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Schrijf je nu in voor onze studiedag op 25/4 in Leuven!
Niet meer gedragsproblemen bij cognitief begaafde kinderen

Schrijf je nu in voor onze studiedag op 25/4 in Leuven!
Cognitief begaafde kinderen stellen eigen uitdagingen aan het onderwijs, de
zorg en de opvoeding die voor hen worden georganiseerd. Of zijn ze toch niet
altijd zo verschillend als we denken? Tijdens onze studiedag, die de titel
"Zorgen voor talent" meekreeg, gaan we niet alleen dieper in op de noden van
cognitief begaafde kinderen, maar proberen we ook zicht te geven op wat werkt
voor deze kinderen. Daarbij vertrekken we van de inzichten uit het meest
recente wetenschappelijk onderzoek en bieden we concrete inspiratie voor en
vanuit de onderwijspraktijk. Als klap op de vuurpijl lanceren we het TALENTplatform, waarvan we hopen dat het zal uitgroeien tot een online plek voor al
wie met cognitief begaafde kinderen te maken krijgt en er meer over wil weten.
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Meer informatie en inschrijven?
Details over het programma, de sprekers en de inhoud van de verschillende
sessies vind je op de eventwebsite van project TALENT. Je vindt er ook de link
naar de inschrijvingsmodule. Deelnemen aan "Zorgen voor talent" kost 90 euro
https://mailchi.mp/effec5350289/test-nieuwsbrief-talent-editie-550075?e=6469c379b6

2/5

2/25/2019

Nieuwsbrief TALENT - editie 3

voor dePast
vroege
vogels (inschrijven vóór 1 april 2019). In de deelnameprijs zittenTranslate
Issues

Subscribe

koffie, lunch en receptie achteraf inbegrepen. Vanaf 1 april bedraagt de
deelnameprijs 110 euro.

Wanneer?
De studiedag vindt plaats op donderdag 25 april 2019. De deuren gaan open
om 8u45 en de eerste sessie start om 9u30. De laatste sessie eindigt om
16u30, waarna er nog tijd en ruimte is om na te praten bij een hapje en een
drankje.
Locatie?
We verwelkomen jullie graag in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant, op
loopafstand

van

het

station

van

Leuven.

Meer

informatie

over

de

bereikbaarheid van deze locatie is te vinden op deze webpagina.

Niet meer gedragsproblemen bij cognitief
begaafde kinderen
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Cognitief begaafde kinderen met gedragsproblemen (bv. angst, depressie
of agressie) bestaan en verdienen onze zorg. Laat daar geen twijfel over
bestaan. Maar vertonen kinderen met een hoge intelligentie als groep
meer of minder van deze problemen dan de groep van kinderen met een
gemiddeld intelligentieniveau? Rosanna Francis en haar collega’s van de
University of Sydney maakten een overzicht van de wetenschappelijke
literatuur rond dit onderwerp.
De onderzoekers gingen in de internationale literatuur op zoek naar studies
waarin het verband tussen begaafdheid en verschillende vormen van
psychopathologie onderzocht wordt. Daarbij beperkten ze zich tot studies
waarin cognitief begaafde kinderen geïdentificeerd worden aan de hand van
een intelligentiemeting. Studies die cognitief begaafde kinderen identificeren op
basis van deelname aan een programma voor begaafde kinderen of op basis
van schoolse prestaties werden niet opgenomen in het literatuuroverzicht van
Francis en collega’s. In totaal werden 18 bruikbare studies geselecteerd.
Een analyse van deze 18 studies toont aan dat er weinig wetenschappelijk
bewijs is dat kinderen en adolescenten met een hoge intelligentie (IQ > 125)
gemiddeld genomen meer psychopathologie vertonen dan leeftijdsgenoten met
een gemiddelde intelligentie (IQ = 90-110). Veel studies wijzen er in tegendeel
op dat cognitief begaafde kinderen gemiddeld juist beter sociaal aangepast
gedrag en minder gedragsproblemen vertonen dan kinderen die niet cognitief
begaafd zijn. Ze blijken als groep ook minder af te rekenen te hebben met
gevoelens van angst of depressie.
Een aantal studies uit het literatuuroverzicht van Francis en collega’s maakt
https://mailchi.mp/effec5350289/test-nieuwsbrief-talent-editie-550075?e=6469c379b6
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adolescenten die wel te kampen heeft met ernstige gedrags- of emotionele

problemen. Welke risico- en beschermende factoren er voor zorgen dat
sommige cognitief begaafde kinderen een vorm van psychopathologie
ontwikkelen en andere niet zal moeten blijken uit verder wetenschappelijk
onderzoek hieromtrent, aldus de auteurs.
Het literatuuroverzicht van Francis en collega's brengt studies uit verschillende
landen van over de hele wereld samen. Het verzamelen van gelijkaardige
gegevens voor de Vlaamse context is één van de doelen van project TALENT.
In welke mate er bij de Vlaamse begaafde jongeren sprake is van een
verhoogd risico op psychische problemen, leest u in een volgende nieuwsbrief.

Deze bijdrage is gebaseerd op:
Francis, R., Hawes, D. J., & Abbott, M. (2016). Intellectual Giftedness and
Psychopathology in Children and Adolescents: A Systematic Literature
Review. Exceptional Children, 82(3), 279-302.
(bijdrage door: Pieter Verachtert)
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