
Boeken over HB 

Voor ouders 

boek titel/auteur korte samenvatting mijn  mening 

 

IQ te koop 
  
Auteur: Ellen Sinot 
en haar ouders 

In dit boek doet Ellen samen met haar ouders verslag van de keuzes 
en reacties die zij in het leven gemaakt hebben. Ieder hoofdstuk omvat 
twee bladzijden; hier en daar is de tekst aangevuld met een vroege 
herinnering door Ellen. Een beschrijvend boek dat een beeld geeft van 
het leven van deze hoogbegaafde jongedame. Een verhaal dat voor 
ouders in eenzelfde situatie herkenbaar zal zijn. 

Fijn boek om te lezen met 
korte verhalen over 
alledaagse onderwerpen 
over de zoektocht naar de 
handleiding van je kind.  

 

Mijn hoogbegaafde 
kind & ik 
Auteur: Suzanne 
Buis 

Wat is er toch mis met die kinderen? Ze zijn huilerig, nukkig, boos - 
soms ronduit agressief. In andere gevallen zijn ze juist lui, 
teruggetrokken of gedragen ze zich afhankelijk. Ouders zitten vaak met 
de handen in het haar en weten zich geen raad. Totdat ze het eindelijk 
ontdekken: mijn kind is hoogbegaafd. En dan? Dan gaat de zoektocht 
verder, met vallen en opstaan. Voor dit boek interviewde schrijfster 
Suzanne Buis, zelf hoogbegaafd, tien ouders van meer- en 
hoogbegaafde kinderen. Hoe hebben zij het ontdekt en wat hebben zij 
na de diagnose ondernomen? De interviews zijn aangevuld met tips 
van 42 deskundigen. 

Leest fijn, herkenbaar. 
Geen oplossingen, wel tips 
van experts. 
Goed om mee te beginnen. 
Om te lezen dat je er niet 
alleen in bent die deze weg 
gaat bewandelen. 
Veel informatie uit te halen 
wat je kan verwachten, wat 
je kan doen, wat erbij 
hoort.  

https://www.bol.com/nl/p/iq-te-koop/1001004010968687/?Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdptR7Ubq__-0hFJJ9YD8ighF3dyPRrUf55hwuJdcpQ7XXtcT2IRQjhoCqcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/iq-te-koop/1001004010968687/?Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-F7CQGFIURUYLW-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdptR7Ubq__-0hFJJ9YD8ighF3dyPRrUf55hwuJdcpQ7XXtcT2IRQjhoCqcgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/mijn-hoogbegaafde-kind-en-ik/9200000023862779/?suggestionType=typedsearch&bltgh=gCFfTgeiIO8zxKWDmVZGOg.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/mijn-hoogbegaafde-kind-en-ik/9200000023862779/?suggestionType=typedsearch&bltgh=gCFfTgeiIO8zxKWDmVZGOg.1.2.ProductTitle


 

Hoogbegaafd - 

Nieuwe editie 

Als je kind (g)een 

Einstein is 

Auteur: Tessa 
Kieboom 

Hét basisboek over hoogbegaafdheid in een volledig geactualiseerde 
editie. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem! Vaak zijn deze 
kinderen juist erg kwetsbaar en hebben ze een grote nood aan begrip 
en een aangepaste begeleiding, zowel op school als thuis. Dit 
basisboek geeft een antwoord op veelgestelde vragen als: wat is 
hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn 
de gevolgen van hoogbegaafdheid? Hoe ga je het beste om met 
hoogbegaafde kinderen? 'Een boek met veel praktijkvoorbeelden. Een 
prima hulp bij het opvoeden en begeleiden van hoogbegaafde kinderen 
en jongeren. 

