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RELATIEVE EN ABSOLUTE
ONDERPRESTEERDERS

Kinderen die op
school niet laten zien
wat ze kunnen, die
onderpresteren,
stagneren in hun
ontwikkeling. Soms is
dat makkelijk te
herkennen: kinderen
geven aan dat ze zich
vervelen. Maar er is
ook een groep die het
opgegeven heeft om
er iets van te zeggen.
Hoe ga je als leerkracht met onderpresteerders om?

E

r is een groep onderpresteerders die
aangeven dat ze zich vervelen, dat ze
meer willen leren en vooral ook moeilijkere, complexere stof aankunnen. Zij
laten (nog) steeds een grote leerhonger
zien. Daarnaast is er een groep leerlingen die zich
verveelt, maar het opgegeven heeft om er iets van te
zeggen. Ze leggen zich erbij neer en passen zich aan
(passief) of vertonen opstandig gedrag (actief).
Sommige leerlingen worden zelfs letterlijk ziek van
school. Buikpijn of hoofdpijn hebben, lusteloos zijn
of juist enorm druk, prikkelbaar, depressief; zelfs al
bij heel jonge kinderen zie je deze verschijnselen
optreden. Onderpresteren op school is dan een
logisch gevolg van het niet lekker in je vel zitten.
Maar het zijn symptomen van een groter onderliggend probleem: niet de ruimte krijgen om jezelf te
zijn. In dit artikel schetsen we dit onderliggende
probleem en geven we handvatten die je kunt inzetten deze leerlingen te helpen.
>>

We spreken over onderpresteren
wanneer iemand structureel minder presteert dan hij op grond van
zijn (intellectuele) capaciteiten zou
kunnen. Dit onderpresteren kan
relatief of absoluut zijn. Relatieve
onderpresteerders vallen niet zo
erg op omdat hun prestatie nog
normaal is, vergeleken met andere
mensen in dezelfde situatie. Maar
als je kijkt naar wat ze eigenlijk
zouden kunnen presteren op grond
van hun individuele mogelijkheden,
dan zitten ze daar (ver) onder.
Absolute onderpresteerders
presteren onder het gemiddelde,
slechter dan (de meeste) anderen.
Dit zie je vaak bij leerlingen die niet
meer gemotiveerd zijn om te presteren; ze hebben het opgegeven.
Onderpresteren is niet voorbehouden aan hoogbegaafden. Ook
niet-hoogbegaafden kunnen
onderpresteren. De kans op
onderpresteren wordt groter
naarmate iemands intelligentie
toeneemt. George Betts en
Maureen Neihart ontwikkelden een
typering van hoogbegaafde leerlingen: maar liefst vijf van de zes
types die door hen gekarakteriseerd zijn, zijn relatieve of absolute
onderpresteerders.

Voordat Bram naar
de basisschool ging
las hij zelfstandig in
de dierenencyclopedie. In groep 1
schreef hij ‘pteranodon’ bij de tekening
die hij van een
dinosaurus maakte.
Op school stelde de juf vast dat hij
moeite had met simpele woordjes
als ‘de’ en ‘als’. Dat is op zich niet
raar; dat zijn immers simpele woorden als je naar het aantal letters
kijkt, maar onmogelijke woorden
om jezelf iets bij voor te stellen. In
groep 4 wilde Bram niet meer lezen
en schrijven.
B.I2016
JRMGZN I 23

SWP JAARMAGAZINE 2016_6.indd 23

21-10-16 00:24

%

➸ Houd voor ogen dat het onderpresterende kind

opnieuw moet leren slagen. Het zit hem meestal echt
niet in de wíl. Ook voor het kind is dit een spannende
en moeilijke, lange weg.

➸ Preken, straffen en belonen werkt niet (hooguit
averechts). Dieper begrip en oprecht contact duren
misschien langer om te bereiken, maar zijn wel duurzamer.

➸ Gun het kind zijn eigen keuzes, laat het meedenken over wat nodig is. Het kind is de deskundige van
zichzelf. Luister in het gesprek als een onwetende. Vul
niet in, maar luister, luister, luister! Hoor wat het kind
zegt, maar zeker ook wat het weglaat.

➸ Maak je lessen uitdagender. Vooral bij
hogere orde denkvragen vallen onderpresteerders op.
Verwerk existentiële onderdelen in je lessen en geef
meer wereldgericht onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan
teksten die gaan over ethische en filosofische vraagstukken, debatteren, oplossen van reële problemen.

➸ Focus op het proces van leren en op de overtuiging dat het kind kan groeien ten opzichte van zichzelf. Je kunt met het ontwikkelen van een groei-mindset en het geven van feedback veel bereiken wat
betreft leerhouding, motivatie, doorzettingsvermogen
en inzet van een kind. En dit leidt mogelijk tot betere
prestaties.

