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Cognitieve begaafdheid:
wat leert onderzoek ons?
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Wat is project TALENT?

• Een 4-jarig project

• uitgevoerd door drie universiteiten

• i.s.m. onderwijskoepels, CLB’s en leraren-opleidingen

• gefinancierd door het SBO-programma van het FWO

• wetenschappelijk onderzoek + versterken van de praktijk
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Het doel van project TALENT is…

… het leren, de motivatie en het welbevinden 

van cognitief begaafde leerlingen te bevorderen 

door onderwijs en zorg 

zo goed mogelijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften.
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Met project TALENT willen we:

• Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief 

sterke leerlingen bij leerkrachten, begeleiders en ouders.

• Professionelen ondersteunen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om 

cognitief sterke leerlingen te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.

• Verschillende belanghebbenden samenbrengen en samenwerking tussen hen mogelijk 

maken: leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecties, lerarenopleidingen, 

pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s.
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Concreet…

• TALENT-platform op www.projecttalent.be

 Doel = kennis op een toegankelijke manier ter beschikking stellen.

 Kennis over o.m. begaafdheid, signalering, versnellen, verrijken, 

psychosociale aspecten begaafdheid, zorgbeleid op school, ...

 Praktische tools voor leraren, directies, ped. begeleiders, ...

• Vormingen rond cognitieve begaafdheid

• Lerende netwerken

• TALENT-nieuwsbrief
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http://www.projecttalent.be/
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https://talent:talent@kuleuven-elearning.accept02.yard.nl/admin


Het TALENT-onderzoek
Enkele resultaten...
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De TALENT-studie
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• Gegevens verzameld tussen 2017 en 2019

• 27 secundaire scholen 

• In principe alle leerlingen uit de A-stroom: 3,409 leerlingen

• Daarvan ± 400 cognitief begaafde leerlingen

• Gevolgd doorheen eerste graad van het secundair



Cognitief begaafde leerlingen?
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Bij alle leerlingen cognitieve test 

afgenomen (CoVaT-CHC)

 Genormaliseerde testscores 
(Gemiddelde = 100, SD = 15)

 Drie groepen vergelijken:

IQ Positie

Referentie 80-120 Middelste 80%

Begaafd 120-130 Top 10%

Hoogbegaafd >130 Top 3%



Vraag 1

Is cognitieve begaafdheid een psychische kwetsbaarheidsfactor?
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Lavrijsen, J., & Verschueren, K. (2020), 

Cognitieve begaafdheid is geen risicofactor 

voor probleemgedrag. Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek, 5, 33-39.

Lavrijsen, J., Soenens, B., Vansteenkiste, M. & 

Verschueren, K. (2020). Is intelligence related

to perfectionism? Multidimensional

perfectionism and parental antecedents among

adolescents across varying levels of cognitive

ability. Accepted for publication and published

online in Journal of Personality.



Gedragsproblemen

Schaal uit Strengths and
Difficulties Questionnaire

= Vorm van externaliserend
probleemgedrag: driftig, 
ongehoorzaam, … zijn

Conclusie:

Begaafde jongeren 
vertonen significant 
minder 
gedragsproblemen
dan gemiddeld
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Emotionele problemen

Schaal uit Strengths and
Difficulties Questionnaire

= Vorm van internaliserend 
probleemgedrag: verdrietig, 
angstig, … zijn

Conclusie:

Begaafde jongeren 
rapporteren evenveel 
(niet meer) emotionele 
problemen dan 
gemiddeld
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Maladaptief perfectionisme

Schaal uit MPS (Frost)

= geobsedeerd bezig zijn 
met vermijden van fouten

Conclusie:

Begaafde jongeren 
rapporteren evenveel 
(niet meer) 
maladaptief
perfectionistisme dan 
gemiddeld
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NB. Begaafde jongeren legden wel de lat hoger voor zichzelf (= “prestatiegericht 
perfectionisme”) - maar niet noodzakelijk op ongezonde manier



Jongeren met HB-label: buitenbeentjes?

• Tot nu toe: groepen vergeleken op basis van hun scores op onze 
IQ-test

• Bij een deel van deze jongeren (n = 77) was daarvoor (los van 
de TALENT-studie) ooit al de diagnose “hoogbegaafdheid” 
gesteld. 

