
Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Het vinden van een 

definitie voor het begrip hoogbegaafdheid bleek niet gemakkelijk. Verschillende onder-

zoekers en wetenschappers hebben hun definitie samengevat in een model of een theo-

rie. In dit hoofdstuk wordt een aantal wetenschappers met de bijbehorende modellen en 

theorieën besproken. 

Het model van Mönks hanteert het triadisch model van Renzulli als basis. Renzulli gaat 

ervan uit dat een hoogbegaafde leerling moet beschikken over de volgende persoonlijk-

heidskenmerken: 

• Hoge intellectuele vermogens: intelligentie die, gemeten met een prestatie- of intel-

ligentietest en meestal uitgedrukt met een intelligentiequotiënt (IQ), boven het ge-

middelde ligt. 

• Taakgerichtheid en volharding (motivatie): doorzettingsvermogen om een taak te vol-

brengen. 

• Creatief vermogen: het vermogen om op een originele en vindingrijke wijze oplossin-

gen voor problemen te bedenken.  

 

Mönks onderscheidt in zijn model 

naast deze drie aanlegfactoren 

nog een drietal omgevingsfacto-

ren die van invloed zijn op het 

tot uiting komen van hoogbe-

gaafdheid. Deze factoren hebben 

betrekking op de invloed gezin, 

school en vrienden (de omge-

ving) op de ontwikkeling van 

hoogbegaafd gedrag. 
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Heller en Hany gaan verder in het onderscheiden van kenmerken en factoren die van 

invloed zijn op het tot uiting komen van hoogbegaafdheid. Evenals in het model 

van Mönks zijn ook hier omgevingsfactoren medebepalend voor het uiteindelijke niveau 

waarop de hoogbegaafdheid tot uiting komt. Daarnaast zijn volgens Heller en Hany ook 

niet-cognitieve factoren medebepalend voor het uiteindelijke niveau en terrein waarop 

de hoogbegaafdheid tot uiting komt. Zo zal bijvoorbeeld een leerling met bovengemid-

delde intellectuele vaardigheden, die faalangstig is, minder goed presteren dan een 

leerling met dezelfde intellectuele mogelijkheden, die niet faalangstig is. 

Howard Gardner heeft de theorie van de meervoudige intelligentie ontwikkeld. Volgens 

Howard Gardner beschikken alle mensen over een van de onderstaande kwaliteiten of 

competenties - sommigen zelfs over meerdere. Het zijn deze kwaliteiten of  ‘vormen 

van intelligentie’ zoals Gardner ze noemt, waarmee de kennis en vaardigheden van 

mensen getypeerd kunnen worden. Van belang is ook dat duidelijk gemaakt kan worden 

wat mensen willen en kunnen leren. Men dient namelijk onderscheid te maken tussen 

’intelligenties’, die mensen willen en kunnen ontwikkelen en andere, die nauwelijks of 

veel minder ‘geleerd’ of ontwikkeld kunnen worden. Intelligentie heeft, volgens Gard-

ner, vooral betrekking op de bekwaamheid om problemen op te lossen, vragen op te 
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roepen, iets te vervaardigen (bouwsel, schrijfsel, contact, product), in een gewone en 

betekenisvolle omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot behandelt dit hoofdstuk de theorie van Sternberg. Volgens Sternberg bestaan 

er drie (abstracte) soorten intelligentie: 

1. Analytische intelligentie 

2. Creatieve intelligentie 

3. Praktische intelligentie 

Sternberg beschrijft intelligentie vooral als ‘een wijze van functioneren om belangrijke 

doelen te willen en kunnen bereiken’. Succesvolle mensen weten wat hun sterke en 

zwakke punten zijn. Zij benutten hun sterke punten en compenseren of corrigeren hun 

zwakke punten. Bij optimaal samenwerken van de analytische, creatieve en praktische 

intelligenties kan een persoon succesvolle prestaties bereiken.  

Onder analytische intelligentie wordt verstaan: de kwaliteit van het probleem herken-

nen, het in kaart brengen van het probleem, het zoeken naar oplossingsmogelijkheden, 

het oplossen van het probleem en als laatste de zelfevaluatie.  

Hoofdstuk 1  -  Theorie en Def ini t ies  Hoogbegaafdheid 

Cursus ‘(Hoog)begaad in het BasisOnderwijs’ 



Pag ina 4  

Onder creatieve intelligentie wordt verstaan: ‘het vermogen om met nieuwe ideeën te 

komen en verder te gaan dan bestaande en vaststaande gegevens.’  

De praktische intelligentie heeft vooral betrekking op de sociale vaardigheden en het 

‘gezonde verstand’.  

Zeer recent heeft Sternberg een model van hoogbegaafdheid ontwikkeld met de naam 

WICS. Een op componenten gebaseerd model, bestaande uit de facetten wijsheid 

(Wisdom), intelligentie (Intelligence), creativiteit (Creativity) en de interactie tussen 

die drie (Synthesized). 
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In dit hoofdstuk werden verschillende modellen en theorieën over 

(hoog)begaafdheid en intelligentie behandeld. 

De modellen van Gardner en Sternberg stellen beiden dat 

‘intelligentie’ uit meerdere aspecten bestaat die allen in meer of min-

dere mate in ieder mens aanwezig zijn. 

Het hoogbegaafdheidsmodel van Renzulli & Mönks noemen intelligen-

tie, motivatie en creativiteit als begaafdheidsfactoren, waarbij de om-

gevingskenmerken op deze factoren kunnen inwerken. Heller en Hany 

gaan verder in hun model, ze noemen niet alleen meer begaafdheids-

factoren maar stellen ook dat naast de omgeving er persoonlijkheids-

kenmerken van belang zijn bij de ontwikkeling of uiting van de be-

gaafdheid. 