Duidelijk. Hb geen luxe en 
komt niet tot uiting zonder 
motivatie en creativiteit. 
Iets wat in huidige 
onderwijs vaak niet tot 
uiting kan komen. En 
zonder omgeving en goed 
gevoel over zichzelf is hb 
ook niet een voorwaarde 
tot succes. 
Tessa is zeer ervaren 
 

 

Hartstikke 

hoogbegaafd! 

praktische gids voor 

kinderen en ouders 

Auteur: Loes van 

der List 

Hartstikke Hoogbegaafd! is een positief boek, waarin moeder en 
dochter hun (wetenschappelijke) kennis en ervaringen delen met 
hoogbegaafde kinderen en hun ouders. De teksten zijn toegankelijk 
geschreven van ouder tot ouder en van kind tot kind en doorspekt met 
herkenbare voorbeelden. Dit boek daagt daarom uit om samen de 
belangrijkste thema's rond hoogbegaafdheid te verkennen. 
Wat we graag willen bereiken? Dat ouders 'hoogbegaafde' opvoeders 
worden, met gelukkige kinderen die het beste uit hun bijzondere 
talenten halen. 
Twee delen die naast elkaar lopen. Eerste deel vanuit een 14-jarige 
hb meisje geschreven voor kinderen, tweede deel van haar moeder 
geschreven voor ouders. 

Fijn boek om te lezen. Ik 
had dit boek snel 
uitgelezen.  

https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafd/9200000009814635/?suggestionType=browse&bltgh=nyO7XYOkYTE97lYWrTlDUA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafd/9200000009814635/?suggestionType=browse&bltgh=nyO7XYOkYTE97lYWrTlDUA.1.3.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/tessa-kieboom/2438081/index.html?lastId=2013
https://www.bol.com/nl/p/hartstikke-hoogbegaafd/9200000026533040/?suggestionType=browse&bltgh=iYxzh2PV4R3k6CTnzqpIGw.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/hartstikke-hoogbegaafd/9200000026533040/?suggestionType=browse&bltgh=iYxzh2PV4R3k6CTnzqpIGw.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/loes-van-der-list/10869990/index.html?lastId=2019


 

Ik ben een kind, 

gelukkig en 

gevoelig 

hoogbegaafd 

Auteur: Rineke 

Derksen 

Dit boek is een samenvoeging van de boeken Gelukkig hoogbegaafd 
en Gevoelig hoogbegaafd, aangevuld met een hoofdstuk over 
hoogbegaafde meisjes. 
Gelukkig hoogbegaafd: In het boek Gelukkig hoogbegaafd, geeft de 
auteur handen en voeten aan de begeleiding van hoogbegaafde 
kinderen. De wijze waarop zij dat doet is gebaseerd op haar ervaring 
dat hoogbegaafde kinderen pas gaan leren en ontwikkelen, als ze 
gelukkig zijn. Daarvoor is een kennis en begrip van de levensbehoefte 
van hoogbegaafde kinderen nodig. Om haar visie te verduidelijken, 
gebruikt de auteur veel praktijkvoorbeelden en geeft ze tips die zowel 
thuis, op school als op de kinderopvang toepasbaar zijn. 
Gevoelig hoogbegaafd: Vaak ontstaan de vragen, twijfels en 
worstelingen van hoogbegaafde kinderen niet alleen vanuit een hoog 
IQ. Ze komen ook vanuit hun gevoeligheid, vanuit een verhoogd 
bewustzijn. Hoogbegaafde kinderen nemen meer waar. Alle intense 
ervaringen die hoogbegaafde kinderen en volwassenen iedere dag 
weer opdoen, hebben een plek nodig, moeten verwerkt worden. 
Hiervoor zijn vertrouwen en zelfreflectie nodig. Wanneer hoogbegaafde 
kinderen en volwassenen zichzelf beter leren begrijpen, krijgen ze 
meer grip op hun leven en kunnen ze een gelukkiger leven gaan 
leiden. 

