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Zo doen zeer intelligente kinderen examen
RIJSWIJK (ANP) - Lotte Straathof (18) met een IQ van 152 doet met gemak dit jaar haar vwoeindexamen. Ze is lid van Vereniging Mensa, eeh internationale organisatie van en voor zeer
intelligente mensen. ,,Ik hoef nooit te leren. Ik ga gewoon naar school en maak mijn examens."
Mensa Nederland telt ongeveer 3500 leden.
De 18-jarige komt niet uit een familie waar ze allemaal zo slim zijn als zij. Haar ouders hebben
allebei mavo gedaan en haar zussen doen havo en vwo en zijn gewone leerlingen.
Lotte zit op het Ashram College in Alphen aan den Rijn en doet het examenpakket Economie &
Maatschappij met als keuzevak Management & Organisatie. ,,Ik heb er genoeg aan om alleen maar
naar de lessen gaan. Ik doe altijd wel redelijk lang over mijn examens, maar dat is meer omdat ik
heel perfectionistisch ben", zegt de middelbare scholiere.
Einde middelbareschooltijd
,,Ik kijk erg uit naar het einde van de examens. Niet omdat ik opzag tegen de examens maar meer
omdat dit dan het einde van mijn middelbareschooltij d betekent. De middelbare school was eigenlijk
een beetje saai voor mij", zegt de examenkandidate. ,,Doordat ik het soms een beetje saai vind en me
dus helemaal niet voorbereid, maak ik soms foutjes in kennisvragen. Daarom heb ik dus ook echte
’leervakken’ zoals aardrijkskunde en taalvakken minder goed gemaakt. Mijn eindlij st zal ook niet
alleen maar tienen zijn, maar ik verwacht wel dat al mijn cijfers tussen de 7,5 en 8,5 zitten."
Terwijl andere scholieren zitten te ploeteren om de examenstof in zich op te nemen, zegt Lotte:
,,Voor mij is de zomervakantie al begonnen. Het voelt voor mij meer als zo’n laatste week school
waarin je je boeken gaat inleveren en af en toe naar school gaat om een examen te maken."
Examenstress
,,Je kunt er natuurlijk heel moeilijk over doen, maar het is natuurlijk gewoon heel fijn dat ik zo
makkelijk leer. Ook heb ik geen last van de bekende examenstress, wat wel mooi meegenomen is."
Volgend jaar gaat Lotte twee studies volgen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, International
Business Administration en International Bachelor Economics and Business.

http ~//www.tr~uw.n~/nieuws/artic~e2776272.ece/Z~-d~en-zeer-inte~~igente-kinderen-e... 8-6-2009

