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Welke kenmerken van hoogbegaafdheid herken jij? 
 
 

• Ik heb de neiging om in een gesprek van het ene onderwerp naar het andere onderwerp te springen; 
• Mijn doelen zijn soms zo hoog, dat ik het bij voorbaat opgeef; 
• Als ik iets heb uitgedacht, zal ik niet snel van mening veranderen; 
• Ik heb de neiging om mezelf en mijn gedrag uit te leggen, zodat anderen mij begrijpen; 
• Ik voel dat ik minder mijn best doe, dan er van mij verwacht mag worden. 
• Ik heb de neiging om mezelf en mijn gedrag uit te leggen, zodat anderen mij begrijpen; 
• Als ik te weinig ruimte krijg om zaken op 'mijn manier' aan te pakken, ga ik slechter functioneren; 
• Ik overdenk zaken snel en maak daarbij grote denkstappen; 
• Ik stel het afronden van opdrachten uit, omdat ik onzeker ben over de uitvoering; 
• Ik leg de lat hoger voor mezelf dan voor anderen; 
• Ik stop te veel energie in de verkeerde dingen, waardoor ik in tijdnood raak; 
• Wanneer ik niet mijn eigen ding mag doen, ga ik de strijd aan of maak ik mezelf klein; 
• Ik volg alleen 'orders' op waarvan ik zelf het nut of de zin zie; 
• Ik ben gefascineerd wanneer iets nieuw is en mijn interesse heeft, maar heb een hekel aan het aanhoren van 

informatie die al bekend is of in mijn ogen nutteloos is; 
• Ik bijt me vast in een probleem, totdat ik de oplossing heb gevonden; 
• Ik bepaal graag zelf wat ik wanneer doe en voor hoelang; 
• Ik ben nieuwsgierig en wil 'de wereld' om mij heen begrijpen; 
• Ik ben goed in het hanteren van complexe materie; 
• Ik maak slordigheidsfouten bij de uitvoering van simpele en/of repeterende taken; 
• Ik ben goed in het hanteren van complexe materie. 