Fijn boek, met de 
verschillende type 
hooggevoelige kinderen. Je 
pikt je kind er zo uit en bij 
de andere type kinderen 
kreeg ik vaak een leerling 
die ik in de klas had gehad 
in gedachte. 

https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-een-kind-gelukkig-en-gevoelig-hoogbegaafd/9200000045639315/?suggestionType=browse&bltgh=nqJ1Qx2wJfZEUTAy7uRIyw.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/ik-ben-een-kind-gelukkig-en-gevoelig-hoogbegaafd/9200000045639315/?suggestionType=browse&bltgh=nqJ1Qx2wJfZEUTAy7uRIyw.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/rineke-derksen/4251985/index.html?lastId=2019


 

Lekker zelluf doen! 

Auteur: Monique 

Jonkers 

Sommige hoogbegaafde kinderen leunen vooral achterover en zijn 
niet meer in beweging te krijgen. Zij voeren nauwelijks iets uit voor 
school of moeten altijd herinnerd worden aan hun klusjes thuis. De 
sfeer wordt er niet beter op. Je raakt geïrriteerd en bent 
teleurgesteld. Het is ook moeilijk om te zien dat een kind zóveel 
capaciteiten heeft en er nauwelijks iets mee doet. Als ouder of als 
leerkracht zit je met de handen in het haar. Want hoe breng je het 
kind weer in beweging? Het antwoord vind je in mijn boek Lekker 
zelluf doen! 

Eerst theorie met 
voorbeelden, dan een 
stappenplan om je kind 
meer verantwoordelijkheid 
te geven naar 
zelfstandigheid.  
Leest makkelijk. Goed toe 
te passen in de praktijk. 
 

 

IJskastmoeder 

een kind met 

autisme in huis 

Auteur: Janneke 

van Bockel 

Ontroerende getuigenis over leven met een aspergerkind. In dit boek 
schrijft Janneke van Bockel openhartig over haar zoektocht naar 
houvast als ze hoort dat haar dochter het syndroom van Asperger 
heeft. Met vallen en opstaan leert ze hoe ze haar dochter daarin kan 
begeleiden en wat dat van de andere gezinsleden vraagt.Een 
ontroerend verhaal, dat houvast en herkenbaarheid biedt aan ouders 
die worstelen met een kind dat niet volgens de boekjes opgroeit, en 
ook zeer veel nuttige info bevat voor hun omgeving (familie, 
leerkrachten, hulpverleners...) 

Over een hoogbegaafd 
kind met asperger, 
geschreven door haar 
moeder. Erg herkenbaar.  

https://www.bol.com/nl/p/lekker-zelluf-doen/9200000066082396/?Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdpEpHsJSpis9S-YdbN6j9vU1OsqcU4idTf2S6VYf3-f8p-OtQnQUVRoCe3cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/lekker-zelluf-doen/9200000066082396/?Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-VTCEETBYONRDO-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdpEpHsJSpis9S-YdbN6j9vU1OsqcU4idTf2S6VYf3-f8p-OtQnQUVRoCe3cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/ijskast-moeder/9200000053205688/?suggestionType=browse&bltgh=lctyCKFtAsqnJjl4JeNHkQ.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/ijskast-moeder/9200000053205688/?suggestionType=browse&bltgh=lctyCKFtAsqnJjl4JeNHkQ.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/janneke-van-bockel/3127176/index.html?lastId=8299


 

De 7 uitdagingen 
de 7 uitdagingen in 
het onderwijs aan 
cognitief 
getalenteerde 
kinderen - Een 
praktisch handboek 
voor leerkrachten in 
het bo en vo 

Auteur: Tijl 
Koenderink 

 

Tijl Koenderink (*1981) heeft als ‘ervaringsdeskundige’ 3 middelbare 
scholen versleten voordat hij na 8 jaar ploeteren zijn 
gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor wiskunde. Een hoog IQ, 
maar toch constant vastlopend met de vraag ‘Hoe moet je nu leren?’ Na 
een reis door honderden boeken en na talloze gesprekken met 
leerkrachten, leerlingen, goeroes en coaches verspreid over drie 
continenten, kwam hij tot de conclusie: Er is een antwoord op die vraag! 
Wat dit antwoord is, kunt u nu lezen in dit vlot geschreven en 
overzichtelijke handboek. Een absolute aanrader voor iedereen die 
werkt met getalenteerde kinderen. 

