
Morele ontwikkeling en gevoeligheid
Hoe komt het dat deze kinderen zich zo betrokken voe-
len? Dit is onder meer te verklaren vanuit hun morele 
ontwikkeling. Hoogbegaafde kinderen stellen al op 
jonge leeftijd levensbeschouwelijke vragen en denken 
na over het leven. 
De psycholoog Lawrence Kohlberg (1964) onder-
scheidt verschillende stadia van morele ontwikkeling. 
Jonge kinderen doen en laten dingen nog om straf te 
vermijden en vanuit eigenbelang. In de volgende sta-
dia conformeren ze zich aan wat anderen goed vinden 
en aan regels en normen vanuit de samenleving. In de 
laatste stadia, die slechts een klein deel van de men-
sen bereikt, ontwikkelen ze een eigen waardepatroon 
en houden ze uit principe vast aan universele waarden 
die uit gaan boven en zelfs tegengesteld kunnen zijn 

aan het eigenbelang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
kind dat ervoor kiest om vegetarisch te eten, omdat 
hij het tegengaan van dierenleed belangrijker vindt dan 
het genot van het eten van een stukje vlees. Hij zal hier-
voor niet altijd begrip vinden bij mensen in zijn omge-
ving, zeker als voor hen een andere moraal leidend is.
Ook de theorie van positieve desintegratie van de 
psycholoog Kazimierz Dabrowski (1966) geeft meer 
inzicht in het idealisme, de intensiteit en gevoeligheid 
van hoogbegaafde kinderen. Een belangrijk concept in 
zijn theorie zijn de overexcitabilities die ervoor zorgen 
dat iemand meer openstaat voor en sterker reageert op 
prikkels vanuit de omgeving. Hoogbegaafde kinderen 
zijn vaak extra gevoelig op vooral intellectueel, beel-
dend en emotioneel gebied. 
Intellectuele gevoeligheid verwijst naar de nieuwsgie-
righeid, de honger naar kennis, het echt willen begrij-
pen van dingen en het probleemoplossend vermogen 
die zo kenmerkend zijn voor cognitief begaafde kinde-
ren. Zoals ik ouders vaak hoor zeggen over hun kind: 
’Het is net een spons.’ Hun bewustzijn en denkvermo-
gen maken dat zij veel opmerken, verbanden leggen en 
manieren zien waarop dingen verkeerd kunnen gaan. 
Zo vroeg de vijfjarige Maaike bij het naar bed brengen 
vanuit het niets: ‘Mama, komt de oorlog ook bij ons?’ 
Beeldend gevoelige kinderen beschikken over een gro-
te mate van fantasie en verbeeldingskracht, wat ervoor 
kan zorgen dat ze situaties als echt voor zich zien of dat 
opgenomen informatie in hun hoofd een loopje neemt 
met de werkelijkheid. Nieuwsberichten kunnen zo een 
heel eigen leven gaan leiden. 
Emotionele gevoeligheid ten slotte zorgt ervoor dat 
kinderen zich inleven in de gevoelens van anderen en 
zelf ook hevige gevoelens ervaren. Bij beelden op tele-
visie van een ramp die is gebeurd, kunnen zij een ster-
ke verbondenheid voelen met de slachtoffers en nabe-
staanden. Het overlijden van Nelson Mandela maakte 
veel indruk op de vijfjarige Tom, en hij vroeg aan zijn 
ouders: ‘Gaan we ook naar de begrafenis?’

