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Voorouders 
boek 

titel/auteur 
IQtekoop 

Auteur:E
 llenSinot
enhaarouders 

kortesamenvatting 

mijn mening 

InditboekdoetEllensamenmethaaroudersverslagvandekeuzes
enreactiesdiezijinhetlevengemaakthebben.Iederhoofdstukomvat
tweebladzijden;hierendaarisdetekstaangevuldmeteenvroege
herinneringdoorEllen.Eenbeschrijvendboekdateenbeeldgeeftvan
hetlevenvandezehoogbegaafdejongedame.Eenverhaaldatvoor
oudersineenzelfdesituatieherkenbaarzalzijn. 

Fijnboekomtelezenmet
korteverhalenover
alledaagseonderwerpen
overdezoektochtnaarde
handleidingvanjekind. 

Watisertochmismetdiekinderen?Zezijnhuilerig,nukkig,boos-
somsronduitagressief.Inanderegevallenzijnzejuistlui,
teruggetrokkenofgedragenzezichafhankelijk.Ouderszittenvaakmet
dehandeninhethaarenwetenzichgeenraad.Totdatzeheteindelijk
ontdekken:mijnkindishoogbegaafd.Endan?Dangaatdezoektocht
verder,metvallenenopstaan.Voorditboekinterviewdeschrijfster
SuzanneBuis,zelfhoogbegaafd,tienoudersvanmeer-en
hoogbegaafdekinderen.Hoehebbenzijhetontdektenwathebbenzij
nadediagnoseondernomen?Deinterviewszijnaangevuldmettips
van42deskundigen. 

Ikvindhetfijnlezen,hetis
ergherkenbaar.Erworden
geenoplossingengegeven,
maarweltipsvanexperts. 
Ditboekisgoedommeete
beginnenalsjekind
(vermoedelijk)
hoogbegaafdis,omte
lezendatjeernietalleenin
bentdiedezeweggaat
bewandelen. 


Mijnhoogbegaafde
kind&ik 
Auteur:S
 uzanne
Buis 



Erisveelinformatieuitte
halenwatjekan
verwachten,watjekan
doenenwatbij
hoogbegaafdheid‘hoort’. 
Hoogbegaafd-
Nieuweeditie 
Alsjekind(g)een
Einsteinis 
Auteur:Tessa
Kieboom 

Hétbasisboekoverhoogbegaafdheidineenvollediggeactualiseerde
editie.Hoogbegaafdheidisgéénluxeprobleem!Vaakzijndeze
kinderenjuistergkwetsbaarenhebbenzeeengrotenoodaanbegrip
eneenaangepastebegeleiding,zowelopschoolalsthuis.Dit
basisboekgeefteenantwoordopveelgesteldevragenals:watis
hoogbegaafdheidprecies?Hoewordtdediagnosegesteld?Watzijn
degevolgenvanhoogbegaafdheid?Hoegajehetbesteommet
hoogbegaafdekinderen?'Eenboekmetveelpraktijkvoorbeelden.Een
primahulpbijhetopvoedenenbegeleidenvanhoogbegaafdekinderen
enjongeren. 

Duidelijk.Hbgeenluxeen
komtniettotuitingzonder
motivatieencreativiteit.
Ietswatinhuidige
onderwijsvaakniettot
uitingkankomen.En
zonderomgevingengoed
gevoeloverzichzelfishb
ooknieteenvoorwaarde
totsucces. 
Tessaiszeerervaren. 



Hartstikke
hoogbegaafd! 
praktischegidsvoor
kinderenenouders 
Auteur:Loesvan
derList 



HartstikkeHoogbegaafd!iseenpositiefboek,waarinmoederen
Fijnboekomtelezen.Ik
hadd
 itboeksnel
dochterhun(wetenschappelijke)kennisenervaringendelenmet
uitgelezen. 
hoogbegaafdekinderenenhunouders.Detekstenzijntoegankelijk
geschrevenvanoudertotouderenvankindtotkindendoorspektmet
herkenbarevoorbeelden.Ditboekdaagtdaaromuitomsamende
belangrijkstethema'srondhoogbegaafdheidteverkennen. 
Watwegraagwillenbereiken?Datouders'hoogbegaafde'opvoeders
worden,metgelukkigekinderendiehetbesteuithunbijzondere
talentenhalen. 
Tweedelendienaastelkaarlopen.Eerstedeelvanuiteen14-jarige
hbmeisjegeschrevenvoorkinderen,tweededeelvanhaarmoeder
geschrevenvoorouders. 