Novilo heeft veel kennis in 
huis over hoogbegaafdheid 
en geeft ook veel 
kenniscolleges, goed om 
wat meer te weten te 
komen over een bepaald 
onderwerp en kijken of je je 
er verder in wil verdiepen.  
Kijk op hun website. Niet 
specifiek voor ouders dus, 
maar wel inzichtelijk wat je 
kind nodig heeft in het 
onderwijs.  

 

Wiebelen en 
friemelen thuis 
Over de invloed van 
zintuiglijke 
prikkelverwerking op 
opgroeien 

Auteur: Monique 

Thoonsen 

 

Op heldere wijze vertellen we hoe zintuiglijke prikkelverwerking 
verloopt, bij je kind, maar ook bij jou. We vertellen welk gedrag past bij 
onder- en overprikkelde kinderen en laten zien hoe je snel, eenvoudig 
en met meer begrip op dit gedrag kunt reageren. Niet alleen binnen je 
eigen gezin, maar ook bij familie, met vriendjes, met feestjes, tijdens 
wassen, aankleden en het boodschappen doen. En natuurlijk nog veel 
en veel meer. Zonder gebruik te maken van een diagnose, medicijnen 
of therapie. 
 
Met dit boek wordt duidelijk hoe nuttig het is om ook thuis af en toe flink 
te wiebelen en friemelen! 

Wat een eye-opener! Een 
herkenning voor veel 
HB-ers denk ik. Duidelijk 
uitgelegd wat onder- en 
overprikkeling is, zodat je 
het ook aan je kinderen 
kan vertellen, maar ook 
oplossingen hoe je er mee 
om kan gaan.  
Ik heb ook de hulpkaarten 
besteld, die zijn ook zeker 
goed te gebruiken thuis.  

https://www.bol.com/nl/p/de-7-uitdagingen/9200000070999596/?suggestionType=browse&bltgh=j-z5iqrXgm6DFEqXb75BsA.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-7-uitdagingen/9200000070999596/?suggestionType=browse&bltgh=j-z5iqrXgm6DFEqXb75BsA.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/tijl-koenderink/6627552/
https://www.novilo.nl/kenniscolleges/
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/monique-thoonsen/12348961/index.html?lastId=24013
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/monique-thoonsen/12348961/index.html?lastId=24013


  

Voor kinderen 

 Op volgorde gezet van mijn voorkeur.  

 

“Ben jij een 
Cheetah?”  
Auteur: Marianne 
van Zetten & Roos in 
‘t Velt 

Het boek is bedoeld voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen als 
steuntje in de rug. Dit boek biedt jou als ouder/leerkracht/begeleider 
de gelegenheid om met kinderen in gesprek te gaan over de 
uitdagingen waar zij tegenaan lopen. 

Heel fijn in stukken te 
lezen en te bespreken. Er 
staan vragen in die je met 
je kind kan bespreken. 
Heel uitgebreid, veel 
onderwerpen om over te 
praten. Van faalangst tot 
leren leren.  
Je kunt dit boek al bij 
kleuters inzetten.  

 

 

 De 
hoogbegaafdheid 
survivalgids 

Auteur: Luc 
Descamps 
 

Ben je meestal als eerste klaar in de klas? Vind je de huistaken die je 
krijgt te gemakkelijk? Maak je je vaak zorgen? Voel je je vaak alleen en 
onbegrepen? Verwacht iedereen dat je schitterende cijfers haalt op 
school? Misschien werd bij jou wel vastgesteld dat je hoogbegaafd 
bent, maar... wat betekent het eigenlijk om hoogbegaafd te zijn? Zijn er 
anderen of ben je de enige? Ben je een zonderling, of zelfs een alien, 
of ben je eigenlijk normaal? Als al deze vragen je bezighouden, is dit 
boekje zeker iets voor jou. 