Valkuilen
Dat maakt ook duidelijk waar het vaak knelt. Hoogbe-
gaafde kinderen maken vaak een asynchrone ontwik-
keling door. Met hun intellectuele vermogens zijn ze ver 
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vooruit op hun leeftijdgenoten en vaak gaat dit samen 
met een voorsprong in de sociale en morele ontwikke-
ling. Maar hun emotionele en lichamelijke ontwikkeling 
hoeven niet bovengemiddeld te zijn. Bovendien heb-
ben kinderen nog niet het beoordelingsvermogen en 
de vaardigheden om alle informatie die op hen af komt 
een plek te geven en om adequaat om te gaan met de 
emoties die hierbij loskomen.
Voor de meeste jonge kinderen is de wereld nog onge-
compliceerd, veilig en voorspelbaar. Ze vertrouwen op 
de bescherming van hun ouders en hebben deze ook 
nog sterk nodig. Hoe ouder ze worden, hoe complexer 
de wereld wordt en hoe meer ze in aanraking komen 
met andere normen en waarden. Tegenwoordig wor-
den kinderen via de media op steeds jongere leeftijd 
blootgesteld aan wereldnieuws. Kinderen die extra 
bewust en betrokken zijn, kunnen daardoor al op jon-
ge leeftijd te maken krijgen met gevoelens van zorg, 
angst en verwarring. Regelmatig zijn deze kinderen 
idealistisch ingesteld, met het idee dat ze verschil kunt 
maken in hun eigen leven, in de levens van anderen 
om hen heen, in de samenleving of zelfs in de wereld. 
Wanneer ze gaandeweg ervaren dat ze niet in staat 
zijn om invloed uit te oefenen op de problemen in de 
wereld om hen heen, kunnen gevoelens van pijn, hul-
peloosheid, teleurstelling, boosheid, eenzaamheid en 
zelfs depressie ontstaan.1

Begeleiden 
Belangrijk is om als opvoeder je kind serieus te nemen. 
Een uitspraak als ‘Joh, je bent acht, je hoort je niet druk 
te maken over dit soort onderwerpen, ga toch lekker 
buiten voetballen met de andere kinderen,’ is heel 
begrijpelijk, maar voor je kind niet erg helpend. Ga het 
gesprek aan over zijn overdenkingen, zorgen en idea-
len. Wanneer je kind ervaart dat hij gesteund wordt, 
zal hij een volgende keer zijn gedachten ook eerder 
bespreekbaar durven maken en heb je meer inzicht in 
wat hem bezighoudt. Voor het kind is het ook belang-
rijk om inzicht te krijgen in zichzelf. Psycho-educatie 
over begaafdheid en sensitiviteit geeft meer begrip en 
erkenning voor de intensiteit en betrokkenheid die hij 
ervaart. Door peer-contacten te stimuleren laat je je 
kind ervaren dat hij hier niet alleen in is.

Wees je ook bewust van de informatie die voor je kind 
beschikbaar is. Dat hij het cognitief en qua leesniveau 
aankan om de krant te lezen en documentaires te kij-
ken, wil niet zeggen dat hij hier ook emotioneel al aan 
toe is. Wanneer je merkt dat je kind zich het nieuws 
sterk aantrekt, kies dan bijvoorbeeld voor het jeugd-
journaal in plaats van het achtuurjournaal. Houd er ook 
rekening mee bij de keuze voor informatieve boeken en 
websites en wees je bewust van de onderwerpen die je 
zelf bespreekt in het bijzin van je kind.
Help je kind om nare nieuwsfeiten in een realistisch 
kader te plaatsen. Leg uit dat dingen die in het nieuws 
komen vaak dingen zijn die zelden gebeuren, anders 
was het ook geen nieuws. Dat nieuwsprogramma’s 
vaak alleen journalisten naar een bepaalde plek sturen, 
waardoor het soms lijkt alsof er overal ellende is, terwijl 
er ook heel veel plekken in de wereld zijn waar niets 
gebeurt.2 Bij het relativeren van bepaalde informatie 
kun je gebruikmaken van de cognitieve vermogens van 
je kind, door samen uit te zoeken hoe ver van huis iets 
plaatsvindt en dan inzichtelijk te maken hoe klein de 
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kans is dat hetzelfde hier zal gebeuren. Door te lezen 
en discussiëren over een onderwerp en er andere fei-
ten en meningen naast te leggen. Ook filosofe-
ren met je kind kan een mooie manier 
zijn om kwesties op een andere 
manier te benaderen. Is je kind 
geneigd om vooral het nega-
tieve nieuws te zien, probeer 
dan ook positieve zaken 
te benadrukken: wat voor 
mooie dingen gebeuren 
er, wat hebben mensen 
al bereikt en waar zijn 
wetenschap en techniek 
al toe in staat om bepaalde 
problemen aan te pakken? 
Naast het cognitief benaderen 
van de zorgen die je kind ervaart, 
is het ook goed om op andere 
manieren een uitlaatklep te zoeken. Bij-
voorbeeld door sport, spel, creatief bezig zijn of 
ontspanningsoefeningen. De gedachte ‘ga toch lekker 
buiten voetballen’ is misschien toch zo gek nog niet…