Ikbeneenkind,
gelukkigen
gevoelig
hoogbegaafd 
Auteur:Rineke
Derksen 



DitboekiseensamenvoegingvandeboekenGelukkighoogbegaafd
enGevoelighoogbegaafd,aangevuldmeteenhoofdstukover
hoogbegaafdemeisjes. 
Gelukkighoogbegaafd:InhetboekGelukkighoogbegaafd,geeftde
auteurhandenenvoetenaandebegeleidingvanhoogbegaafde
kinderen.Dewijzewaaropzijdatdoetisgebaseerdophaarervaring
dathoogbegaafdekinderenpasgaanlerenenontwikkelen,alsze
gelukkigzijn.Daarvooriseenkennisenbegripvandelevensbehoefte
vanhoogbegaafdekinderennodig.Omhaarvisieteverduidelijken,
gebruiktdeauteurveelpraktijkvoorbeeldenengeeftzetipsdiezowel
thuis,opschoolalsopdekinderopvangtoepasbaarzijn. 
Gevoelighoogbegaafd:Vaakontstaandevragen,twijfelsen
worstelingenvanhoogbegaafdekinderennietalleenvanuiteenhoog
IQ.Zekomenookvanuithungevoeligheid,vanuiteenverhoogd
bewustzijn.Hoogbegaafdekinderennemenmeerwaar.Alleintense
ervaringendiehoogbegaafdekinderenenvolwasseneniederedag
weeropdoen,hebbeneenpleknodig,moetenverwerktworden.
Hiervoorzijnvertrouwenenzelfreflectienodig.Wanneerhoogbegaafde
kinderenenvolwassenenzichzelfbeterlerenbegrijpen,krijgenze
meergripophunlevenenkunnenzeeengelukkigerlevengaan
leiden. 

Fijnboek,metde
verschillendetype
hooggevoeligekinderen.Je
piktjekinderzouitenbij
deanderetypekinderen
kreegikvaakeenleerling
dieikindeklashadgehad
ingedachte. 

Lekkerzellufdoen! 
Auteur:M
 onique
Jonkers 

IJskastmoeder 
eenkindmet
autismeinhuis 
Auteur:Janneke
vanBockel 



Sommigehoogbegaafdekinderenleunenvooralachteroverenzijn
nietmeerinbewegingtekrijgen.Zijvoerennauwelijksietsuitvoor
schoolofmoetenaltijdherinnerdwordenaanhunklusjesthuis.De
sfeerwordternietbeterop.Jeraaktgeïrriteerdenbent
teleurgesteld.Hetisookmoeilijkomteziendateenkindzóveel
capaciteitenheeftenernauwelijksietsmeedoet.Alsouderofals
leerkrachtzitjemetdehandeninhethaar.Wanthoebrengjehet
kindweerinbeweging?HetantwoordvindjeinmijnboekLekker
zellufdoen! 

Ontroerendegetuigenisoverlevenmeteenaspergerkind.Inditboek
schrijftJannekevanBockelopenhartigoverhaarzoektochtnaar
houvastalszehoortdathaardochterhetsyndroomvanAsperger
heeft.Metvallenenopstaanleertzehoezehaardochterdaarinkan
begeleidenenwatdatvandeanderegezinsledenvraagt.Een
ontroerendverhaal,dathouvastenherkenbaarheidbiedtaanouders
dieworstelenmeteenkinddatnietvolgensdeboekjesopgroeit,en
ookzeerveelnuttigeinfobevatvoorhunomgeving(familie,
leerkrachten,hulpverleners...) 

