
Vooroordelen 
HB

Waaraan denk JIJ bij het woord “hoogbegaafd”?

Tijdens deze opdracht denk je na over welke vooroordelen je zelf hebt. 

HEB JIJ DIE VAN JOU AL IN KAART GEBRACHT?

www.opstap-coaching.nl

OPDRACHT: 
10 Minuten flowschrijven. 

Nodig: Pen en papier. 

Schrijf bovenaan de bladzijde: Hoogbegaafden zijn... 
Zet een timer en ga 10 minuten achter elkaar schrijven wat in je opkomt. 
Je stopt pas als de timer afloopt. Dus zelfs als je even niets weet schrijf je op wat je dan
denkt. Als de 10 minuten om zijn, maak je je zin af en dan stop je ook echt.

En? 
Kloppen jouw gedachten?
Zijn ze te weerleggen?

Wat doet het met je om op deze manier een keer bezig te zijn met je eigen gedachten rond
hoogbegaafdheid?



Deze opdracht is onderdeel van het werkboek "Legenda HB".

Om het echt krachtig te maken staan er in het werkboek nóg 3 opdrachten waarmee je
afscheid neemt van je eigen vooroordelen t.o.v. je hoogbegaafd zijn.

In het werkboek krijg je in de volgende hoofdstukken, door middel van
achtergrondinformatie, beeld- en geluidsmateriaal, informatie over de verschillende
kenmerken die je in kaart gaat brengen. 
Je hebt ruimte om aantekeningen te maken maar ook vragen en opdrachten om
daadwerkelijk je legenda in beeld te brengen.

Ik ben er van overtuigd dat je pas wanneer je je "Legenda HB" kent, kunt werken aan de
balans binnen je eigen leven. Het geeft je inzicht in waarom je op een bepaalde manier
reageert op dingen/situaties. Die inzichten kun je gebruiken om de benodigde
veranderingen aan te brengen. 
Dan kun je je hoogbegaafd zijn positief inzetten in je leven en kun je balans creëren.

Neem gerust contact met me op wanneer je hier verder mee aan de slag wilt!
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Hartelijke groet,
Johanneke de Hoop
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VOOROORDELEN

PRIKKELGEVOELIGHEDEN
6 TYPEN 

BETTS&NEIHART

DELPHIMODEL 
HOOGBEGAAFDHEID  

ZIJNSKENMERKEN
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BASISBEHOEFTEN VOOR 
WELBEVINDEN EN GROEI


