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Praktijk22

Succesvolle aanpak 
onderpresteerders
‘Jij bent toch zo slim! Daar merk ik anders niets van’

Leren&Zo is een leerpraktijk voor jongeren, die studie-

coaching, huiswerkbegeleiding en bijles verzorgt, maar  

ook hulp biedt als de oorzaak van het onderpresteren ligt 

op sociaal-emotioneel gebied. Marianne de Bruijn: ‘Steeds vaker 

komen heel slimme kinderen die structureel onder hun niveau 

presteren bij ons terecht. Ouders verzuchten vaak: ‘Mijn kind 

doet helemaal niets aan school, terwijl hij/zij het wel zou moe-

ten kunnen’. ‘Huiswerkbegeleiding of bijles is dan vaak niet de 

juiste oplossing van het probleem. Er is (eerst) iets anders nodig.

Motivatie&Zo is een praktische maar diepgaande methodiek 

voor jongeren vanaf 14 jaar. Het is een vorm van persoonlijk-

heidsonderzoek gebaseerd op de narratieve psychologie. Met 

deze wetenschappelijk onderbouwde methode1 word je uitgeno-

digd een zelfanalyse te doen door, begeleid, verhalen te vertellen. 

Het is een intensieve en systematische manier om zelfinzicht 

te verwerven en daaruit persoonlijke lessen te trekken zodat je 

weer evenwichtiger verder kunt. 

‘Deze methode is oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen’, legt 

De Kock uit, ‘maar ook in een onderwijssetting met jongeren 

blijken de resultaten succesvol. Jongeren - en zeker heel slimme 

kinderen - zijn heus goed in staat te vertellen wat er mis gaat en 

wat juist goed gaat. Ik help jongeren om zichzelf beter te leren 

kennen: Wat zijn hun talenten en krachten? Waar zitten hun 

belemmeringen? Ik vertel niet hoe ze in elkaar zitten, dat ont-

dekken ze zelf.’

De Kock is ervan overtuigd dat ieder kind een wil heeft om zich 

te ontwikkelen: ‘Tieners willen - naast de sterke wil om bij een 

groep te horen - ook dingen leren, steeds beter worden in iets. 

Daarnaast willen jongeren steeds meer de regie voeren over hun 

eigen leven, door zelf keuzes te maken en te ervaren hoe dat uit-

pakt. Door allerlei omstandigheden kunnen deze drijfveren zijn 

ondergesneeuwd, of zijn er nog onvoldoende succeservaringen. 

Wij leren ze om deze drijfveren te (her)vinden.’ 

Inspannen is voor dommerds
Het ‘vastlopen op school’ heeft vaak te maken met de overgang 

naar de middelbare school. (Hoog)begaafde kinderen hebben 

op de basisschool nog niet ervaren hoe het is om hard te werken 

en ze hebben al helemaal geen strategieën ontwikkeld om effec-

tief te leren, want die hadden ze nog niet nodig: Ze hebben zich 

vaak door de lagere school en soms ook de eerste jaren op de 

middelbare school heen ‘gerommeld’ met hun hoge intelligen-

tie en intuïtie. Maar dan loopt het ergens spaak. ‘Het is ook niet 

Soms zitten jongeren niet lekker in hun vel en lopen vast op school. Als extra 

bijles niet werkt, hebben ouders en kind vaak geen idee wat ze dan moeten 

doen. Gebrek aan motivatie, vermijdingsgedrag op leergebied en slechtere 

schoolprestaties blijken soms hardnekkig te zijn. Directeur Marianne de Bruijn 

en psycholoog Hanke de Kock, oprichters van Leren&Zo, weten dat dit moeilijk 

grijpbare probleem vooral voorkomt bij (hoog)begaafde kinderen. Hanke de 

Kock: ‘Onderpresteren op school is vaak de aanleiding waardoor deze scholieren 

bij ons terechtkomen. Wij kunnen er met onze methodiek voor zorgen dat 

ze snel weer gemotiveerd en doelgericht verder gaan met school en met hun 

leven’. door Nienke Lok-Bakker
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cool om mijn best te doen op school’, zegt Sanne (17 jaar, gedou-

bleerd in 5 VWO, erg slim). Onderling lijkt er een onzichtbare, 

onbewuste wedijver te bestaan wie de hoogste cijfers haalt met 

nietsdoen. Een patroon dat zich vaker voordoet bij vastlopende 

leerlingen op categorale gymnasia waar een groot deel van de 

populatie bestaat uit slimmeriken. ‘Als ik er hard voor moet 

werken, ben ik toch niet zo slim als iedereen denkt,’ zegt Yann 

(14), een zeer begaafde leerling die dit jaar blijft zitten. 