Eersttheoriemet
voorbeelden,daneen
stappenplanomjekind
meerverantwoordelijkheid
tegevennaar
zelfstandigheid. 
Leestmakkelijk.Goedtoe
tepassenindepraktijk. 


Overeenhoogbegaafd
kindmetasperger,
geschrevendoorhaar
moeder.Ergherkenbaar.
Veelhoogbegaafde
kinderenhebbenook
(trekjesvan)asperger. 

De7uitdagingen 
de7uitdagingenin
hetonderwijsaan
cognitief
getalenteerde
kinderen-Een
praktischhandboek
voorleerkrachtenin

TijlKoenderink(*1981)heeftals‘ervaringsdeskundige’3middelbare
scholenversletenvoordathijna8jaarploeterenzijn
gymnasiumdiplomahaaldemeteen2,7voorwiskunde.EenhoogIQ,
maartochconstantvastlopendmetdevraag‘Hoemoetjenuleren?’Na
eenreisdoorhonderdenboekenennatallozegesprekkenmet
leerkrachten,leerlingen,goeroesencoachesverspreidoverdrie
continenten,kwamhijtotdeconclusie:Eriseenantwoordopdievraag!
Watditantwoordis,kuntunulezeninditvlotgeschrevenen
overzichtelijkehandboek.Eenabsoluteaanradervooriedereendie
werktmetgetalenteerdekinderen. 

hetboenvo 
Auteur:T
 ijl

Noviloheeftveelkennisin
huisoverhoogbegaafdheid
engeeftookveel
kenniscolleges,goedom
watmeertewetente
komenovereenbepaald
onderwerpenkijkenofjeje
erverderinwilverdiepen. 
Kijkophunwebsite.Niet
specifiekvooroudersdus,
maarwelinzichtelijkwatje
kindnodigheeftinhet
onderwijs. 

Koenderink 



Ophelderewijzevertellenwehoezintuiglijkeprikkelverwerking
verloopt,bijjekind,maarookbijjou.Wevertellenwelkgedragpastbij
friemelenthuis 
onder-enoverprikkeldekinderenenlatenzienhoejesnel,eenvoudig
Overdeinvloedvan enmetmeerbegripopditgedragkuntreageren.Nietalleenbinnenje
eigengezin,maarookbijfamilie,metvriendjes,metfeestjes,tijdens
zintuiglijke
wassen,aankledenenhetboodschappendoen.Ennatuurlijknogveel
prikkelverwerkingop
enveelmeer.Zondergebruiktemakenvaneendiagnose,medicijnen
opgroeien 
oftherapie. 

Auteur:M
 onique
Metditboekwordtduidelijkhoenuttighetisomookthuisafentoeflink
tewiebelenenfriemelen! 
Thoonsen 

Wiebelenen



Wateeneye-opener!Een
herkenningvoorveel
HB-ersdenkik.Duidelijk
uitgelegdwatonder-en
overprikkelingis,zodatje
hetookaanjekinderen
kanvertellen,maarook
oplossingenhoejeermee
omkangaan. 
Ikhebookdehulpkaarten
besteld,diezijnookzeker
goedtegebruikenthuis. 



Voorkinderen 
Opvolgordegezetvanmijnvoorkeur. 
“Benjijeen
Cheetah?” 
Auteur:M
 arianne
vanZetten&Roosin

Hetboekisbedoeldvoor(vermoedelijk)hoogbegaafdekinderenals
steuntjeinderug.Ditboekbiedtjoualsouder/leerkracht/begeleider
degelegenheidommetkindereningesprektegaanoverde
uitdagingenwaarzijtegenaanlopen. 

