
Onderpresteren



Programma
▪ Kennismaking
▪ Onderpresteren = gevorderd thema
▪ Wat kun je lezen?
▪ Wat is onderpresteren wel/niet?
▪ Komt het vaak voor?
▪ Hoe signaleer je onderpresteren?
▪ Hoe speelt motivatie en interesse een

rol bij onderpresteren?
▪ Aanbieding: van signaleren naar een

aanpak van onderpresteren



Specialist hoogbegaafdheid

een specialisme met thematiek voor ieder kind!

Ieder kind?

www.wijssein.nl

www.specialisthoogbegaafdheid.nl

En nog een website…………….

http://www.wijssein.nl/
http://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/


Website: online.wijssein.nl



Mijn moeder leerde mij in 1975

‘Slim zijn is fijn. 
En slim zijn is ook 
moeilijk. Je denkt én 
voelt complexer.’

Erkenning!



Mijn vader leerde mij in 1980 

‘Kijk zelf. 
Wat zie jij?’

Meerdere 
antwoorden 
goed. Blijf 
creatief!



Onderpresteren = gevorderde module

Heb je de 
benodigde 

voorkennis?

Benodigde kennis:
❑ De kenmerken van hoogbegaafdheid
❑ Hoe je het reguliere werk compact
❑ Hoe je goed verrijkingswerk aanvult
❑ Hoe je een groei mindset faciliteert
❑ Hoe je anders voelen / denken als 

potentieel ontwikkelt
❑ Hoe je executieve vaardigheden 

traint

Daarna komt:
✓ Zien wélke (omgevings)conditie niet 

optimaal is bij jouw casus om te 
presteren naar vermogen;

✓ Wat de 1e stap in aanpak is om de 
(omgevings)conditie te verbeteren

✓ Zien dat onderpresteren vaker een 
institutioneel aanpassing nodig 
heeft in plaats van een leerling 
aanpak in werkhouding



Lezen over onderpresteren



Werkboek voor PO leerlingen



Werkboek voor PO leerlingen



Wat is onderpresteren?

Onderpresteren is een werkhoudingsprobleem, waarbij de volgende vier 
elementen aanwezig zijn:

1. je presteert onder jouw niveau

2. het onderpresteren is structureel

3. het is geen gevolg van een externe oorzaak (ziekte, aandoening, trauma)
4. het gedrag is pervasief: het komt tot uiting op meer dan één terrein of 

levensgebied



Relatief & Absoluut onderpresteren 

Talent X Inzet X Strategie (aanpak) = Resultaat

2 X 10 X 10 = 200

10 X 2 X 2 = 40 → Absoluut onderpresteren

10 X 2 X 10 = 200 → Relatief onderpresteren

10 X 3 X 10 = 300 → Relatief onderpresteren



Mihaly
Csikszentmihaly





Video’s zijn beschikbaar voor collega’s / ouders

https://online.wijssein.nl/hb-in-de-praktijk/

https://online.wijssein.nl/hb-in-de-praktijk/


Is onderpresteren een HB kenmerk?



Komt onderpresteren vaak voor?

• 10-18% onderpresteerder in het basisonderwijs
• 30-60% onderpresteerder indien hoogbegaafd

• 92-94% wordt niet gesignaleerd door leerkrachten

Bronnen

Onderwijsraad 2007 | Presteren naar vermogen

Dr. S.Doolaard & M. Oudbier 2010 | Onderwijsaanbod aan (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

Zijn zoveel kinderen onderpresteerder 
(karakter eigenschap) of zeggen deze 
cijfers iets over ons onderwijs aanbod?



Wel of niet onderpresteren? Hoe komt dit?

Erik van den Boom 

Laura Dekker Laurent Simons



Hoe ga je onderpresteren beter signaleren?

Drie stappen:

1. Verdiep je in de signalen van onderpresterend gedrag bij een kind 
(volop lijstjes)

2. Sluit andere voorwaarden uit: interne/externe factor een oorzaak, is het 
structureel en pervasief.

3. Weet én zie of het kind werkelijk leert



1. Signaleren onderpresteren: de lijstjes

www.talent
stimuleren.

nl



2. Sluit aspecten uit

Geen onderpresteren als:

• Incidenteel, een bepaalde periode

• Interne of externe oorzaak voor verminderde prestatie

• Niet pervasief…..want wat als de werkhouding uitstekend is ergens 
anders dan op school…….



3. Weet jij of jouw 
leerling leert?

• Leergedrag kán zichtbaar zijn

• Leren kán meetbaar zijn



Opdracht: leert het kind?

Maak in tweetallen een mindmap hoe je kan zien of weten dat een 
leerling leert.

Lerende 
leerling



Leren bij een leerling signaleren
A. Leren is meetbaar:
✓ Staat het niveau van het kind vast?.....dat is wat anders dan weten dat een 

leerling allemaal I-scores haalt op cito….
✓ Is de stof op het juiste niveau?

B. Leergedrag is zichtbaar:
✓ Reageert het op instructies?
✓ Durft het kind te exploreren?
✓ Gaat het de opgegeven taak aan: beginnen?
✓ Komt het tot werken: volhouden van werken?
✓ Geeft het aan als het vastloopt?
✓ Durft het om hulp te vragen?
✓ Kan het ook taken afronden?
✓ En: zie je de ogen van het kind stralen..?



De rol van motivatie / interesse op onderpresteren

https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/werken-hb-kids/hoogbegaafd-en-saaie-
dingen-doen/

https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/werken-hb-kids/hoogbegaafd-en-saaie-dingen-doen/


Joseph Renzulli
(Hoog)begaafd gedrag zien we bij gebruik van bepaalde kwaliteiten:
✓ bij bepaalde mensen, niet alle mensen
✓ op bepaalde momenten, niet altijd
✓ in bepaalde gebieden die hun interesse heeft, niet alle gebieden 



Advies Joseph Renzulli en Sally Reis

Voorwaarden verrijkingsclusters:

• Kernwoorden van verrijking: 1. plezier 2. betrokkenheid en 3. 
enthousiasme bij het leren

• Maak het betekenisvol: een product, voorstelling, publicatie, presentatie, 
wedstrijd of competitie, een dienst of dienstverlening voor de 
maatschappij

• Durf anders te organiseren



Van signaleren naar een aanpak

Aanbieding:
➢ Geldig tot 1 juli 2021 voor module 4
➢ 250 euro normaal voor deze 3 delen
➢ Korting: 25% = 187,50 euro
➢ Gebruik code: LHA2021
➢ Bestelformulier: 

https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/online/

https://www.specialisthoogbegaafdheid.nl/online/


Vragen?



Tot de volgende keer!

www.wijssein.nl
online.wijssein.nl
www.specialisthoogbegaafdheid.nl


