
Resultaten van het onderzoek naar het welbevinden van 
hoogbegaafde leerling in PO en VO naar de inschatting van hun 
ouder(s) 
 

(door Willem Wind, ikbenhoogbegaafd.nl, 9 oktober 2018) 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
De vragenlijst stond open voor ouders van hoogbegaafde leerlingen van 10-5-2018 tot 
21-6-2018 en is via ikbenhoogbegaafd.nl en vele sociale media (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram) bekend gemaakt en gepromoot. Dit onderzoek is ingevuld voor 3% 
(1.429) van alle hoogbegaafde leerlingen in het PO (28.287) en VO (19.119). 
 
De respondenten vertegenwoordigen alle doelgroepen. Dit geeft een redelijk evenredig 
beeld van de werkelijkheid. Wel moet gepast geconcludeerd worden omdat voor 3% van de 
kinderen, het onderzoek is ingevuld. 
 
1 op de 3 ouders schat het welbevinden in als neutraal. Niet goed en niet slecht. 1 op de 3 
ouders schat het in als (erg) slecht en 1 op de 3 ouders schat het welbevinden in als goed 
tot prima.  
 
2 op de 3 respondenten verwachten een (sterke) verbetering van het welbevinden van hun 
kind, bij goed uitgevoerd voltijds hoogbegaafden onderwijs. 1 op de 3 ouders verwacht geen 
verandering of een negatief effect (3%) op het welbevinden van hun kind. 
 
Opvallende zaken 
 
Wat opvalt is dat het welbevinden het grootst wordt ingeschat in de 1e klas van de 
basisschool en de laatste klas van het voortgezet onderwijs. En ook in groep 8 wordt het 
welbevinden hoger ingeschat. 
 
Het lijkt er op dat hoe meer aangepast onderwijs de leerling krijgt, hoe beter het is voor het 
welbevinden. 
 
6,4% van alle respondenten zijn thuiszitters. Zij zijn verdeeld over elke groep (PO) en klas 
(VO), waarbij opgemerkt moet worden dat binnen het voortgezet onderwijs, de groep 
thuiszitters het grootst is. 
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Een grote groep (27%) van de respondenten heeft een kind in groep 5 en 6 basisonderwijs.  
 
Verbazingwekkend is dat 2,3% van de leerlingen is blijven zitten op de basisschool. En 1,2% 
is verlaagd qua niveau op het voortgezet onderwijs. De groep leerlingen die meerdere 
wisselingen hebben meegemaakt is relatief klein. Maar 52 (3,6%) van de 1429 leerlingen. 
 
Opvallend was ook dat 3 op de 4 ouders van kinderen die naar voltijds hoogbegaafden 
onderwijs gaan, een (sterk) positief effect verwachten van goed uitgevoerd voltijds 
hoogbegaafden onderwijs.  
 
De brongegevens 
 
Het bestand met de originele antwoorden kunt u via deze link downloaden: 
http://ikbenhoogbegaafd.nl/wp-content/uploads/2018/10/Respons-onderzoek-welbevinden-h
oogbegaafde-leerlingen-PO-en-VO.xlsx 
Wilt u een verband zien tussen twee vragen die er nog niet tussen staat? En u heeft hulp 
nodig? Neem dan even contact met me op. 
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Intro 
 
Dit onderzoek is ontwikkeld vanuit de actie 
‘Schoolzoekers’. Deze actie gedurende 4 maanden, begin 
2018, bood de mogelijkheid aan ouders om anoniem te 
melden waar zij beter onderwijs zochten voor hun 
hoogbegaafde kind(eren). Dit leverde 2.251 reacties op, 
1.623 voor PO en 628 voor VO, verspreid door heel 
Nederland. De kaart van schoolzoekers is te vinden op 
http://ikbenhoogbegaafd.nl/de-actie-schoolzoekers/. 
 
Het vermoeden was dat erg veel ouders ontevreden 
waren over het huidige onderwijs en dat dit minder goede 

onderwijs, mogelijk ernstige gevolgen had voor het welbevinden van hun hoogbegaafde 
kind(eren). Dit onderzoek brengt hier enige duidelijkheid in 
http://ikbenhoogbegaafd.nl/onderzoek-welbevinden/. 
 
