbegaafde 

identiteit.  

Tevens kan de rol die hoogbegaafdheid in het leven speelt verder 

onderzocht worden. De betekenis die men geeft aan hoogbegaafdheid is 

immers in belangrijke mate van invloed op het zelfbeeld en het psychologisch 

welzijn. Hierbij kan worden gedacht aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek, 

maar ook aan onderzoek met behulp van de Experience Sampling Methode 

(ESM; Myin-Germeys et al., 2009). Met de ESM-methode kan meer inzicht 

worden verkregen in de momentane fluctuaties in de gevoelens over de eigen 

hoogbegaafdheid en de copingstrategieën, en op welke manier de omgeving 

daarbij een rol speelt.  

Tot slot is een focus voor volgend onderzoek de bestudering de sociale 

interactie van hoogbegaafden met niet-hoogbegaafden. Uit dit onderzoek 

blijken moeilijkheden in de interactie met niet-hoogbegaafden voornamelijk 

voort te komen uit de onconventionaliteit van de hoogbegaafde, die daardoor 

niet in de sociale context past. Dit leidt tot ambivalente gevoelens over de 

eigen hoogbegaafdheid. Mechanismen van (zelf)stigmatisering spelen in deze 

interactie een belangrijke rol. Deze bevinding wordt ondersteund door eerder 

kwalitatief onderzoek naar de sociale interactie tussen hoogbegaafde en niet-

hoogbegaafde jongeren (Striley, 2014). Uit het onderzoek van Striley (2014) 

bleek eveneens dat mechanismen van (zelf)stigmatisering een grote rol spelen 

in de sociale interactie. Verder onderzoek naar de communicatie tussen 

hoogbegaafden en niet-hoogbegaafden is nodig om het maatschappelijk 

stigma en de dynamiek van de sociale interactie verder te ontrafelen. Door 

dergelijk onderzoek kan beter worden begrepen welke gevolgen de sociale 

interactie heeft op het stigma, welke factoren de verschillende vormen van 

stigmatisering beïnvloeden en welke interventies kunnen worden ingezet om 

het stigma te verminderen (Bos et al., 2013). Hierbij verdient het de 

aanbeveling aandacht te hebben voor de rol die de vereniging Mensa hierin 

heeft. Uit dit onderzoek blijkt een negatieve houding van andere 

hoogbegaafden, zoals men dat ervaart bij de vereniging Mensa, een remmende 

invloed te hebben op de zelfbeeld- en identiteitsontwikkeling. Hoe dit van 

invloed is op de negatieve stereotypering en de (zelf)stigmatisering van 

hoogbegaafden moet uit volgend onderzoek blijken. Hierbij kan ook worden 

gedacht aan vergelijkend vervolgonderzoek met andere 
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minderheidsgroeperingen, zoals homoseksuelen of etnisch-culturele 

minderheidsgroeperingen. Het vergelijkend onderzoek kan zich richten op 

zowel verschillen en overeenkomsten in mechanismen van 

(zelf)stigmatisering, als op verschillen en overeenkomsten in de zelfbeeld- en 

identiteitsontwikkeling.  

Gezien de afwijkende resultaten ten opzichte van de uit de literatuur 

bekende ontwikkelingspatronen in het zelfbeeld is het van belang bij 

vervolgonderzoek een methode te gebruiken die deelnemers de vrijheid geeft 

om zelf de belangrijkste thema’s te benoemen in de 

levensloopontwikkelingen, zoals ook Diehl et al. (2011) bepleiten. Hierdoor is 

er een bredere verkenning mogelijk van de verschillende thema’s die een rol 

spelen tijdens de levensloop. 

 

 

7.2. Aanbevelingen voor de praktijk 

  

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat moeilijkheden in een adequate 

zelfbeeldvorming van de deelnemers ontstaan vanwege de onconventionaliteit 

van de hoogbegaafde in de sociale context, in combinatie met onwetendheid 

over de eigen hoogbegaafdheid. Het gevoel anders te zijn dan anderen 

bestond voor de meerderheid van de deelnemers vaak al van jongs af aan. 