Fijne boeken voor 
kinderen om zelf te lezen. 
Overzichtelijk, begrijpelijk 
uitgelegd en duidelijke 
plaatjes en goede tips. 
Vanaf een jaar of 8 schat 
ik.  

http://www.cheetahboek.nl/
http://www.cheetahboek.nl/
https://www.novilo.nl/product/ben-jij-cheetah/
https://www.novilo.nl/product/ben-jij-cheetah/
https://www.novilo.nl/product/ben-jij-cheetah/
https://www.bol.com/nl/p/de-hoogbegaafdheid-survivalgids/1001004008242782/?suggestionType=browse&bltgh=nETazVALmKlMHUeeCKNBzw.1.4.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/p/de-hoogbegaafdheid-survivalgids/1001004008242782/?suggestionType=browse&bltgh=nETazVALmKlMHUeeCKNBzw.1.4.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/luc-descamps/74453/index.html?lastId=24424


 

De 
hoogsensitiviteit 
survivalgids 
Auteur: An Michiels 
 

Ben je snel ontroerd? Heb je bergen fantasie? Is eerlijkheid voor jou 
van het allergrootste belang? Merk je vaak heel veel details op? Ben je 
gevoelig voor de stemming van anderen? Ben je geregeld 
overprikkeld? Hou je van stilte en rust? Voel je je soms anders dan 
anderen? Doen harde geluiden soms letterlijk pijn? Ben je gevoelig 
voor geuren? Misschien ben je wel hoogsensitief en wil je weten hoe je 
daarmee moet omgaan? 

Fijne boeken voor 
kinderen om zelf te lezen. 
Overzichtelijk, begrijpelijk 
uitgelegd en duidelijke 
plaatjes en goede tips.  
Vanaf een jaar of 8 schat 
ik.  

 

Hoogbegaafd, nou 
èn?  
Auteur: Wendy 
Lammers van 
Toorenburg 

Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan 
hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd? 
Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over 
hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als 
je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het 
best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder 
geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, 
'gemiddeld' begaafde kinderen. Dat 'anders zijn' ervaar je misschien 
wel elke dag. 

Het boek is simpel maar 
duidelijk geschreven. Er is 
ook een werkboek bij. 
Goed inzetbaar bij de wat 
jongere kinderen.  

https://www.bol.com/nl/p/de-hoogsensitiviteit-survivalgids/1001004008242783/?suggestionType=browse&bltgh=u7k2K-E85Dn6kbKP7f1GXA.1.2.ProductTitle
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/an-michiels/3976301/index.html?lastId=24424
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafd-nou-en/1001004002380754/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdvUD-bsngl2ELqTsfDrsjvdjd9gzAm7sXSkiKb27gZ3iZzJVoR_tRhoCVVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafd-nou-en/1001004002380754/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdvUD-bsngl2ELqTsfDrsjvdjd9gzAm7sXSkiKb27gZ3iZzJVoR_tRhoCVVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/p/hoogbegaafd-nou-en/1001004002380754/?Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&Referrer=ADVNLGOO002008J-RSUFTBP2RVCI4-312194578738&gclid=CjwKCAiAlb_fBRBHEiwAzMeEdvUD-bsngl2ELqTsfDrsjvdjd9gzAm7sXSkiKb27gZ3iZzJVoR_tRhoCVVUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/wendy-lammers-van-toorenburg/1886460/index.html?lastId=194


 