• Hoe zit het met hun functioneren? Zijn deze jongeren 
representatief voor begaafde jongeren in het algemeen?
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Bv. emotionele problemen

Schaal uit Strengths and
Difficulties Questionnaire

= Vorm van internaliserend 
probleemgedrag: verdrietig, 
angstig, … zijn

Conclusies

Begaafdheid op zich

Geen risicofactor

Begaafden met diagnose HB:

Méér emotionele problemen
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Algemeen: geruststellend beeld

 Cognitieve 
begaafdheid is géén 
psychische 
kwetsbaarheidsfactor

Ligt in lijn met 
internationaal onderzoek: 
cf. overzichtsstudies van 
Francis et al. (2016) en 
Martin et al. (2010)
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Maar… (1/3)

• Opgelet: dit zegt enkel iets over groepsverschillen – begaafden 
vertonen gemiddeld niet méér problemen dan anderen

• Maar natuurlijk zijn er óók in de begaafde groep kinderen en 
jongeren die wél met dit soort problemen te maken krijgen (al zijn 
het er dus niet meer dan gemiddeld)
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Maar… (2/3)
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Schaal uit Leuvense 
Eenzaamheidsschaal voor 
Kinderen en Adolescenten 
(LEKA)

Bv. “Ik voel me geïsoleerd van 
anderen.”

“Op school voel ik me alleen.”

Conclusies

IQ > 130: meer eenzaamheid



Maar… (3/3)

• Voorgaande analyses maakten steeds vergelijking IQ 80-120 / 120-130 / > 130 

• IQ > 130 wil zeggen: top 2,5% (1 op 40)

• Wat met nog hogere IQ’s (bv. top 0,1% - 1 op 1000 …) – “uitzonderlijk
hoogbegaafde kinderen”?

• Mogelijk specifieke kwetsbaarheden?

• Vraag is niet te beantwoorden met onze steekproef (& IQ-meting)
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Vraag 2

Welke motivationele processen leiden tot onderpresteren bij 
leerlingen in het secundair onderwijs?
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Ramos, A., Lavrijsen, J., Soenens, B., 

Vansteenkiste, M., Sypré, S., & Verschueren, 

K. (2021). Profiles of Maladaptive School 

Motivation among High-Ability Adolescents: A 

Person-Centered Exploration of the

Motivational Pathways in Underachievement

Model. Accepted for publication by Journal of 

Adolescence.



Onderpresteren?

• Onderpresteren is 
schools presteren 
dat betekenisvol 
minder goed is 
dan je zou verwachten
op basis van cognitieve
vaardigheden
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Hoe ontstaat onderpresteren bij CBe lln?

• Onderpresteren ontstaat via patronen in hoe leerlingen zichzelf 
zien (zelfovertuigingen) en in wat ze belangrijk vinden 
(waardeovertuigingen):

 2 motivationele wegen naar onderpresteren

(Pathways-in-underachievement model)
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(Kate Snyder en Lisa Linnenbrink-Garcia)



Motivationele weg 1
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(Maladaptive competence beliefs pathway)

Goede schoolse resultaten

met weinig inspanning

Zelfbeeld raakt nauw 

verbonden met de beste

van de klas zijn

Leerling hecht veel 

waarde aan school



Motivationele weg 1
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(Maladaptive competence beliefs pathway)

Daardoor wordt zelfbeeld 

bedreigd. Leerling zet

copingstrategieën in.

Misschien ben 
ik toch niet 

hoogbegaafd...

Schoolse uitdaging 

wordt groter

Dalende betrokkenheid

en onderpresteren



Motivationele weg 2
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(Declining value beliefs pathway)

Goede schoolse resultaten

met weinig inspanning
Leerling hecht weinig 

waarde aan school

Leerling heeft weinig

belangstelling voor school



Motivationele weg 2
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(Declining value beliefs pathway)

Leerling is niet bereid tot

extra inspanningen voor school

Hier wil ik me 
niet voor 
inzetten!

Schoolse uitdaging 

wordt groter

Verder dalende 

betrokkenheid

en onderpresteren



Onze studie
1. Is er bewijs voor de twee 

maladaptieve motivatie-
profielen die worden 
voorgesteld door het Pathways 
in Underachievement-model?

