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Inhoud

Ooit ga ik ‘m doen, die Mega Test. Het staat nog
op mijn to do- lijstje of bucketlist (uit de gelijknamige film met Jack Nicholson en Morgan Freeman). Hebt u ooit willen weten hoe u intelligent
u werkelijk bent? Of kent u uw IQ-getal tot op de
komma? Wereldwijd zijn er heel wat verschillende
verenigingen (of societies, zoals dat heel chique
heet) waarbij de intelligenten der intelligenten zich kunnen aansluiten. Van de Mega Society (inderdaad, die van de test) mag je lid
worden als je, met een miljoen mensen in de kamer, de allerslimste
bent die aanwezig is. (Een percentielscore dus van 99,9999, voor
de slimmeriken onder ons…) Ze hebben maar liefst 26 leden. It’s
lonely at the top.
Meer bekend in Nederland is natuurlijk Mensa, voor de wat bescheidener brainiacs onder ons: met de luttele percentielscore van 98
hoor je er al bij. Er staan nu nog maar 100 mensen in de kamer,
waar onze hoogbegaafde, samen met iemand anders (met percentielscore 99), de slimste van is. Al een stuk minder eenzaam dus.
Wat betekent het nu precies om een extreem hoog IQ te hebben?
Heb je dan nog wel vrienden? En hoe zit het met de wetenschappelijke achtergrond? Tot hoever kunnen we het IQ eigenlijk meten? Je
kunt je afvragen wie er eigenlijk zo slim is om voor de slimste van
de wereld een intelligentietest te maken om er achter te komen of
hij (of zij natuurlijk…) nu echt de slimste is. Het is bijna een koan
(Chinees – onoplosbaar – raadsel) om op te mediteren.
Tja, als het om intelligentie gaat, kunnen je hersenen behoorlijk
op hol slaan. Toch blijft het belangrijk, zeker voor de lezer van
Talent, je in de materie te verdiepen. Er zijn nog veel vooroordelen over hoogbegaafden. Eén daarvan is het idee dat alle hoogbegaafden hetzelfde zouden zijn en dus hetzelfde nodig hebben.
Soms komt die gedachte niet eens aan de oppervlakte, maar is ze
wel – onbewust – de basis waarop anderen; ouders, leerkrachten
of docenten, familie en vrienden, met de hoogbegaafde omgaan.
Auteur en psychologiestudente Ellen Sinot (vanaf pagina 10) heeft
een onmeetbaar IQ en vindt het belangrijk om bij te dragen aan
meer begrip voor hoogbegaafden: ‘Voor heel veel hoogbegaafden
zou het al gemakkelijker worden als mensen gewoon accepteren dat
het wel lastig kan zijn. Dan is al een groot probleem de wereld uit.’
Oud-redacteur Vittorio Busato legt in dit nummer de wetenschappelijke kant uit van hoge IQ’s en het meetprobleem. In zijn artikel
(vanaf pagina 6) noemt hij daarnaast ook wat vermoede kenmerken
van mensen met hoge IQ’s. Zo zouden zulke mensen bijvoorbeeld
minder vlees eten en vaak een slordig handschrift hebben. Sinot
herkent zich wel in het eerste, maar minder in het laatste kenmerk.
Mm, vegetarisch, check. Handschrift, check. Waar had ik die Mega
Test ook alweer gelaten?

Achtergrond: IQ boven
de meetlat
Wat is intelligentie nu eigenlijk precies?
En wat als je IQ zo hoog is dat het niet gemeten kan worden? Oud-redacteur Vittorio
Busato vond dat mensen met een extreem
hoog IQ vaak slordig schrijven, minder
vlees eten en meestal ongelukkiger zijn.
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De 76-jarige Pieter Drent, psycholoog, is het prototype van een
hoogbegaafde. Voor de basisschool keek hij mee in de schriftjes van zijn zus, die al in de
eerste zat. ‘Aan het einde van het
jaar was ik even ver als zij. Dan
maar meteen naar de tweede
klas, zei mijn vader’.

Journaliste Marrigje de Bok
nam deze keer een kijkje bij de
de Verhoeff-Rollmanschool in
Bodegraven. Ouders zetten hier
zelf een plusgroep op. ‘We hadden een budget en een coördinator nodig om dit op een professionele manier voort te zetten’.

Niet alleen in het basisonderwijs
blijken spelmaterialen nuttig.
Voor het voortgezet onderwijs
zijn er vele spelmaterialen die
bruikbaar zijn om met de leerling in gesprek te komen én te
blijven.
Redactielid en oud-docente Joost
de Maaré bespreekt er enkele.
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En verder
Interview Ellen Sinot
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De 18-jarige psychologiestudente heeft een IQ hoger dan 152 en schreef samen met haar ouders het boek
IQ te koop. Talent interviewde haar.

Uitsloven of excelleren
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Hoe helpt een leerkracht of docent een leerling excelleren in de Nederlandse ‘maaiveldcultuur’? Senior
onderwijsadviseur Dolf Janson weet er meer van.
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