Om meer inzicht te krijgen in deze groep ouders met hoogbegaafde kinderen, zijn er 7 
vragen gemaakt waarmee via allerlei verbanden, duidelijkheid verkregen kan worden over 
deze groep. De vragenlijst is via Google Form verspreid via ikbenhoogbegaafd.nl en de 
sociale media. De start was op 10-5-2018 en stopte op 21-6-2018. Voor 1.429 (3%) 
hoogbegaafde kinderen is de vragenlijst ingevuld door hun ouders.  
 
Alle vragen moesten worden ingevuld om Google Form de respons te laten registreren. Uit 
feedback bleek dat sommige ouders moeite hadden met een enkele vraag en daardoor geen 
respons hebben kunnen geven. Dit kan verklaren waarom het aantal respondenten lager 
was dan verwacht. Ook het aantal vragen (7) kan belemmerend hebben gewerkt. 
 
Vanwege het aantal respondenten, voor 3% van de hoogbegaafde leerlingen in PO en VO is 
de vragenlijst ingevuld, moeten de resultaten hooguit gezien worden als een indicatie. Ze 
mogen niet gebruikt worden voor conclusies, zeker niet voor de hele groep van 47.400 
hoogbegaafde leerlingen in PO en VO. 
 
 
 
De vragen inclusief de respons 
 
De vragen heb ik middels een screenshot in een plaatje gezet. De diagrammen van de 
respons zijn gemaakt in Excel. Onder elk diagram vertel ik wat mij opvalt. Gelet op de 
respons van 3% is elke opmerking wel in dit licht te bezien.  
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Vraag 1 
 

 

 
Alle IQ-scores zijn redelijk evenredig vertegenwoordigd, gelet op de Gauss-kromme. 
Opvallend is wel dat de groep 144+ oververtegenwoordigd is.  
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Vraag 2 
 

 
 

 
Interessant is dat het percentage leerlingen op voltijds hoogbegaafden onderwijs 16,6% is. 
Via de kaart van scholen met voltijds hoogbegaafden onderwijs blijkt dat er plaatsen zijn op 
deze scholen voor 16% van de hoogbegaafde leerlingen PO. 
Wat opvalt is de grote groep thuiszitters. 6,4% van alle respondenten (91 kinderen). En goed 
om te zien dat er 17 kinderen van de respondenten, thuisonderwijs krijgen. 
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Vraag 3 

 
 

 
 
Deze verdeling bevestigt mijn indruk dat de ouders van leerlingen in het midden van de 
basisschool nog de meeste interesse hebben om iets te verbeteren aan het onderwijs van 
hun hoogbegaafde kind. Begin basisschool komt het naar boven dat hun kind anders is dan 
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leeftijdsgenoten en eind basisschool zijn de mogelijkheden toch beperkt gebleken. Op het 
voortgezet onderwijs zie je ook de afname van zoeken naar mogelijkheden wat kan duiden 
op het accepteren van de situatie en hopen voor het beste omdat niet meer zo lang duurt 
voordat ze niet meer naar school hoeven te gaan. 
 

 
Zoals verwacht zijn de ouders met basisschoolleerlingen oververtegenwoordigd. 
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Vraag 4 
 

 
 
 
 

 
 
Opvallend is dat 2,3% van de leerlingen is blijven zitten op de basisschool. En 1,2% is 
verlaagd qua niveau op het voortgezet onderwijs. De groep leerlingen die meerdere 
wisselingen hebben meegemaakt is relatief klein. (3,6%) Een groep waar je toch veel over 
hoort. 1 op de 2  leerlingen volgt het onderwijs samen met hun leeftijdsgenoten.  
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Vraag 5 
 

 
 
 

 

Het inkomen van 2 op de 3 gezinnen is hoger dan 2.500,-.  
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Vraag 6 
 

 
 
 

 
 
1 op de 3 ouders schat het welbevinden in als neutraal. Niet goed en niet slecht. 1 op de 3 
ouders schat het in als (erg) slecht en 1 op de 3 ouders schat het welbevinden in als goed 
tot prima. 
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Vraag 7 
 

 
 
 

 
 
De mogelijkheid krijgen om hun kind goed voltijds hoogbegaafden onderwijs te laten volgen 
zal het welbevinden (sterk) positief verbeteren. Dat vinden 2 op de 3 ouders. Er is duidelijk 
behoefte aan ‘beter onderwijs’ voor hoogbegaafden. NB  ‘goed’ is niet nader gespecificeerd.. 
Dat kan dus van kind tot kind en van ouder tot ouder wel eens verschillen. 
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De verbanden tussen de vragen 
 