Idealen actief inzetten
Stimuleer je kind om zijn idealisme actief in te zetten, 
door deel te nemen aan een vereniging binnen een 
bepaald interessegebied of door zijn eigen ideeën tot 
uitvoering te brengen. 
Het leveren van een positieve bijdrage kan veel vol-
doening geven. Door dit samen met anderen te doen, 
ervaart het kind dat hij onderdeel uitmaakt van een 
groep gelijkgestemden en is het ook mogelijk meer te 

bereiken, waardoor je kind zich sterker gaat voelen.1 
Perfectionisme kan er echter voor zorgen dat een 

kind de lat erg hoog legt. Een model dat hier 
meer inzicht in kan geven, is de cirkel 

van betrokkenheid en de cirkel van 
invloed van organisatiepsycho-

loog Stephen R. Covey (1992). 
De cirkel van betrokken-
heid gaat over alle zaken 
waar een persoon zich 
betrokken bij voelt, zor-
gen om maakt. De cirkel 
van invloed gaat over 
zaken waar iemand zelf 

daadwerkelijk invloed op 
heeft. Wanneer de cirkel van 

betrokkenheid veel groter is 
dan de cirkel van invloed – dus 

wanneer iemand zich druk maakt 
over zaken waar hij niets aan kan veran-

deren – dan kost dat veel energie en frustratie. 
Het is dan zaak om de cirkel van betrokkenheid te ver-
kleinen door deze zaken te accepteren of los te laten, 
en om werk te maken van de cirkel van invloed, de 
zaken waar je wel iets aan kunt doen. Door actie te 
ondernemen ga je meer voldoening ervaren en wordt 
de cirkel van invloed groter. Als je dit model samen met 
je kind toepast, maken jullie inzichtelijk waar hij zich zor-
gen om maakt en wat hij hierin zelf kan ondernemen. 
De afbeelding geeft bijvoorbeeld weer hoe een kind 
zich druk maakt over armoede en ongelijkheid in de 
wereld maar daar geen invloed op heeft. Er zijn echter 
wel dingen die hij kan doen in zijn eigen omgeving, die 
bijdragen aan zijn ideaal. 
Daarnaast is het goed om je kind uit te leggen dat 
iedereen, ook al merk je niet een direct effect, met 
zijn gedrag onbewust invloed uitoefent op anderen 
om hem heen. Hierdoor kunnen dus ook kleine acties 
ongemerkt van grote betekenis zijn.2

Tot slot: de sterke betrokkenheid van hoogbegaaf-
de kinderen is een kwaliteit die, wanneer ze in goe-
de banen wordt geleid, tot mooie dingen kan leiden. 
Wanneer maatschappelijke betrokkenheid echter ont-
aardt in gevoelens van angst of depressie, is het ver-
standig om professionele hulp te zoeken. 

Bronnen, tevens leestips:
1 Webb, J.T., Searching for Meaning: Idealism, 

Bright Minds, Disillusionment and Hope. 
Tucson, AZ, Great Potential Press, 2013.

2 http://jeugdjournaal.nl/item/276788-
vervelend-nieuws.html

De 8-jarige Michael kwam met het initiatief 
om een inzamelings actie te organiseren 
voor mensen die getroffen waren door een 
aardbeving. Zijn meester steunde zijn idee en 
samen met de klas hebben ze allerlei acties 
bedacht om geld in te zamelen, van een 
sponsorloop tot het verkopen van zelfgebakken 
koekjes. 

De 10-jarige Jasper zit in de leerlingenraad van 
zijn school en kan zo zijn stem laten horen over 
zaken die hem bezighouden. 

De 9-jarige Myra is erg betrokken bij het milieu. 
Samen met haar gezin gaat ze regelmatig de 
straat op om zwerfafval op te ruimen. Maar het 
frustreert haar dat ze nog te jong is om haar 
idealen voor een betere wereld in de praktijk te 
brengen. Ze ligt hier regelmatig wakker van en 
het maakt haar soms gedeprimeerd.

Gebaseerd op Cirkels van Covey (1992)
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