Omdat zij dit gevoel vanwege de onwetendheid over hun eigen 

hoogbegaafdheid niet konden relateren aan hoogbegaafd zijn, konden zij zich 

niet goed positioneren ten opzichte van anderen. Dit leidde tot een beperkt of 

inadequaat zelfbeeld. De identificatie als hoogbegaafd bleek een belangrijke 

factor te zijn in de ontwikkeling van een adequa(a)t(er) zelfbeeld. Door de 

identificatie bekeken deelnemers zichzelf vanuit een nieuw referentiekader, 

wat uiteindelijk leidde tot een beter welzijn. Het is daarom van groot belang 

dat hoogbegaafdheid wordt herkend. Hoe vroeger hoe beter, althans, in de 

beleving van de deelnemers aan dit onderzoek.  

Uit de levensverhalen van deelnemers uit dit onderzoek bleek 

bekendheid met het fenomeen hoogbegaafdheid onder professionals - bij wie 

zij om hulp vragen - allesbehalve vanzelfsprekend te zijn. In sommige gevallen 

bleek al tijdens de lagere schoolperiode een zeer hoog IQ te zijn vastgesteld. 

Wanneer dit vervolgens niet werd gecommuniceerd met de betrokkene, of zij 

door de professional niet als hoogbegaafd (h)erkend of benoemd werden, dan 

had dit gegeven geen enkele meerwaarde in hun leven. De onwetendheid over 
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de eigen hoogbegaafdheid bleef daarna jarenlang bestaan, met alle negatieve 

gevolgen van dien. Ook vertelden enkele deelnemers dat zij tijdens een 

hulptraject in de ggz door professionals niet als hoogbegaafd werden herkend. 

De reden dat men niet als hoogbegaafd herkend of benoemd werd, had 

volgens de deelnemers voornamelijk te maken met onwetendheid over 

hoogbegaafdheid bij ouders, leerkrachten en ggz-professionals. 

Onwetendheid onder professionals kan leiden tot verkeerde interpretaties van 

bepaald gedrag en misdiagnoses (Piechowski, 2013; Webb et al., 2006) en 

(dientengevolge) uitblijven van adequate hulp en ondersteuning. Vanwege de 

grote negatieve consequenties en de ernstige problematiek die kan ontstaan 

door onwetendheid over de eigen hoogbegaafdheid, is het van groot belang 

dat professionals - in de breedste zin van het woord - hoogbegaafdheid 

kunnen herkennen. Adequate voorlichting over hoogbegaafdheid kan de 

onwetendheid over hoofbegaafdheid onder hen terugdringen.  

Goede informatie over hoogbegaafdheid is behalve voor het 

terugdringen van onwetendheid over hoogbegaafdheid tevens van belang 

voor het verminderen van (zelf)stigmatisering van hoogbegaafden. Dat 

hoogbegaafden te maken hebben met (zelf)stigmatisering bleek uit zowel het 

huidige als eerder onderzoek (Striley, 2014). Uit onderzoek naar 

(zelf)stigmatisering van ggz-cliënten blijkt dat stigmatisering door ggz-

hulpverleners minstens evenveel voorkomt als onder het algemene publiek 

(Kienhorst, 2014). Hoewel hiernaar geen onderzoek is gedaan, is het 

aannemelijk dat ggz-professionals hoogbegaafden stigmatiseren, hetgeen 

bijvoorbeeld blijkt uit de verkeerde interpretatie van gedrag van 

hoogbegaafden. Die verkeerde interpretatie kan vervolgens leiden tot 

misdiagnoses, zoals AD(H)D, ASS of bipolaire stoornis (Piechowski, 2013; 

Webb et al., 2006).  

