
 

 
 
 
 
 

Workshop Onderpresteren – conferentie 
SWV 
 
Hierbij een extra beschrijving bij de powerpoint die besproken is 
tijdens de conferentie Passend Onderwijs van SWV Rijnstreek op 14 
april 2o21. Deze workshop is gegeven door Els Hegemans en Marije van 
Onna.  

 
Dia 5: 
Wat is leren eigenlijk? 

- Het vermogen om te leren vormt een belangrijke uitkomst van het leren: ‘wanneer mensen 
leren, kunnen zij ook iets leren over de wijze waarop men leert en over de wijze waarop men 
beter kan leren’. We hebben het hier dus over metacognitie. De ontwikkeling hiervan is tot 
ongeveer het 24e levensjaar. Wees dus reëel in je verwachtingen en begeleiding. 

- Leren kan zowel weinig doelbewust en gepland ontstaan als ook meer opzettelijk en 
gepland. 

- Willen  
o kunnen: je haalt voldoening uit het leren zelf en je wil ergens beter in worden.   
o presteren: je hebt het nodig voor een vervolgopleiding of om een onvoldoende of 

negatieve reacties te voorkomen.  
o Beiden kunnen bijdragen aan groei en soms versterken ze elkaar 

Dia 6: 
Wat is presteren eigenlijk? 

- Het leveren van een prestatie, het hebben van succes is persoonlijk en relatief.  
o Shorttracker Suzanne Schulting schaatst 500 meter op haar snelst in 42,06 sec. Als 

zij hier 2 minuten over doet, dan is dat een slechte rondetijd. Als ik er 2 minuten over 
doe, dan is dat mijn PR. 

Dia 7: 
De weg er naar toe of het eindresultaat… 
Wat is voor jou belangrijk? Kan je dat ook uitdragen in jouw onderwijs? 
 
Dia 8: 

- Niet de ruimte om jezelf te zijn 
o Toelichten wat we daarmee bedoelen 

▪ Het is een soort van niet jezelf zijn, omdat je niet weet wat de mogelijkheden 
allemaal zijn 

▪ Soms weten volwassenen wel wat gevolgen zijn, terwijl kinderen dat nog 
niet precies zien 



 

 
 
 
 
 

- Wie presteren onder?  
o Iedereen kan onderpresteren 
o Hoe hoger de intelligentie hoe groter de kans op onderpresteren 

- Op gebied van  
o Cognitie 
o Creativiteit 
o Zelfbeeld 
o Sociale vaardigheden 

- Wat doet het met de leerling?  
o Verminderd gevoel van eigenwaarde en welbevinden 

▪ Niet je eigen ruimte kunnen bepalen en invullen 
▪ Van alle kanten geduwd en getrokken worden 
▪ Zelf goed aanvoelen dat er iets wringt in je leven 
▪ Doe je nog wel iets goed? 

- Definitie: 
o Langdurig aanmerkelijk minder presteren dan men op basis van de aanwezige 

mogelijkheden mag verwachten. Daarbij ervaart het kind de gegeven situatie als 
problematisch of onbehagelijk. 

▪ Er kan ook sprake zijn van een leer- en/of ontwikkelingsstoornis  
- Ontstaat niet van de één op de andere dag. Is een interactief sluipend proces. Er is een 

samenhang van factoren die onderpresteren beïnvloeden, op deze factoren komen we later 
terug. 

Dia 9 
- Relatief 

o Prestatie is normaal in vergelijking met andere leerlingen in dezelfde situatie 
o Als er gekeken gaat worden naar wat de leerling zou kunnen op grond van de 

individuele mogelijkheden, dan presteert hij daar ver onder 
- Absoluut 

o Presteert onder het gemiddelde 
o Niet meer gemotiveerd – opgegeven 

Dia 10 
- Executieve functies 

o Benodigde vaardigheden om te kunnen leren 

Dia 11 
- Tien principes ter verbetering van de executieve functies 

o Zie ook het verband met de cognitieve vaardigheden 
▪ https://www.stibco.nl/cognitieve-executieve-functies-en-metacognitie/ 

https://www.stibco.nl/cognitieve-executieve-functies-en-metacognitie/


 

 
 
 
 
Dia 12 

- Terug naar de samenhang van factoren die onderpresteren beïnvloeden 
- De informatie die gegeven gaat worden vormen (een deel?) van op de oplossing voor de 

casus die aan het eind wordt ingebracht. Wellicht handig om aantekeningen te maken! 
- Reserve casus bedenken, voor het geval dat niemand iets inbrengt (Els) 

Dia 13 
Persoonlijke factoren 

- Externe locus of control:  
o het gevoel hebben dat jijzelf weinig invloed hebt op je eigen gedrag en het 

ontwikkelen van vaardigheden 
▪ succes zorgt niet voor een toename van verwachtingen  
▪ zelfvertrouwen groeit niet na succeservaringen 
▪ onderzoek:   