‘tVelt 



 e
D
hoogbegaafdheid
survivalgids 
Auteur:L
 uc
Descamps 


Benjemeestalalseersteklaarindeklas?Vindjedehuistakendieje
krijgttegemakkelijk?Maakjejevaakzorgen?Voeljejevaakalleenen
onbegrepen?Verwachtiedereendatjeschitterendecijfershaaltop
school?Misschienwerdbijjouwelvastgestelddatjehoogbegaafd
bent,maar...watbetekentheteigenlijkomhoogbegaafdtezijn?Zijner
anderenofbenjedeenige?Benjeeenzonderling,ofzelfseenalien,
ofbenjeeigenlijknormaal?Alsaldezevragenjebezighouden,isdit
boekjezekerietsvoorjou. 

Heelfijninstukkente
lezenentebespreken.Er
staanvragenindiejemet
jekindkanbespreken.
Heeluitgebreid,veel
onderwerpenomoverte
praten.Vanfaalangsttot
lerenleren. 
Jekuntditboekalbij
kleutersinzetten. 
Fijneboekenvoor
kinderenomzelftelezen.
Overzichtelijk,begrijpelijk
uitgelegdenduidelijke
plaatjesengoedetips. 
Vanafeenjaarof8schat
ik. 

De
hoogsensitiviteit
survivalgids 
Auteur:A
 nMichiels 


Hoogbegaafd,nou
èn? 
Auteur:W
 endy
Lammersvan
Toorenburg 

Benjesnelontroerd?Hebjebergenfantasie?Iseerlijkheidvoorjou
vanhetallergrootstebelang?Merkjevaakheelveeldetailsop?Benje
gevoeligvoordestemmingvananderen?Benjegeregeld
overprikkeld?Houjevanstilteenrust?Voeljejesomsandersdan
anderen?Doenhardegeluidensomsletterlijkpijn?Benjegevoelig
voorgeuren?Misschienbenjewelhoogsensitiefenwiljewetenhoeje
daarmeemoetomgaan? 

Watisdatnuprecies,hoogbegaafdzijn?Wanneerbenjedan

Hetboekissimpelmaar
hoogbegaafd?Enmoetjedaardanietsmee,metdathoogbegaafd?  duidelijkgeschreven.Eris
ookeenwerkboekbij.
Ditboekgeeftantwoordenopdezeennogveelmeervragenover
Goedinzetbaarbijdewat
hoogbegaafdheid.Envooraloverhoedatnuvoorjouvoelt,zekerals
jongerekinderen. 
jedeuitzonderingindeklasofjeomgevingbent.Wantsomskanhet
bestlastigzijndatjehoogbegaafdbent.Somsookleuk.Inieder



Fijneboekenvoor
kinderenomzelftelezen.
Overzichtelijk,begrijpelijk
uitgelegdenduidelijke
plaatjesengoedetips. 
Vanafeenjaarof8schat
ik. 

gevalbenjeineenaantalopzichtengewoonandersdanandere,
'gemiddeld'begaafdekinderen.Dat'anderszijn'ervaarjemisschien
welelkedag. 

SlimmeRick 
Auteur:R
 ineke
Derksen 


Gewoontom- 
Tom 

RinekeDerksen,bekendvanhetboekGelukkighoogbegaafd,schreef
speciaalvoorhoogbegaafdekinderenhetboekSlimmeRick. 
Rickverveeltzichsnelopschool.Zijnhersenendenkensneller,
waardooranderemensenhemnietaltijdbegrijpen.Andersombegrijpt
hijnietaltijdanderekinderen.DegevolgenvoorRickopschoolzijn
groot:hijvindtdelessennietzointeressantenverveeltzich,hijmoet
vaaknablijvenomdathijnietheeftopgelettijdensdelessenvandejuf,
hijwordtgepestdoorzijnklasgenoten.Nagesprekkentussenzijn
oudersenzijnjufkomenzesamentoteenoplossing,dieonderandere
totgevolgheeftdatdeheleklasinactiegaatkomenvoorde
dierenambulance. 
Iederhoofdstukwordtafgeslotenmetbezinningsvragendiekinderen
helpenmeeroverzichzelftewetentekomen,bijvoorbeeld'Hoezouje
hetliefstewillenleren?Benjeeendenker,eendoener,een
onderzoekerofanders?' 

