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‘Drie jaar geleden vroeg een meisje van tien 
me na afloop van haar begaafdheidson-
derzoek of ze bij het eindgesprek van mij 

met haar ouders mocht zijn. Dit meisje was zich sterk 
bewust van de reden dat ze bij mij was voor onderzoek, 
ze voelde zich enorm betrokken bij het hele proces. Dus 
– na overleg met haar ouders – stemde ik hiermee in. 
En omdat ik zo’n eindgesprek altijd voer aan de hand 
van het onderzoeksverslag, maakte ik een apart verslag 
voor haar. Het was een fijn gesprek en het ‘kindverslag’ 
werd door dit meisje en haar ouders erg gewaardeerd. 
Sindsdien schrijf ik zo’n persoonlijk verslag voor de 
meeste kinderen die ik onderzoek, afhankelijk van 
leeftijd en behoefte.’

MeT welk doel schrijf je die 

kindverslagen?

‘Kinderen komen bij mij voor begaafdheidsonderzoek 
als het niet lekker loopt in hun leven of op school. Deze 
kinderen voelen zich vaak anders dan andere kinderen. 
Met een kindverslag wil ik kinderen vooral (h)erken-
ning geven: ‘Mijn gevoel klopt dus, ik ben in bepaalde 
opzichten inderdaad anders... Ik denk anders, ik leer 
anders, ik voel dingen intenser en ik heb andere ver-
wachtingen van vriendschappen dan leeftijdgenootjes.’ 
Mijn bedoeling is dat kinderen zichzelf hierdoor beter 
leren begrijpen en hopelijk ook beter leren accepteren. 
En dat ze aanknopingspunten krijgen over hoe ze zich 
verder kunnen ontwikkelen, over hoe ze beter een plek 
kunnen vinden op school en in het leven.

Mijn uitleg over het belang van leren is erop gericht 

Onderzoeksrapportage 
in kindertaal
‘ Wat knap dat Geke dit door de testjes weet; dit is eigenlijk 

precies hoe ik denk dat ik ben.’
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Als een kind onderzocht is op begaafdheid, 
krijgen de ouders een uitgebreid 
onderzoeksverslag. Soms ontvangt de 
school een apart verslag, toegespitst op 
de onderwijssituatie. Orthopedagoge Geke 
Maes van praktijk Gekend Talent in Meppel 
maakt daarnaast nog een verslag voor het 
onderzochte kind zelf.

een kind inzicht te geven in waarom het voortaan extra 
werk krijgt in de klas, of waarom het beter kan zijn van 
klas of van school te veranderen. Behalve voor het be-
grip van het kind zelf, schrijf ik een kindverslag ook om 
het gesprek tussen een kind en de ouders en leerkracht 
te vergemakkelijken.’

waT zeT je erin en waT nieT?

‘In een verslag voor een kind vertel ik over de uitslagen 
van het onderzoek, zonder de exacte scores te noemen. 
Dat zijn immers momentopnamen; ik wil niet dat die 
cijfers een eigen leven gaan leiden.

Als er problemen spelen in het gedrag of als een 
kind bijvoorbeeld depressieve gevoelens heeft, benoem 
ik die uiteraard in het verslag voor de ouders. In een 
kindverslag houd ik de toon zoveel mogelijk positief. Ik 
schrijf in zo’n geval bijvoorbeeld dat ik zie dat het niet 
helemaal lekker gaat en dat het me goed lijkt als het 
kind – samen met de ouders – iemand vindt die daarbij 
kan helpen.

Ik leg uit dat het fijn is om zo makkelijk te kunnen 
leren, maar dat dat niet betekent dat ze alles meteen 
foutloos moeten kunnen en weten. En ik benadruk dat 
je veel leert van fouten maken en doorzetten. Ik besteed 
– naast het cognitieve – ook aandacht aan de persoons-
kenmerken van een kind. Verder zet ik er tips in voor 
uitdagende bezigheden of over hoe het kind zichzelf tot 
rust kan brengen als het een overvol hoofd heeft.’

kun je waT voorbeelden geven?

‘De opbouw van de kindverslagen is vergelijkbaar met 
de verslagen die ik voor ouders maak. Ik beschrijf de 
informatie over de ontwikkeling van het kind tot nu toe, 
zoals de ouders me vertelden in het eerste gesprek en 
zoals blijkt uit de vragenlijsten die ze ingevuld hebben. 
Dan vertel ik over de onderzoeksdag. Daar was het kind 
zelf bij, dus dat klinkt bekend. Ik vertel dat we eerst 
even gekletst hebben over hobby’s en dat we begon-
nen met een spelletje of al meteen aan de slag gingen. 
Ik geef ook weer hoe het onderzoek verliep en wat me 
daarbij opviel: dat het kind zich goed kon concentreren 
of dat het een beetje onzeker was.’ 

