Lezing Uitzonderlijk HB
& documentaire Rise
Femke Hovinga
Activiteit Pharos
Utrecht/Gooi-Eemland

Lezing Uitzonderlijk HB en
documentaire Rise
Voor ouders van kinderen en
andere geïnteresseerden, die meer
willen weten over de verschillen
tussen hoogbegaafdheid en
uitzonderlijke hoogbegaafdheid.
Waar, wanneer:
Duivenkamp 547, Maarssen
Woensdag 20 september 2017
19:30 uur - ± 21:30 uur
Inloop vanaf 19:15 uur
http://tweesprong.wereldkidz.nl/

Leden € 5, niet leden € 10
Aanmelden:
Vóór 13 september 2017 ovv
naam, aantal, lid nummer & regio
utrecht-gooi-eemland@pharosnl.nl

Lezing Uitzonderlijk HB
en documentaire Rise
Femke Hovinga vertelt over de
verschillen tussen
hoogbegaafdheid (HB) en
uitzonderlijk HB. We spreken van
HB, wanneer het IQ hoger is dan
130; en van uitzonderlijk HB,
wanneer het IQ hoger is dan 140.
Deze verschillen zijn zo groot als
het verschil tussen een kind met
Down Syndroom en een
gemiddelde scholier:
• Grotere intensiteit
• Snellere ontwikkeling met
grotere extremen
• Asynchrone ontwikkeling
• Grote moeite met vinden van
echte peers: 2% is HB, slechts
0,37% is uitzonderlijk HB
• Groter risico op depressie en
onderpresteren
• Uitval van school of werk 60%
(30% bij HB - CBO 2013)
Daarnaast gaan we kijken naar de
documentaire Rise, gemaakt door
The Daimon Institute, een instituut
van Susan Jackson voor zeer
hoogbegaafden in Canada. De
documentaire geeft een kijkje in
het leven van 12 uitzonderlijk HB
kinderen, tieners en jong
volwassenen. De trailer vind je
hier: http://
www.daimoninstitute.com/product/
rise-the-extraordinary-journey-ofthe-exceptionally-and-profoundlygifted/.

Femke Hovinga
Talentissimo

Talentissimo is een Europees
platform voor uitzonderlijk
hoogbegaafden http://
www.talentissimo.eu/. Dit platform
is in 2015 opgericht door de
Nederlandse Femke Hovinga. Zij
weet uit eerste hand wat voor
strubbelingen extreme
hoogbegaafdheid kan veroorzaken
tijdens de schoolperiode.
Femke had een zware periode op
school. Ze werd gepest, verveelde
zich enorm, voelde zich eenzaam
en een buitenstaander. Ze ging
onderpresteren. Na haar studies
veranderde dit door steeds nieuwe
uitdagingen op te zoeken.
Femke gunt andere hoogbegaafde
kinderen een betere jeugd.
Daarom studeerde ze voor
talentbegeleider. Ze heeft zich
gespecialiseerd in uitzonderlijke
hoogbegaafdheid.