Mijnboekgaatovermijnsupersnellerenpaard.Hijzitinmijnhoofd,en
daardoorkanikheelsneldingenlerenenbegrijpen.Ikvertelinmijn
boekhoehetvoormijisomeensupersnelrenpaardtehebben. 

Ikhebdeonlinetraining
‘SlimmePedagogiek’
gevolgd.Ditwaseen
aanvullingvoormijals
ouderenbegeleidervan
hoogbegaafdekinderen.
Hetboekiseenverhaal
datjekanvoorlezenaan
jekindenhetbevat
vragenomoverte
praten.Erisookeen
werkboekbij.Ikvindhet
voorkinderenfijnerom
zelftekunnenlezenof
omplaatjestekunnen
kijken,dusikheb
uiteindelijknietveelmet
ditboekgedaan. 
GeschrevendoorTom
van4jaarmetzijn
moeder.Hetlijkteen
beetjeop‘Benjijeen
cheetah?’,zonderde
vragentussendoor. 
Ikhebhetboekniet
gelezen,vandaardatdit
boekonderaanstaat. 

Boekennietspecifiekhoogbegaafd 
Opvolgordegezetvanmijnvoorkeur. 
How2talk2kids 
effectief
communicerenmet
kinderen 
Auteur:AdeleFaber 




How2talk2kids/
Broersenzussen
zonderrivaliteit 
Auteur:AdeleFaber 





`Ikganietnaarmijnkamer.Jebentnietdebaasovermij 
`Jedoetgewoonwatikzegendaarmeeuit 

Naditbekendetafereelvoelenzowelkindalsopvoederzichboos.
Gelukkigkanhetookanders.AdeleFaberenElaineMazlishhebben
eenrespectvollemaniervancommunicerenontwikkeldwaaralle
partijenzichzoveelbeterbijvoelen. 
FaberenMazlishbiedenpraktischeeffectieve
communicatievaardigheden,gebaseerdopdetheorievandebekende
psycholoogdr.HaimGinott,directtoepasbaaropelkkindvan2tot20
jaar.Aanbodkomto.a:Beteromgaanmetdenegatievegevoelensvan
jekind.Grenzenstellenterwijlderelatiemetjekindgoedblijftenzich
zelfsverdiept.Hetkindneemtverantwoordelijkheidvoorzijngedragen
komtzelfmetoplossingen.Effectiefprijzenenjekindbevrijdenuiteen
vasterol.Hierdoorkrijgtjekindmeerzelfvertrouweneneenpositiever
zelfbeeld. 

Nietspecifiekover
hoogbegaafd,maarwel
heelgoedintezettenin
hetgezinbijproblemen
metcommunicerenmetje
(hoogbegaafde)Kind. 
Leestmakkelijk.Korte
hoofdstukkenmet
duidelijkeillustraties. 

Hetvoortdurendegekibbelengeruzietussenbroersenzussenkanje
alsoudertotwanhoopdrijven.Tochkunjehieralsouderweldegelijk
ietsaandoen!How2talk2kidsBroersenzussenzonderrivaliteitbiedt
concreteendirecttoepasbarevaardighedenomkinderentecoachen
bijhunonderlingecommunicatieeneventueleconflicten. 

Heeltoepasbaar.Leest
lekkerweg,metveel
voorbeelden.Ikhebhetper
hoofdstukgelezen,omhet
gelijktekunnentoepassen
voorikhetandereging
proberen. 

Luisterennaar
kinderen 
auteur:T
 homas
Gordon 

Oplossingsgericht
opvoeden 
doenendenkenin
mogelijkheden 
Auteur:LaraDe
Bruin 



Ditboekgaatoverdecommunicatietussengezinsleden.Hetbeschrijft
debewustwordingvanhetgedragvanoudersenhoezijditgedrag
kunnenwijzigen.Oudersmoeten'detaalvandeacceptatie'spreken.
Erwordtaangegevenaanwelkevoorwaardenmoetwordenvoldaan
enwelkerisico'seraanverbondenzijn.Hetluisterennaarkinderen,de
maniervanantwoordendooroudersenmethodenomdeze
vaardigheidteleren.Inhetlaatstedeelwordensituatiesbehandeld
waarinhetoverdragenvanwaardentotconflictenkunnenleiden. 
Gordonslaagterindeoudecontroversetedoorbrekentussenhet
gezagvandeoudersendevrijheidenzelfstandigheiddiehetkindeist.
Gordonweeteenbrugteslaanwaaropbeidepartijenelkaarkunnen
ontmoeten,zonderhungezichtteverliezen 