‘Daarna bespreek ik de resultaten van de verschillende 
onderdelen van het onderzoek: ‘Ik merkte dat je heel Te
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‘Ik reik het kind handvatten aan 
om zichzelf beter te begrijpen, 
ook in relatie met anderen’
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talig bent. Vragen over allerlei weetjes en situaties kon 
je heel goed beantwoorden en ook de overeenkomsten 
tussen twee woorden kon je goed uitleggen. Doe-
opdrachten waarbij je blokfiguren moest naleggen en 
puzzels moest maken, vond je wat lastiger. Rekenen 
deed je goed en snel. Je hebt een goed geheugen; je kon 
rijtjes van zes cijfers nazeggen – of vijf in omgekeerde 
volgorde.’’

‘Dan volgt een plaatje van de normaalverdeling van 
IQ-scores, zonder getallen erbij. Met een pijl geef ik aan 
waar de uitslag van het kind zit. En ik leg uit: ‘Hoe je de 
opdrachten hebt gedaan, heb ik vergeleken met andere 
kinderen die even oud zijn als jij. Je kunt zien dat jij 
al meer weet en verder over dingen nadenkt dan veel 
andere kinderen van jouw leeftijd.’ Ook ga ik in op de 
gemaakte tekening: ‘Aan je tekening kan ik zien dat je 
heel creatief bent in je denken; je hebt echt je fantasie 
gebruikt en het hele blad volgetekend.’’

‘Onder het kopje ‘Wat betekent dit?’ bespreek ik mijn 
conclusies. Ik wil zo het kind handvatten aanreiken om 
zichzelf beter te begrijpen, ook in relatie met anderen: 
‘Je bent een stuk verder dan de meeste kinderen van je 
leeftijd; je denkt sneller, verder en anders over dingen 
na. Dus het is niet zo raar dat je niet altijd een klik hebt 
met de kinderen uit je klas en dat je de dingen die je 
op school leert soms maar saai vindt. Daarom speel 
je – denk ik – ook graag met oudere kinderen.’ Of: ‘Dat 
je wat verder bent in het denken dan in het doen, kan 
frustrerend zijn. Soms heb je precies in je hoofd hoe 
iets zou moeten, maar lukt het niet goed om dat uit 
te voeren.’ Of: ‘Je bent heel gevoelig: je hebt intense 
emoties en scherpe zintuigen. Je denkt diep over din-
gen na en hebt een grote verbeeldingskracht. Dit zijn 

bijzondere talenten, waardoor je meer openstaat voor je 
omgeving en dingen intenser beleeft. Hierdoor kun je 
meer genieten van dingen, maar al die gevoelens, beel-
den en gedachten kunnen ook lastig zijn. En je kunt je 
er anders door voelen dan andere kinderen.’

Ik zet er vaak de vraag bij: ‘Herken jij dit ook?’’

‘Ten slotte geef ik tips voor de eigen leerhouding en 
voor vriendschappen: ‘Dat je slim bent, wil niet zeggen 
dat je dingen in één keer precies goed moet kunnen 
en weten. Durf je ook nieuwe dingen te proberen en 
dan soms fouten te maken?’ Of: ‘Doordat je gevoelig 
bent voor indrukken, raak je in de klas snel afgeleid. 
Misschien kun je samen met je juf een oplossing 
bedenken.’ Of: ‘Misschien kun je nog meer uitdagende 
activiteiten vinden die bij je passen, zoals naar een mu-
seum gaan, leren programmeren of een muziekinstru-
ment leren bespelen.’ En: ‘Als je hoofd soms vol is met 
gedachten, kun erover tekenen, praten of schrijven. Of 
ga dan iets actiefs doen om je energie kwijt te raken, of 
misschien juist rustgevende dingen doen, bijvoorbeeld 
muziek luisteren of een bad nemen. Wat helpt jou het 
best?’ Deze opmerking maak ik ook vaak: ‘Kinderen 
verschillen van elkaar in hoe ze leren, hoe ze over 
dingen nadenken en welke dingen ze leuk vinden. Dat 
is prima. Maar soms is het juist fijn om op te trekken 
met kinderen met wie je interesses deelt of met wie je 
om dezelfde dingen kunt lachen. Probeer vrienden en 
vriendinnen te vinden bij wie jij je fijn voelt.’’

‘En ik eindig met: ‘Door dit onderzoek kunnen jij, je va-
der en moeder en school sommige dingen over jou wat 
beter begrijpen, en beter kijken wat bij jou past. Maar 
het zegt natuurlijk maar een beetje over jou. Blijf vooral 
lekker wie je bent!  Groeten van Geke Maes’.’

‘ Dat je makkelijk kunt leren, 
betekent niet dat je alles meteen 
foutloos moet kunnen en weten’
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