Slimme Rick 
Auteur: Rineke 
Derksen 
 

Rineke Derksen, bekend van het boek Gelukkig hoogbegaafd, schreef 
speciaal voor hoogbegaafde kinderen het boek Slimme Rick. 
Rick verveelt zich snel op school. Zijn hersenen denken sneller, 
waardoor andere mensen hem niet altijd begrijpen. Andersom begrijpt 
hij niet altijd andere kinderen. De gevolgen voor Rick op school zijn 
groot: hij vindt de lessen niet zo interessant en verveelt zich, hij moet 
vaak nablijven omdat hij niet heeft opgelet tijdens de lessen van de juf, 
hij wordt gepest door zijn klasgenoten. Na gesprekken tussen zijn 
ouders en zijn juf komen ze samen tot een oplossing, die onder andere 
tot gevolg heeft dat de hele klas in actie gaat komen voor de 
dierenambulance. 
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met bezinningsvragen die kinderen 
helpen meer over zichzelf te weten te komen, bijvoorbeeld 'Hoe zou je 
het liefste willen leren? Ben je een denker, een doener, een 
onderzoeker of anders?' 

Ik heb de online training 
‘Slimme Pedagogiek’ 
gevolgd. Dit was een 
aanvulling voor mij als 
ouder en begeleider van 
hoogbegaafde kinderen. 
Het boek is een verhaal 
dat je kan voorlezen aan 
je kind en het bevat 
vragen om over te 
praten. Er is ook een 
werkboek bij. Ik vind het 
voor kinderen fijner om 
zelf te kunnen lezen of 
om plaatjes te kunnen 
kijken, dus ik heb 
uiteindelijk niet veel met 
dit boek gedaan.  

Gewoon tom - 
Tom 

Mijn boek gaat over mijn supersnelle renpaard. Hij zit in mijn hoofd, en 
daardoor kan ik heel snel dingen leren en begrijpen. Ik vertel in mijn 
boek hoe het voor mij is om een supersnel renpaard te hebben.  

Geschreven door Tom 
van 4 jaar met zijn 
moeder. Het lijkt een 
beetje op ‘Ben jij een 
cheetah?’, zonder de 
vragen tussendoor.  
Ik heb het boek niet 
gelezen, vandaar dat dit 
boek onderaan staat.  

https://www.bol.com/nl/p/slimme-rick/9200000020300550/?suggestionType=browse&bltgh=jH08hMKLL6dlZwGYSPVPFQ.1.3.ProductTitle
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Boeken niet specifiek hoogbegaafd 

Op volgorde gezet van mijn voorkeur.  

 

How2talk2kids 

effectief 

communiceren met 

kinderen 

Auteur: Adele Faber 

  

`Ik ga niet naar mijn kamer. Je bent niet de baas over mij 
`Je doet gewoon wat ik zeg en daarmee uit 
  
Na dit bekende tafereel voelen zowel kind als opvoeder zich boos. 
Gelukkig kan het ook anders. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben 
een respectvolle manier van communiceren ontwikkeld waar alle 
partijen zich zoveel beter bij voelen. 
Faber en Mazlish bieden praktische effectieve 
communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de bekende 
psycholoog dr. Haim Ginott, direct toepasbaar op elk kind van 2 tot 20 
jaar. Aan bod komt o.a: Beter omgaan met de negatieve gevoelens 
van je kind. Grenzen stellen terwijl de relatie met je kind goed blijft en 
zich zelfs verdiept. Het kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn 
gedrag en komt zelf met oplossingen. Effectief prijzen en je kind 
bevrijden uit een vaste rol. Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen 
en een positiever zelfbeeld. 

Niet specifiek over 
hoogbegaafd, maar wel 
heel goed in te zetten in 
het gezin bij problemen 
met communiceren met je 
(hoogbegaafde) Kind.  
Leest makkelijk. Korte 
hoofdstukken met 
duidelijke illustraties.  

 

How2talk2kids / 

Broers en zussen 

zonder rivaliteit 

Auteur: Adele Faber 

  

Het voortdurende gekibbel en geruzie tussen broers en zussen kan je 
als ouder tot wanhoop drijven. Toch kun je hier als ouder wel degelijk 
iets aan doen! How2talk2kids Broers en zussen zonder rivaliteit biedt 
concrete en direct toepasbare vaardigheden om kinderen te coachen 
bij hun onderlinge communicatie en eventuele conflicten. 

