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Waarom aandacht voor hoogbegaafdheid? 
Ongeveer 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd. 
In Nederland momenteel dus zo’n 430.000 mensen. 
Hoogbegaafden staan anders in het leven dan hun 
gemiddelde medemens. Ze reageren ook anders op 
mensen en dingen om hen heen. Dat doen zij al vanaf hun 
geboorte.
 
De afgelopen decennia is er meer aandacht gekomen voor 
hoogbegaafdheid. In toenemende mate is het besef ge-
groeid dat talent zich alleen ontwikkelt door hard werken 
en het leren van gemaakte fouten. De gedachte dat het ‘er 
vanzelf uitkomt’ is een illusie, juist bij hoogbegaafden. Dat 
dingen gemakkelijk gaan als je hoogbegaafd bent of de 
gedachte dat je nooit hoeft te leren of hard hoeft te wer-
ken is een naïeve voorstelling van hoogbegaafdheid. Deze 
gedachte, die intuïtief zo juist lijkt, kan desastreus zijn 
vooral voor de ontwikkeling van nog jonge kinderen, maar 
ook voor effectieve samenwerking van volwassen hoog-
begaafden in hun werkomgeving. Dit ‘anders zijn’ levert 
daarom verschillende spanningsvelden op, zowel bij jon-
ge kinderen als bij volwassenen. In hoeverre pas je jezelf 
bijvoorbeeld aan aan je omgeving, zonder jezelf te verloo-
chenen? In welke mate kan of wil je omgeving rekening 
houden met jou? Jonge kinderen ervaren hun ‘anders zijn’ 
vaak als persoonlijk falen, waardoor hun zelfvertrouwen 
ondermijnt wordt.
Ook de belangenbehartiging voor hoogbegaafde volwas-
senen komt steeds meer op gang. Werkgevers houden 
weinig rekening met dit fenomeen en zijn zich nog onvol-
doende bewust van de wijze waarop hoogbegaafden het 
beste in een organisatie tot hun recht komen en van grote 
toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat geldt overigens ook 
voor de hoogbegaafden zelf. 



Ontstaan
De verenigingen Pharos, HINT Nederland en 
Choochem hebben in 2000 de handen ineen 
geslagen. Wat begon als een regelmatig 
voorzittersoverleg werd in 2003 de Koepel 
Hoogbegaafdheid. In 2009 werd de Stichting 
Koepel Hoogbegaafdheid opgericht.

Informatie
De Koepel Hoogbegaafdheid verstrekt 
informatie op symposia, studiedagen en 
informatiebijeenkomsten. Ook zijn wij op de 
Nationale Onderwijs Tentoonsteling - die om 
de twee jaar georganiseerd wordt - te vinden. 

De Koepel Hoogbegaafdheid heeft een boek 
samengesteld waarin een keur van artikelen ge-
bundeld is. Veel facetten van hoogbegaafdheid 
worden op die manier belicht.

Structuur

Missie
De Koepel Hoogbegaafdheid wil werk maken 
van een samenleving waarin hoogbegaafden 
volop tot hun recht komen. Een samenleving 
waarin hun talenten zich goed kunnen ont-
plooien en zij kunnen rekenen op dezelfde 
kansen als alle andere burgers. Hiertoe komen 
wij op voor de materiële en immateriële 
belangen van hoogbegaafden. 

De Koepel Hoogbegaafdheid streeft ernaar de 
belangrijkste vertegenwoordiger te zijn van alle 
belangenorganisaties in Nederland en de daar-
bij aangesloten hoogbegaafden. Dat doen wij 
door specifieke aandacht voor hoogbegaafd-
heid in het onderwijs te vragen, waarbij een be-
langrijk onderdeel het verplicht stellen van het 
onderwerp ‘omgaan met hoogbegaafdheid’ in 
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het curriculum van elke PABO is. De beïn-
vloeding van het overheidsbeleid en de  
politiek is een ander speerpunt. Daarnaast 
onderhouden wij intensieve contacten 
met organisaties en adviesbureaus die 
zich inzetten voor de ondersteuning van 
hoogbegaafden.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de 
vele organisaties die zich 
met de begeleiding van 
hoogbegaafden of de training van hoog-
begaafdenbegeleiders te waarborgen is de 
Koepel Hoogbegaafdheid in gesprek met 
diverse personen en instanties uit het werk-
veld om kwaliteitscriteria vast te stellen.