➸ Wees bereid om kritisch naar jezelf te kijken.
Een kind spiegelt, ook jou. Wat zit er nog in jouzelf dat
je mogelijk niet verwerkt hebt en dat nu via het kind
‘eruit komt’? Als het nodig is, mag je ook hulp voor
jezelf zoeken. Daarmee help je het kind enorm.
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TIPS
voor de
leerkracht

De juiste uitdaging

Onderpresteren van een kind leidt vaak tot hevige
frustraties bij ouders en leraren. Er wordt van alles
geprobeerd om tot de onderpresteerder door te
dringen: preken, argumenteren waarom goede
prestaties belangrijk zijn, extra hulp (soms zelfs in
de vorm van remedial teaching), cursussen om
studievaardigheden te versterken. Straffen en
belonen zijn daarnaast ook veelgehoorde interventies. Verwijten en verkeerd gekozen interventies
leiden echter bij veel hoogbegaafde onderpresteerders tot onbegrip, frustraties en boosheid. Bovendien kan het een laag zelfbeeld en faalangst tot
gevolg hebben en dat kan juist weer leiden tot méér
onderpresteren. In essentie beperken we met al dit
soort interventies de ruimte van een hoogbegaafd
kind, terwijl het eigenlijk juist meer ruimte nodig
heeft.
In onze maatschappij ligt de nadruk erg op preste-
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Accepteren
dat dit kind
daadwerkelijk
op een andere
manier denkt,
leert en leeft

ren. Een uitspraak als ‘eruit halen wat erin zit’
focust op het bereiken van prestaties, soms zelfs
excellente prestaties. Presteren suggereert een
(ver gelegen) doel, terwijl de term ontwikkeling
veel meer aansluit bij groeien en leren, bij de fase
waarin iemand zich bevindt, bij uitgaan van eigen
mogelijkheden. Het is de kunst om een kind juist
die uitdaging te bieden die haalbaar is ten opzichte
van het huidige beheersingsniveau, waardoor het
kind zich gaat inzetten en zich gaat ontwikkelen.
Dus uitdagen en prikkelen teneinde de intrinsieke
motivatie te bevorderen. Kinderen de ruimte
geven om zichzelf te ontdekken.

Onderpresteerders en ruimte

Doordat hoogbegaafden alerter reageren op
prikkels, zowel van binnenuit (hun eigen denken)
als van buitenaf (zintuigen), kan het zijn dat ze
sneller afgeleid zijn, zeker bij taken die niet al hun

aandacht opeisen. Op school zijn veel taken voor hoogbegaafde kinderen zo weinig uitdagend of slecht passend bij hun manier van denken, dat zij hun toevlucht zoeken in hun eigen denk- en fantasiewereld. Dit kan leiden tot een laag werktempo en het niet afkrijgen van
taken: onderpresteren in de dop. De ruimte die zij zelf opzoeken,
werkt zo in hun nadeel. Door het om te draaien en juist ruimte te
bieden, kan dezelfde alertheid in een voordeel worden omgebogen
en mogelijk helpen bij het ombuigen van het onderpresteren.
Als het kind ruimte krijgt om werkelijk op zijn eigen manier, op zijn
eigen niveau en in zijn eigen tempo bezig te zijn, zal het de alertheid
inzetten om de taak op een zo creatief mogelijke manier tot een goed
einde te brengen: originele invalshoeken, onvoorziene dwarsverbanden…verwacht het onverwachte!
Ruimte is ook nodig wanneer het voor het hoogbegaafde kind iets te
veel wordt. Al die (over)prikkeling van de zintuigen en de hersenen
kost een heleboel energie. Het kind moet op tijd even opladen. Het ene
kind doet dat in een rustig hoekje met een boek of zelfs een tukje
tussendoor, het andere doet dat al gamend en een derde móét naar
buiten om te rennen of trampoline te springen.

Contact

Er is geen kant-en-klare interventiemethodiek om onderpresteren om
te buigen. Het is geen kwestie van een paar lessen volgen en het kind
aanreiken wat het zou kunnen of moeten doen. Een paar uurtjes
interventie gaat het pervasieve karakter van onderpresteren niet
oplossen. Als je een interventie wilt laten slagen, start dan met oprecht
de tijd en de moeite nemen om het onderpresteren van het kind van
binnenuit te leren begrijpen. Het gedrag is slechts een symptoom van
een onderliggend probleem. Bedenk vooraf dat dit een lange adem
vraagt.
Alleen een dieper begrip van het waarom van het onderpresteren leidt
tot een duurzame oplossing. Vanuit een meer holistische kijk en focus
op positieve energie kun je voorbij de symptomen (gedrag) tot de kern
(het onderliggende probleem) komen. Je zoekt contact, wat betekent:
praten met het kind en samen met het kind beslissingen nemen. Het
kind voelt zich dan gehoord en serieus genomen. Het kan het begin zijn
van het herstellen van contact en vertrouwen.
B.I2016
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Ontwikkelingsgerichte feedback