2. Is er een verband tussen de 
motivatieprofielen en de 
uitkomsten onbetrokkenheid 
en onderpresteren, zoals 
voorspeld door het Pathways 
in Underachievement-model?
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• 3400 leerlingen uit 27 Vlaamse scholen (A-stroom)

• Cognitief begaafde groep: 403 leerlingen (IQ ≥120, 11.6% van de studenten)

• 4 vragenlijsten (apart voor leerlingen, leerkrachten en ouders) in de eerste 2 jaar van 
de middelbare school 

• + intelligentietoets

• Metingen motivatieovertuigingen: herfst 2017, lente 2018, herfst 2018, lente 2019

• Metingen uitkomsten: lente 2019

Gagne, 2004

Methode: Steekproef - TALENT Data
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Attainment Value (4 vragen) 

“Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat ik leren persoonlijk heel waardevol vind” 

Task Value Amotivatie (4 vragen)

“Ik ben niet gemotiveerd om te studeren omdat studeren niet belangrijk is voor mij” 

Academisch zelfconcept (4 vragen) 

“Ik ben een slimme leerling”

“Ik ben zeker zo verstandig als de anderen van mijn leeftijd” 

Contingente Zelfwaardering (3 vragen)

“Ik vind mezelf minder waardevol als ik slechte punten behaal op mijn rapport.” 

Fixed mindset (4 vragen) 

“Je bent slim of niet en je kan niet echt veel doen om dit te veranderen.”

Dweck, Chiu, & Hong, 1995; Germeijs & De Boeck, 2002; Legault, Green-Demers, & Pelletier, 2006; Ryan and 

Connell, 1989; Wouters, Verschueren, Briers, & Janssen, 2016

Methode: wat hebben we gemeten?

Motivatieovertuigingen
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Emotionele (On)betrokkenheid (l, o, k)

“Wanneer we aan iets werken in de klas, verveel ik mij.”

“Mijn kind praat op een negatieve wijze over school.”

Gedragsmatige (On)betrokkenheid (l, o, k)

“Ik/mijn kind doe(t) maar net genoeg om mee te kunnen in de klas.”

Gepercipieerde onderprestatie (l, o, k)

“Ik/mijn kind/deze leerling doe(t) het op school minder goed dan ik/hij/zij zou
kunnen”

Gemeten onderprestatie (%)

Afstand tussen gemiddelde punten en verwachte gemiddelde punten op basis van 
IQ

Prestatie (%)

Gemiddelde punten van alle school vakken samen

Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann, 2008; Snyder & Adelson, 2017

Methode: wat hebben we gemeten?

Uitkomsten
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Maladaptive 
Competence Beliefs

• N = 65 (16.2%)

• 42% meisjes
58% jongens

Low Value Beliefs

• N= 70 (17.4%)

• 36% meisjes
64% jongens

Adaptive Beliefs

• N = 267 (66.4%)

• 39% meisjes
61% jongens

RESULTATEN

3 profielen gevonden in de data
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RESULTATEN
Waardeovertuigingen
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RESULTATEN
Zelfovertuigingen
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RESULTATEN
Entity Mindset 
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RESULTATEN:
Uitkomsten –

Onbetrokkenheid
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RESULTATEN:
Uitkomsten - (Onder)prestatie
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Conclusies

Bewijs gevonden voor verschillende maladaptieve 
motivatietrajecten zoals voorgesteld door het Pathways 

in Underachievement-model

 Patronen en co-evolutie van motivatieovertuigingen

 Link tussen motivatietrajecten en onbetrokkenheid/onderpresteren,   
vanuit verschillende perspectieven. 
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Interventies: Maladaptive competence beliefs

Zelfwaarde losmaken van 
prestatie

Vertrouwen in eigen
capaciteiten vergroten

Faalangst/perfectionisme
aanpakken
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Interventies: Declining value beliefs

Leren relevant en belangrijk
maken

Bv. door het aanpassen van 
curriculum en leertakken

Bv. door nieuwe doelen te stellen

Bv. door nieuwe buitenschoolse
activiteiten te vinden
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Meer weten?
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www.projecttalent.be

TALENT-studiedag

op 29 september 2021

TALENT-nieuwsbrief

(http://bit.ly/3l2YJaC)



Dank u!
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