 Adequate voorlichting over hoogbegaafdheid is dus belangrijk om 

onwetendheid over hoogbegaafdheid terug te dringen en (zelf)stigmatisering 

te verminderen. De voorlichting zou zich moeten richten op drie groepen: op 

de brede maatschappij (collectieve voorlichting via massacommunicatie), op 

professionals (scholing) en op het individu (psycho-educatie). Juiste 

voorlichting over hoogbegaafdheid kan mythes over hoogbegaafdheid 

ontkrachten en negatieve stereotypering en (zelf)stigmatisering van 

hoogbegaafden verminderen. Zoals gezegd is echter meer onderzoek nodig 

naar de mechanismen van (zelf)stigmatisering. Kennisvermeerdering en 

voorlichting leiden namelijk niet altijd tot een positievere houding. Door 
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vooroordelen en emotionele antipathieën blijken negatieve stereotypen nogal 

eens star te zijn (Kienhorst, 2014). 

 

Een laatste aanbeveling betreft de begeleiding van hoogbegaafden. Uit 

dit onderzoek blijkt dat sommige deelnemers na hun identificatie in een 

(soms) jarenlang proces komen van zelfacceptatie en de ontwikkeling van een 

solide identiteit. Gedurende het proces verandert de betekenis die men aan de 

eigen hoogbegaafdheid geeft. Gezien het feit dat de beleving van en 

betekenisverlening aan de eigen hoogbegaafdheid per individu verschilt, is 

maatwerk in de begeleiding aan hoogbegaafden geboden. Er moet daarbij 

worden gewaakt voor een te eenzijdige benadrukking van de hoge intelligentie 

en cognitieve capaciteiten (zie ook Freeman, 2010). Alleen weten dat men 

zeer intelligent is, is belangrijke informatie voor de zelfkennis, maar is vaak 

onvoldoende om het gevoel anders te zijn dan anderen afdoende te verklaren. 

Daarom moet er bij de begeleiding van hoogbegaafden aandacht zijn voor 

zowel cognitieve, emotionele en sociale aspecten van hoogbegaafdheid en de 

wisselwerking daartussen. Tevens is het belangrijk dat hoogbegaafden 

adequate copingstrategieën ontwikkelen om met hun onconventionaliteit om 

te gaan. Belangrijke aspecten hierbij zijn het creëren van een context die bij de 

eigen behoeften en wensen past en het vinden en behouden van een goede 

balans tussen verbondenheid met anderen en autonomie. Bevorderen van de 

persoonlijke empowerment en benadrukken van de positieve facetten van 

hoogbegaafdheid en van de individuele sterke punten is daarbij gewenst.  
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Bijlage I  

 
Topiclijst 

 

 A. Het levensverhaal 

1 Wilt u mij uw levensgeschiedenis schetsen aan de hand van voor u belangrijke 

gebeurtenissen of ontwikkelingen? 

2 Hoe voelde u zich tijdens deze jaren? Kunt u een voorbeeld noemen?  

Is dit in de loop van uw leven veranderd? 

3 Hoe kijkt u nu op het verleden terug? 
  

 B. Ontdekking van hoogbegaafd zijn  

4 Hoe kwam u tot de ontdekking dat u hoogbegaafd bent?  

5 Hoe voelde u zich bij deze ontdekking? Waarom?  

6 Op welke manier heeft deze ontdekking uw leven beïnvloed?  

Kunt u een voorbeeld noemen? 
  

 C. Betekenis van hoogbegaafd zijn 

7 Wat betekent hoogbegaafd zijn voor u? 

8 Wanneer hebt u voornamelijk het gevoel hoogbegaafd te zijn?  

9 Wanneer bent u zich bewust van uw hoogbegaafdheid? 

10 Is dit altijd zo geweest? Wat vindt u daarvan? 

11 Wat maakt dat u als hoogbegaafde goed in uw vel zit? 

12 Wat maakt het voor u moeilijk hoogbegaafd te zijn? 
  

 D. Idealen, verwachtingen, angsten, hoop en wensen voor de 
toekomst 

13 Wat verwacht u in de toekomst van het hoogbegaafdheid zijn? 

14 Wat is daarvoor vereist? Waarom zou dat wel/niet slagen? 

15 Wanneer zou u volledig kunnen leven in overeenstemming met wie u 

werkelijk bent? 

16 Hoe zou u dat ervaren? Is dit altijd zo geweest? 

17 Is het mogelijk een wereld voor te stellen waarin iedereen hoogbegaafd is? 

Kunt u dit toelichten?  
  