Lijkteenbeetjeop
How2Talk2Kids.Ookniet
specifiekHB,welheel
goedinzetbaar. 

Origineleoplossingenvoormeergripopénmeerplezierinde
NietspecifiekHB,welleuk
omtelezenmethandige
opvoeding!Elkgezinisuniek.Datisfantastischnatuurlijk,maarook
meteeneenprobleem.Voorstandaardopvoedadviezenbijvoorbeeld: tips. 
diewerkennamelijkvoordemeestegezinnenniet.Juistomdatdeze
geenrekeninghoudenmethetuniekevanelkgezin.
OPLOSSINGSGERICHTOPVOEDENbiedteenvernieuwendekijkop
opvoeden.AandehandvanconcretevoorbeeldenlatenLaradeBruin
enRianMeddenszienhoeouderszélfaanoplossingenkunnen
werken.Dooruittegaanvanwaterallemaalalgoedgaatende
specifiekekwaliteitenvanhenzelfenhunkinderen,lerenoudershoe
zepositieveveranderingkunneninzetten.-Vooroudersvankinderen
tussen0en18jaardietemakenhebbenmetmoeilijkeemotiesof
lastigegebeurtenissen. 
AandehandvanconcretevoorbeeldenlatenLaradeBruinenRian
Meddenszienhoeouderszélfaanoplossingenkunnenwerken 

Superkrachtenvoor
jehoofd:MINDGYM
voorKids 

15skillswaarje
gelukkigvanwordt 

Auteur:W
 outerde
Jong 





Welerenonzekinderenzoongeveeralles.Behalvede
gebruiksaanwijzingvanhuneigenhoofd.Dankzijhetgrotesucces
vanMindgym:Sportschoolvoorjegeesthebbentalloze
volwassenenalontdekthoezemeteenvoudigeoefeningenhun
mentaleconditiekunnenverbeteren.Hoogtijddusomookonze
kinderentelerenhoezebaaskunnenwordeninhunhoofd.Daarom
heeftWouterdeJongnuMindgymvoorkidsgeschreven. 

Superkrachtenvoorjehoofdiseenechtdoeboekom(samenmetje
oudersofalleen)teontdekkenhoejekoninginjekopwordt.Jeleert
hoejebeteromkuntgaanmetonaangenameervaringen,hoejeje
socialeskills(inplaatsvansocialemedia)kuntverbeterenenmeer
zelfvertrouwenkrijgt.DeJongpaktditonderwerpweeraanopzijn
ondeugende,relativerendemanier,metmooieanekdotes,grappige
weetjesenrakekinderquotes(‘Wraakisalspoepeninjebroekom
deanderindestanktezetten.Uiteindelijkhebjeerzelfhetmeeste
lastvan’).Hetboekstaatvolleukeoefeningenmettoegankelijke
uitleg,challengesdiejemetjeouderskuntdoenengeestige
tekeningenvanHeindeKort. 

Daarnaastkunjeaudio-opnamesdownloadenomdetechnieken
krachtbijtezettenéneriseenspecialeMindgym-titelsong,
ingezongendoorEliseSchaap.Dezemethodegeeftkinderen
speelsetoolsombeteromtekunnengaanmetstressvolle,saaieof
moeilijkemomenteninhunleven,oftewel:hoezehuneigenmentale
superkrachtenkunnenontwikkelen! 

Eenleukboekomte
lezen/doenmetjekind.
Hoejejebeterkunt
concentreren,hoejeje
emotieskuntombuigen,
overafleiding,schaamteen
jegedachten. 