Het wordt interessanter als ik de verbanden in kaart breng tussen de verschillende vragen. 
Hierbij heb ik 100% gestapelde kolomdiagrammen gebruikt waardoor de procentuele 
verhoudingen zichtbaar worden. Het nadeel hiervan is dat bij veel minder respons bij een 
kolom, de onzekerheid over de percentages navenant groter wordt. 1 respons meer of 
minder maakt in die kolom een groot verschil. (bijvoorbeeld kolom 2 versus kolom 4 in 
onderstaand diagram) 
 

 
Hier valt op dat het gezinsinkomen een klein negatief effect (10%) heeft op het welbevinden 
van het kind. 
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Het lijkt er op dat meerdere wisselingen niet goed uitpakken voor het welbevinden van het 
kind. Of dat ligt aan de wisselingen of dat het ligt aan dat het kind niet past in het onderwijs, 
blijft de vraag. Ook blijven zitten in PO of verlaging van niveau op het VO verbeteren het 
welbevinden niet. Het beste scoort de groep die 1 of meerdere keren is versneld. 
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Het lijkt er op dat hoe meer aangepast onderwijs de leerling krijgt, hoe beter het is voor het 
welbevinden. Bij de thuiszitters is maar 19% positief over het welbevinden van hun kind. 
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De hoogte van het IQ heeft niet veel effect op het welbevinden van het kind. 
 
  

Een onderzoek van http://ikbenhoogbegaafd.nl 
15 



 
Wat mij opvalt is dat het welbevinden het grootst is in de 1e klas van de basisschool en de 
laatste klas van het voortgezet onderwijs. Ook in groep 8 PO is het welbevinden groter. 
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Hoe hoger het welbevinden van het kind, hoe minder positief het effect van goed voltijds 
hoogbegaafden onderwijs wordt ingeschat.  
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Met grote voorzichtigheid lijkt het er op dat thuisonderwijzers het laagste gezinsinkomen 
hebben. Dat is misschien wel logisch omdat er altijd een ouder niet kan werken vanwege de 
kind(eren). 
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Interessant hier is dat relatief veel ouders (80%) met een kind op een voltijds 
hoogbegaafden school, een sterk positief effect verwachten van ‘goed voltijds 
hoogbegaafden onderwijs’. Dit kan komen door de vraagstelling maar het kan ook dat 
ouders mogelijkheden zien om dit type onderwijs (sterk) te verbeteren ten gunste van hun 
kind. Ook van de thuiszitters wachten 3 op de 4 leerlingen op goed hoogbegaafden 
onderwijs. 
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Met veel voorzichtigheid lijkt het er op dat het onderwijs reageert op kinderen met een IQ 
van 144+ en probeert om binnen de mogelijkheden van het onderwijs, iets te doen voor hen.  
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Hoe hoger het IQ van het kind, hoe groter dat het effect wordt ingeschat van goed voltijds 
hoogbegaafden onderwijs.  
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Hoe hoger het IQ van een kind, hoe vaker die leerling kind aangepast onderwijs krijgt.  
Getest zijn lijkt belangrijk om aangepast onderwijs te krijgen. 
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Een interessant diagram om te bekijken. Conclusies zijn zo niet te trekken. 
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Wat hier opvalt is dat er thuiszitters in alle leeftijdsgroepen zijn. Wat ook opvalt is dat 
deelname aan regulier onderwijs afneemt gedurende de eerste 5 basisschooljaren. In het 
voortgezet onderwijs zijn er veel minder mogelijkheden voor hoogbegaafde leerlingen en 
neemt deelname aan regulier onderwijs behoorlijk toe. Ook de thuiszitters nemen in de 
VO-periode flink toe. Met hierbij weer de waarschuwing dat het aantal respondenten in 
bepaalde kolommen te klein is om conclusies te formuleren. 
 
 
Einde van het verslag van dit onderzoek. 
 
 
Het bestand met de originele antwoorden kunt u via deze link downloaden: 
http://ikbenhoogbegaafd.nl/wp-content/uploads/2018/10/Respons-onderzoek-welbevinden-h
oogbegaafde-leerlingen-PO-en-VO.xlsx 
Wilt u een verband zien tussen twee vragen die er nog niet tussen staat? En u heeft hulp 
nodig? Neem dan even contact met me op via ikbenhoogbegaafd.nl. 
 
 
Willem Wind, 9 oktober 2018. 
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