Heel toepasbaar. Leest 
lekker weg, met veel 
voorbeelden. Ik heb het per 
hoofdstuk gelezen, om het 
gelijk te kunnen toepassen 
voor ik het andere ging 
proberen.  
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Luisteren naar 

kinderen 

auteur: Thomas 

Gordon 

Dit boek gaat over de communicatie tussen gezinsleden. Het beschrijft 
de bewustwording van het gedrag van ouders en hoe zij dit gedrag 
kunnen wijzigen. Ouders moeten 'de taal van de acceptatie' spreken. 
Er wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan 
en welke risico's eraan verbonden zijn. Het luisteren naar kinderen, de 
manier van antwoorden door ouders en methoden om deze 
vaardigheid te leren. In het laatste deel worden situaties behandeld 
waarin het overdragen van waarden tot conflicten kunnen leiden. 
Gordon slaagt erin de oude controverse te doorbreken tussen het 
gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. 
Gordon weet een brug te slaan waarop beide partijen elkaar kunnen 
ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen 

Lijkt een beetje op 
How2Talk2Kids. Ook niet 
specifiek HB, wel heel 
goed inzetbaar.  

 

Oplossingsgericht 

opvoeden 

doen en denken in 

mogelijkheden 

Auteur: Lara De 

Bruin 

Originele oplossingen voor meer grip op én meer plezier in de 
opvoeding! Elk gezin is uniek. Dat is fantastisch natuurlijk, maar ook 
meteen een probleem. Voor standaard opvoedadviezen bijvoorbeeld: 
die werken namelijk voor de meeste gezinnen niet. Juist omdat deze 
geen rekening houden met het unieke van elk gezin. 
OPLOSSINGSGERICHT OPVOEDEN biedt een vernieuwende kijk op 
opvoeden. Aan de hand van concrete voorbeelden laten Lara de Bruin 
en Rian Meddens zien hoe ouders zélf aan oplossingen kunnen 
werken. Door uit te gaan van wat er allemaal al goed gaat en de 
specifieke kwaliteiten van henzelf en hun kinderen, leren ouders hoe 
ze positieve verandering kunnen inzetten. - Voor ouders van kinderen 
tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met moeilijke emoties of 
lastige gebeurtenissen. 

Aan de hand van concrete voorbeelden laten Lara de Bruin en Rian 
Meddens zien hoe ouders zélf aan oplossingen kunnen werken 

Niet specifiek HB, wel leuk 
om te lezen met handige 
tips.  
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Boeken over executieve functies 

 

Slim maar… 

Auteur: Richard 

Guare 

Dit boek helpt de lezers inzicht te krijgen in de manier waarop we 
optimaal met onze tijd en omgeving kunnen omgaan, aan de hand 
van twaalf specifieke gedragseigenschappen. De beheersing van 
deze zogenaamde executieve functies kan voor een gebalanceerd 
leven zorgen en draagt bij aan een hoger geluksniveau. Onder meer 
stresstolerantie, optimaal benutten van je werkgeheugen en 
prioritering zijn functies die hieraan kunnen bijdragen. Hoe zorg je 
ervoor dat je al deze functies onder controle hebt? Welke valkuilen 
kun je herkennen en hoe ontwijk je deze? En wat houdt metacognitie 
in? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit moeilijk 
toegankelijke boek. Het geheel is op een nagenoeg 
wetenschappelijke manier geschreven en draagt niet altijd bij tot een 
verhelderende blik en de toepasbaarheid in de praktijk. De lezer 
krijgt naast bekende theorieën ook vele opdrachten en uitgewerkte 
praktijkcases gepresenteerd die niet altijd direct te doorgronden zijn. 
Dit boek is met name bedoeld voor studenten en wetenschappers 
die gedrag als studieobject hebben. 

Inderdaad moeilijk door te 
komen, zelfs voor mij. Wel 
veel bruikbare ideeën.  