Ondraaglijke druk
‘Als ik terugkijk naar alle motivatie-onderzoeken die ik de afge-

lopen jaren heb gedaan, zie ik enkele centrale thema’s’, zegt De 

Kock. ‘Naast de vermijdstrategie ‘Inspannen is voor dommerds’ 

zie ik veel kinderen onbewust een last op hun schouders dragen 

waarop staat: ‘ik moet voldoen aan…’. Zeker bij slimme kinderen 

speelt dat van ze verwacht wordt dat ze vanzelfsprekend goed 

presteren, als erg jong kind al. Als dat dan niet meteen lukt, ko-

men sommige kinderen in de knel te zitten waardoor schoolre-

sultaten verslechteren. Het niet waarmaken van de verwachtin-

gen is enorm stressvol voor deze kinderen. Het is dus cruciaal 

om inzicht te krijgen in dit zelfbelemmerende patroon’. 

De Kock schetst een beeld van Melle, erg slim, 17 jaar, 5 VWO. 

Melle had last van faalangst, wat gepaard ging met zware fysieke 

klachten. In zijn motivatie-onderzoek zegt hij onder andere: ‘Ik 

heb een perfectionistische kant die ervoor zorgt dat dingen heel 

goed gaan ‘maar die vreet energie’. Ook vertelt hij: ‘Mijn broer 

doet het allemaal zo makkelijk, hij kan het niet fout doen’. Mel-

le was er onbewust van overtuigd dat hij het altijd goed moest 

doen voor anderen. Tijdens het traject heeft Melle ook andere 

kanten in zichzelf ontdekt, zodat hij nu met meer ontspanning 

zijn eindexamen in kan gaan. Hij doet het nu vooral goed voor 

zichzelf. 

Verlammend perfectionisme
Een ander thema dat bij veel (hoog)begaafde kinderen speelt, is 

een onbewuste overtuiging dat fouten maken niet kan en niet 

mag. Guusje (zeer begaafd, gymnasium 5 met slechte resulta-

ten, 17 jaar) had last van verlammend perfectionisme. Ze schrijft: 

‘Het lijkt wel dat nu school niet helemaal meer perfect gaat in 

één keer, dat ik het helemaal opgegeven heb.’ ‘Alles moet fout-

loos en perfect. Als ik ergens moeite voor moet doen ben ik dus 

niet perfect.’ ‘Mijn toekomst is dat ik gewoon een baan heb die 

ik leuk vind, misschien stewardess …’
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Inmiddels heeft Guusje eindexamen gedaan en is ingeloot voor 

geneeskunde, de studie waarvoor ze diep van binnen heel sterk 

gemotiveerd was, maar waarvan ze niet meer wist hoe ze dat 

doel moest bereiken. Tijdens de bijeenkomsten ontdekte Guusje 

dat het niet erg is om ergens moeite voor te doen en om fouten te 

maken. En ook: dat je soms hulp nodig hebt. Guusje miste veel 

basiskennis bij bepaalde vakken omdat ze steeds was ‘weggeko-

men’ met haar slimheid en intuïtie. Maar als ze dat zou toege-

ven, dan zou ze naar haar idee falen. ‘Ik heb liever dat ze zeggen 

dat ik lui ben, dan dat ze zien dat ik iets niet weet’. Op basis van 

dit verkregen zelfinzicht is ze haar achterstand op school met 

succes gaan wegwerken.

Omgaan met anders zijn
‘Bij sommige kinderen met wie ik een motivatie-onderzoek doe 

blijkt dat hun hoogbegaafdheid nog niet eerder is onderkend of 

hieraan door ouders en school bewust niet veel aandacht is ge-

geven. In een motivatie-onderzoek komt het ‘hoogbegaafd zijn’ 

vanuit het perspectief van het kind aan het woord en dat levert 

veel inzicht op, voor kind én ouders’, geeft De Kock aan. Ze 

geeft Julian, 15 jaar, hoogbegaafd en al jaren onderpresterend op 

school als voorbeeld: ‘Toen ik 4 of 5 jaar was, dacht ik dat ik echt 

dom was. Er was een blauw kastje op school waar ik als enige uit 

werkte en ik dacht dus dat ik dom was.’ ‘Ik word mijn hele leven 

al lui genoemd, ik weet niet beter. Ik heb er geen mening over.’ 

