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Het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid is het doel van de ‘Week van de 
Hoogbegaafdheid’, dat dit jaar voor de achtste keer plaatsvindt. Hoogbegaafdheid komt 
overal voor. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen.  
Vaak gaat het over kinderen en passend onderwijs. Maar iemand is een leven lang 
hoogbegaafd! 
 
Mensen die de kenmerken van hoogbegaafd vertonen, kunnen veel betekenen voor hun 
omgeving of de maatschappij, indien zij hun kennis en kunde optimaal kunnen ontwikkelen 
en inzetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor 
nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf.   
 
De organisatie van de Week van de Hoogbegaafdheid streeft ernaar dat er op zoveel 
mogelijk plaatsen in Nederland en Vlaanderen in deze week een activiteit plaatsvindt met 
hoogbegaafdheid als centraal thema. Dit kunnen  activiteiten over hoogbegaafdheid en ook 
voor hoogbegaafden zijn.  
 
Dit jaar besteedt de Week extra aandacht aan het jonge kind. ukIQ heeft als doel een 
landelijk netwerk te creëren voor vroege herkenning van snel ontwikkelende baby`s, peuters 
en kleuters. ukIQ leidt begeleiders op tot specialisten om op integrale kindcentra, 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen snelle baby’s, peuters en kleuters te 
herkennen en passende begeleiding te bieden. Want vroeg signaleren en passend 
begeleiden verlagen de kans op problemen op latere leeftijd. 
 
 
Alle activiteiten staan vermeld op de kaart van Nederland en België, op 
www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en www.weekvandehoogbegaafdheid.be. 
Geïnteresseerden kunnen hun eigen selectie maken. Er zijn activiteiten voor kinderen, 
ouders, volwassenen, senioren, professionals en andere belangstellenden. 
 
De Week van de Hoogbegaafdheid wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband 
van Rianne van de Ven Coaching & Training B.V., iQBegrijp, Instituut Hoogbegaafdheid 
Volwassenen (IHBV) en de Vereniging Mensa Nederland.  
 
De Week van de Hoogbegaafdheid wordt door middel van sponsoring gefinancierd. 
_________________________________________________________________________ 
 
Noot voor de pers, niet voor publicatie:  
 
Voor meer informatie over de Week van de Hoogbegaafdheid kunt u contact opnemen met: 
   
Rianne van de Ven   +31 655 303 001 
Sjoerd Dirk Meijer   +31 642 151 759 
info@weekvandehoogbegaafdheid.nl 
  

http://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/
http://www.weekvandehoogbegaafdheid.be/
mailto:info@weekvandehoogbegaafdheid.nl


 

 

Meer informatie over ukIQ: 
 
Lilian van der Poel-de Schipper +31 618 532 775 
Claudia Benmesahel-Kruidbos +31 619 960 759 
ukiq@ukiq.nl  
 
 
 
Wij werken graag mee om de Week onder de aandacht te brengen in tijdschriften, kranten, 
radio- en tv-uitzendingen, etc,  
 
Het logo van de Week van de Hoogbegaafdheid kan gedownload worden via: 
https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/downloads/ 
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