 

Vergeten, kwijt en 
afgeleid 

Auteur: Joyce 

Cooper-Kahn 

Vergeten, kwijt en afgeleid is speciaal voor ouders van kinderen met 
zwakke executieve functies. Na een beknopte maar zeer heldere 
uiteenzetting van wat executieve functies zijn en hoe ze zich 
ontwikkelen, gaan de auteurs uitgebreid in op de vraag wat je er aan 
kunt doen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden bieden ze talloze 
praktische strategieën en nuchtere tips om executieve functies van 
kinderen thuis en op school te versterken. 
 
Help je kind beter plannen, belangrijke dingen niet te vergeten, omgaan 
met frustratie, impulsen onder controle te houden en veranderingen 
beter te accepteren. Daarnaast helpt Vergeten, kwijt en afgeleid ook bij 
heel praktische zaken als zelfstandig huiswerk maken of de eigen 
kamer opruimen. 

Om in te bladeren wat je 
nodig hebt. Met praktische 
voorbeelden en tips om de 
executieve functies thuis 
aan te pakken.  
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Wijzer in 
executieve 
functies  
- groep 5 - 8 
- groep 1 - 4 
 

35 spelletjes om executieve functies bij leerlingen te trainen en te 
versterken handleiding en 35 kaarten in een stevige doos 

Merk jij ook dat kinderen in je klas het lastig vinden zelf taken op te 
starten? Of dat zij heel impulsief reageren op anderen? Vaak nemen we 
dit gedrag voor lief. Gek eigenlijk, want net zoals we inhoudelijke 
vaardigheden oefenen, kunnen we ook gedragsvaardigheden oefenen. 
De Wijzer in Executieve Functies - groep 5 t/m 8 helpt je daarbij. Met de 
wijzer train je de executieve functies van kinderen, zodat hun gedrag 
verbetert, niet alleen in de les, maar ook daarbuiten. 
De Wijzer in Executieve Functies is een praktisch en preventief 
hulpmiddel voor het basisonderwijs, waarmee je alle leerlingen actief 
laat oefenen met de zeven executieve functies. De wijzer bevat 
laagdrempelige spelletjes, die je snel kunt inzetten. Door de spelletjes 
krijg je bovendien beter inzicht in de executieve functies van de 
leerlingen in jouw groep. 
Als alle leerkrachten ermee aan de slag gaan in hun groep, ontstaat er 
in jouw school een goede basis voor de ontwikkeling van executieve 
functies, die de voorwaarden vormen om tot leren te komen. In de 
compacte handleiding vind je achtergrondinformatie over de executieve 
functies, mogelijke onderwijsbehoeften en vervolgstappen. 

Niet specifiek HB en ook 
niet specifiek voor ouders, 
maar een mooi instrument 
om de executieve functies 
inzichtelijk te maken, te 
begrijpen en om te 
oefenen.  
 
Tijdens mijn training 
gebruik ik de metafoor van 
de boot en speel ik 
spelletjes om de 
executieve functies te 
oefenen.  
 
De beide dozen hebben 
veel overeenkomsten en 
dus is het niet nodig om er 
2 aan te schaffen.  

 
 

https://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/wijzer%2Bin%2Bexecutieve%2Bfuncties/N/8299/Nty/1/search/true/searchType/qck/suggestedFor/wijzer+in/originalSearchContext/media_all/originalSection/main/defaultSearchContext/media_all/sc/books_all/index.html
https://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/wijzer%2Bin%2Bexecutieve%2Bfuncties/N/8299/Nty/1/search/true/searchType/qck/suggestedFor/wijzer+in/originalSearchContext/media_all/originalSection/main/defaultSearchContext/media_all/sc/books_all/index.html
https://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/wijzer%2Bin%2Bexecutieve%2Bfuncties/N/8299/Nty/1/search/true/searchType/qck/suggestedFor/wijzer+in/originalSearchContext/media_all/originalSection/main/defaultSearchContext/media_all/sc/books_all/index.html