• beloningen voor werk dat makkelijk is zorgt ervoor dat plezier en 
interesse afnemen (hoge cijfers zijn ook beloningen) 

• ‘blijkbaar is dit genoeg en lever ik zo genoeg werk’ -> het kind leert 
dus niet ‘leren’ en doorzetten 

- Aangeleerde leer- en werkstrategieën: 
o ‘ik kijk er naar en ik weet het’ als leerstrategie. Dit is de automatisch aangeleerde 

strategie als de stof niet uitdagend, moeilijk en complex genoeg is. 
- Asynchrone ontwikkeling:  

o (hoog)begaafde leerlingen ontwikkelen zich niet synchroon. Verbale ontwikkeling 
verloopt bijvoorbeeld veel sneller dan de motorische. Of ze kunnen zaken rationeel 
doorgronden, die ze emotioneel niet zo goed kunnen verwerken.  

o Kan frustratie of angsten geven 
- Beeld op zichzelf en omgeving: 

o Overtuigingen hoe de dingen zijn vanuit de (hoog)begaafde onderpresteerder 
gezien 

▪ Vaker een vaste mindset 
▪ Hoe langer een vooroordeel de tijd heeft gekregen om vaste vorm aan te 

nemen, des te moeilijker deze zich laat veranderen 

Dia 14 
Vaste mindset / groei mindset 
Let op dat iedereen zowel vaste en groei mindsets heeft. Het ligt aan de taak, de situatie en 
de persoon. 
Hoogbegaafde kinderen hebben wel vaker snel een sterke overtuiging van iets en zijn daar 
dan moeilijk van gedachten te veranderen. 
 
Dia 15 
Thuisfactoren 
Spreken voor zich. 
Eén signaal is geen signaal. 



 

 
 
 
 
 
Dia 16 
Schoolse factoren 

- Signaleren  
o het beeld dat onderpresteerders laten dien is diffuus, herkennen kan daardoor een 

probleem zijn 
- Divergent denken en creatief oplossen 

o Opdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt van de rechterhersenhelft: creativiteit, 
intuïtie en emotionele expressie.  

o Divergent denken is spontaan, vrijstromend en niet-lineair 
o Voorbeeldje van Els (overeenkomsten en verschillen tussen bord om van te eten en 

een verkeersbord) (Denksleutels bijv) 
- Metacognitieve vaardigheden 

o Denken over denken 
o Niet los te zien van de executieve (ofwel uitvoerende) functies en de cognitieve 

(ofwel denk) functies 
- Belonen van te makkelijk te behalen doelen geeft verkeerde signalen bij de leerling: blijkbaar 

is dit genoeg op school / op school hoef je je weinig je best te doen. Niet leren doorzetten, 
niet leren inspannen. 

Dia 17 
Lage verwerkingssnelheid 
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat hoogbegaafde kinderen ook ‘last’ kunnen hebben van 
een lage verwerkingssnelheid. Doordat deze kinderen vaak na 1 vraag 100 andere vragen 
stellen in hun hoofd en ook vaak makkelijk kunnen associëren, reageren ze soms dus 
langzamer op een som.  
Dia 18 
Mogelijke oplossingen 

- Zinvol: als de leerling zelf gemotiveerd is om het probleem aan te pakken en als hij er actief 
bij betrokken wordt 

- Preventief: 
o Onderwijssysteem dat  

▪ Leerlingen eigen leerdoelen laat stellen 
▪ Aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling (en dat kan dus een andere 

plek zijn dan waar de methode op dat moment is) 
▪ Minder aandacht voor product en meer voor proces 

- Curatief: 
o Kind meer ruimte geven, ipv minder 
o Kindgesprekken (oplossingsgericht) 
o Vermijden van de valkuil om het snel op te willen repareren 

▪ Niet voorbij gaan aan emoties en wensen van de leerling 
▪ Als het moeilijk wordt voor de leerling, begeleid hem er dan doorheen en 

neem het niet van hem over (curling) 

 



 

 
 
 
 
 
 

o Contact 
▪ Eerlijke verwachtingen 
▪ Ontdekken op welke manieren de leerling omgaat met stress (coping) 
▪ Authentiek – echt zijn 
▪ Praten mét de leerling en samen beslissingen nemen 
▪ Wees betrouwbaar 
▪ Wees bereid om kritisch naar jezelf te kijken 

Dia 19 
Geschreven voor ouders, maar best om te zetten naar de klas. 
Vermijden van….. 
 
Dia 20 
Geschreven voor ouders, maar best om te zetten naar de klas. 
Juist wel doen…. 
Casus inbrengen 

- Van te voren krijgen de deelnemers de vraag of zij een casus hebben en of zij deze willen 
inbrengen. 

- Kunnen we met de net tot ons genomen kennis een plan maken voor de ingebrachte casus? 

Dia 21  
Tot slot… 
Reclame maken voor compact werk: 

- Website 
- Intervisie 
- Scholing 
- Compact coaches 

 

 
 
 