Slecht presterende hoogbegaafde leerlingen
hebben problemen met vertrouwen. Het vertrouwen van de buitenwereld in hun kunnen kan zijn
geschaad, maar belangrijker is dat zij het vertrouwen in zichzelf mogelijk zijn kwijtgeraakt.
Hoogbegaafde kinderen zijn vaak perfectionistisch ingesteld. Vaak zie je dat wanneer iemand
gewend is om altijd te slagen, perfectionisme kan
omslaan in faalangst. Een leerling die altijd hoort
hoe goed hij het doet, of hoe intelligent hij is, wil
graag blijven voldoen aan de verwachtingen van
de omgeving. Falen is dan geen optie, onderpresteren soms wel.
Een kind met een lagere intelligentie dan gemiddeld krijgt veelal opbouwende feedback. Zij
krijgen net zo lang hulp tot ze een vaardigheid
onder de knie hebben. We zien maar al te vaak dat
hoogbegaafde leerlingen niet die opbouwende
feedback en extra begeleiding krijgen, maar juist
het tegenovergestelde. “Misschien was dit toch
iets te hoog gegrepen?” Of: “Misschien is die
versnelling/verrijkingsstof toch niet zo’n goed
idee.” Hoogbegaafde kinderen hebben het ook
nodig om fouten te mogen maken. Hoogbegaafde
kinderen mogen ook eerst tien keer worstelen en
struikelen voordat ze een vaardigheid goed onder
de knie hebben. Door juist ontwikkelingsgerichte
feedback te geven, kun je leerlingen helpen om de
uitdagingen toch weer aan te durven. Het woordje ‘nog’ is daarbij heel belangrijk (“Je kunt dit nog
niet, maar als je oefent kun je het leren”).
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Het kind moet erop gaan vertrouwen dat het kan leren om met
spannende nieuwe taken om te gaan. De omgeving moet erop vertrouwen dat het kind het zelf kan en niet alles weghouden bij het
kind of het oplossen voor het kind. Net zoals leren praten, lopen of
fietsen, leer je ook alleen maar omgaan met spanningen en angst,
door je in spannende en angstige situaties te begeven en te zien dat
je daar sterker uit kunt komen.
Hier komt het denkvermogen van de hoogbegaafde leerling goed
van pas: het kind is (met hulp) in staat naar zichzelf te kijken en de
dingen die hij tegenkomt te analyseren. Het kind kan zichzelf een
spiegel voorhouden. Dit proces van ‘onbewust onbekwaam’ naar
‘bewust bekwaam’ kost tijd en vraagt inspanning en ontspanning
van alle betrokken partijen. Inspanning omdat je opnieuw moet
leren kijken naar situaties en hoe ze ontstaan. Ontspanning omdat
je jezelf de tijd mag geven om dit te leren.

Onderwijs met open vizier

Elke school is verplicht om passend onderwijs aan te bieden, ook
aan (hoog)begaafde leerlingen. Bij passend onderwijs hoort een
goede analyse van de mogelijkheden van het kind, een passend
leerstofaanbod en een passende begeleiding. De school mag zich
dus verplicht voelen om de leerling te ‘zien’ en te begeleiden naar
meer verantwoordelijkheid.
Bespreek regels, afspraken, gedrag, keuzes en consequenties met
een open mind en een leergierige houding. Pas aan wat nodig is om
voor alle betrokkenen een betere situatie te creëren, nu en voor de
toekomst. En dat kan soms gedrag zijn, maar soms ook de regels.
Goed contact, een goede relatie tussen leraar en leerling staat aan
de basis van het kúnnen komen tot goede resultaten. Een onderpresterend kind heeft ruimte, vertrouwen en begeleiding nodig,
geen schuld en straf. Daarvoor is het nodig dat je als leraar de
leerling kent en erkent in zijn (hoog)begaafd zijn. Dat begint met
het accepteren dat dit kind daadwerkelijk op een andere manier
denkt, leert en leeft.

Start vanuit het hart

Wil je onderpresteren te lijf gaan, dan helpt het niet om precies die
activiteiten te ondernemen die de frustratie aanwakkeren. Volwassenen proberen kinderen veelal te motiveren door ze met rationele
argumenten te overtuigen ander gedrag te laten zien. Gedrag dat de
volwassenen willen dat ze laten zien. Gedrag dat die volwassenen
waarderen. Maar willen we niet liever dat kinderen uit zichzelf in
beweging komen? Dat ze zich geprikkeld voelen om te leren? Dat ze
nieuwsgierig zijn en zichzelf op allerlei vlakken gaan ontwikkelen?
Leidt externe motivatie niet in veel gevallen tot demotivatie?
Vaak komt er bij onderpresteerders bijna automatisch een negatieve
associatie of een negatieve emotie opzetten bij het starten van een
taak. Deze negatieve emoties overstemmen het rationele handelen
op dat moment. Uiteraard moeten onderpresteerders uiteindelijk
ook leren om gewoon taken uit te voeren die misschien niet heel
leuk of interessant zijn. Dat is ook gewoon het leven. Maar wanneer
we het onderpresteren achter ons willen laten, is het belangrijk om
te starten vanuit het hart. Waar loopt het kind warm voor? Wat is
zijn of haar passie? In welke situaties zie je nog wel gemotiveerd
gedrag? Van daaruit kan het kind groeien. Start vanuit het hart, het
hoofd volgt. >>
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Inspanning en ontspanning
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Het gedrag
is slechts een
symptoom
van een
onderliggend
probleem
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