‘Als ik dan wel ergens voor ging werd ik eindeloos geholpen. 

Ik linkte het met de luiheid als ze me hulp aanboden. Ik wilde 

het doen zonder hulp.’ Volgens De Kock blijkt uit bovenstaande 

uitspraken dat Julian geen idee had wat hoogbegaafdheid voor 

hemzelf en zijn omgeving betekende. Een confrontatie met 

zichzelf zorgde ervoor dat er weer ruimte ontstond voor zijn 

dromen. Julian: ‘Mijn droom is studeren in California. Ik wil al 

sinds groep 8 daar studeren. Als ik daar iets goed doe, pakt het 

vele malen groter uit’. 

De Kock en De Bruijn zijn in het algemeen erg tevreden met 

de behaalde resultaten. Getalenteerde leerlingen - die zijn gaan 

inzien dat ze niet van hun ‘voetstuk vallen’ als ze zich meer in-

spannen, fouten durven maken, en hulp durven vragen - ver-

talen dat direct in betere schoolprestaties. ‘Want dan zie je dat 

deze leerlingen supersnel dingen oppikken. Ook laten ze zich 

na het motivatie-onderzoek veel beter helpen met het aanleren 

van studievaardigheden of met het bijspijkeren van basiskennis’, 

zegt Marianne de Bruijn. ‘Daarmee maken we ons motto ‘Blij 

met je cijfers en blij met jezelf’ echt waar.’ 

Voor meer informatie: Leren&Zo, www.leren-zo.nl, zinfo@leren-zo.nl

Drs Nienke Lok- Bakker, psycholoog, moeder van o.a. een hoogbegaaf-

de tiener. Schrijft blogs en artikelen over uiteenlopende onderwerpen 

en heeft een grote belangstelling voor het thema persoonlijke groei.

1 Methode gaat uit van de ZKM, de ZelfKennisMethode

 Motivatie-onderzoek: een soort Instagram met 
woorden

Stap 1: verzamelen van foto’s Samen met de coach wordt 

een eigen ‘album’ van 25-30 wooorden geschreven. ‘Selfies’ 

met alle belangrijke gebeurtenissen, ervaringen en ideeën van 

vroeger, nu en in de toekomst. Deze kunnen gaan over school, 

over thuis, over vrienden, over alles wat een rol gespeeld heeft. 

Een fotocollage van het leven. Bijvoorbeeld: ‘Nu is het chaos. 

Puinhoop. Thuis en op school. Het brokkelt af, mijn veilige plek.’ 

(Jason, hoogbegaafd, 14 jaar) Of: ‘Op de basisschool liep het al, 

ik hoefde nergens moeite voor te doen, het was niet serieus. Dat 

vond ik leuk.’ (Kim, hoogbegaafd, 16 jaar)

Stap 2: Tags en emoticons toevoegen Op een schaal van 0 

tot 5 wordt een online vragenlijst ingevuld over het gevoel bij 

de beschreven gebeurtenissen, bijvoorbeeld blij, machteloos, 

angstig en krachtig. Op deze manier worden ruim 20 gevoelens 

geïnventariseerd.

Stap 3: Likes toevoegen, blije foto’s in het fotoboek Welke 

ervaringen of ideeën in het beschreven leven hebben dezelfde 

gevoelsmatige positieve betekenis? De ‘vind-ik-leuks’. 

Bijvoorbeeld: ‘Bij beide stukjes sta ik sterk in mijn schoenen.’

Stap 4: Dislikes toevoegen. Stomme foto’s in het fotoboek

Wat maakt dat deze ervaringen vervelend zijn voor de persoon? 

Bijvoorbeeld: ‘In beide situaties sta ik met mijn rug tegen de 

muur.’

Stap 5: Een nieuw fotoboek maken Hoe kun je in de toekomst 

anders leren kijken naar dingen die je hebt meegemaakt, 

waardoor je beter kunt omgaan met moeilijke dingen? Tips om 

nieuwe inzichten te blijven herinneren in het dagelijks leven.

Stap 6: ‘Share’ het fotoboek In deze stap volgt een afrondend 

gesprek met ouders erbij. Er wordt een samenvatting gegeven 

van het begeleidingstraject. Ouders krijgen inzicht in het verhaal 

van hun kind en feedback hoe ze daarmee om kunnen gaan. 

Natuurlijk bepaalt het kind mede wat er besproken wordt.