 E. Afronding 

18 Hebben we belangrijke dingen overgeslagen als het gaat uw leven als 

hoogbegaafde? 

19 Zijn er in dit gesprek voor u nieuwe of onverwachte dingen naar voren 

gekomen? 

20 Wat vond u van het gesprek? 
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Bijlage II  

 
Lijst met gebruikte transcriptnotaties 

 

 

De volgende transscriptnotaties werden gebruikt.12 

 

 

tekst = aanduiding van nadruk of klemtoon 

(.) = aanduiding van een kleine pauze in de gesproken tekst, hoe meer 

puntjes, hoe langer de pauze 

[…] = puntjes tussen vierkante haken duiden op het weglaten van een stuk 

transcript 

[tekst] = tekst tussen vierkante haken betreft commentaar van de 

onderzoeker, bijvoorbeeld over non-verbaal gedrag, of door de 

onderzoeker aangevulde of aangepaste bewoordingen ten behoeve 

van opschoning of verduidelijking 

[tekst 

tekst] 

= aanduiding voor overlappende tekst, waarbij verteller en interviewer 

door elkaar praten 

(tekst) = tekst tussen ronde haken betreft uitspraken die tijdens het 

transcriberen onduidelijk of onverstaanbaar waren. Bij een 

vermoeden is deze tekst uitgeschreven, in andere gevallen staat er 

(onverstaanbaar). 

   

   

 

  

                                                      
12 Ontleend aan Sools (2010, p. 105) 
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Bijlage III 
 

Overzicht van afzonderlijke casustitels 

 

De casustitels geven de strekking van de casus kernachtig weer. Hierbij is 

zoveel mogelijk aangesloten bij de bewoordingen van de deelnemer zelf.  

 

 

Elisabeth 'Ik heb niet altijd gedacht: o, ik ben hoogbegaafd, maar ik heb wel 

vaak gedacht: waarom doen mensen vaak zo dom en zo raar en 

waarom krijg ik voortdurend de indruk dat ik raar ben?’ 
  

Bert ‘Hoogbegaafd betekent voor mij compleet zijn’ 
  

Anneke ‘Het is leuk dat ik dingen kan die andere mensen niet kunnen, maar ik 

denk dat het meer waard is als je er écht bij hoort en dat het leuker is 

om niet hoogbegaafd te zijn.’ 
  

Jan ‘Ik heb zelf nooit begrepen hoe ik in elkaar zat, ik ken mezelf nu veel 

beter’ 
  

Huub ‘Wat betekent hoogbegaafd zijn voor mij? Het is zoals ik blijkbaar 

ben, en dat vind ik wel fijn.’ 
  

Machteld ‘Daar gaat het bij mij heel erg over: over het anders zijn dan anderen. 

Waar komt dat vandaan en wat moet ik doen om erbij te horen’ 
  

Jaap ‘Hoofbegaafd? Ja, het zal wel, wat moet ik er verder mee? Ik weet de 

betekenis daar helemaal niet van.’ 
  

Joan ‘Ik voel me vaak een beetje vreemde eend in de bijt, maar ik wil dat 

etiket helemaal niet.’ 

 

 
 



 

 

 

Over de Auteur 
 

Ing. Janet van Horssen, MSc is 

levenslooppsycholoog en heeft haar eigen 

onderzoeksbureau. Zij doet wetenschap-

pelijk onderzoek naar hoogbegaafde 

volwassenen. Daarbij werkt ze samen met 

het IHBV. Haar expertise ligt op het gebied 

van psychosociale levensloopontwikkeling, 

zelfbeeld en identiteit.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Over het IHBV 
 
Het IHBV is een is een kennis-, project- en 

netwerkorganisatie. Haar missie is het 

leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen 

te verbeteren, zodat hun talenten optimaal 

tot ontplooiing komen. Daartoe wil zij 

hoogbegaafdheid op een positieve manier 

op de kaart zetten, vooroordelen 

wegnemen en kennis over hoogbegaafde 

volwassenen verzamelen, bewerken en 

verspreiden. 


