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Iedereen kent de Rubiks Kubus wel: dat blokje met gekleurde vierkantjes waaraan
je kan draaien en dat, eens de blokjes door elkaar zitten, schijnbaar nooit meer
opgelost raakt. Het spreekt tot de verbeelding van menig puzzelaar.

Aangezien ik zelf ook graag puzzel, heb ik me hier uiteraard in het verleden ook al
eens aan gewaagd (zonder succes overigens), maar dit blokje heeft pas echt zijn
intrede gemaakt in ons gezin dankzij mijn hoogbegaafde zoon. Hij kon hier op jonge
leeftijd (5 à 6 jaar) al zeer gedreven mee bezig zijn. 

Door de ervaringen met mijn eigen kinderen was ik inmiddels zelf gebeten geraakt
door het onderwerp “hoogbegaafdheid” en had ik besloten om hierover een
opleiding te gaan volgen. Ik ben van mening dat elk kind het recht heeft om goed in
zijn vel te zitten en zijn talenten optimaal moet kunnen benutten. Gaandeweg
besefte ik dat een gepaste begeleiding van deze kinderen en hun ouders hierbij echt
wel een verschil kan maken. Uiteindelijk hakte ik de knoop door om zelf een praktijk
op te richten: mijn doel is om hoogbegaafde kinderen en hun ouders te helpen. 

V O O R W O O R D



Concreet wil ik dit verwezenlijken door individuele begeleiding van ouders en
kinderen. Hierbij ligt mijn focus in eerste instantie op het bieden van (h)erkenning bij
ouders en hulp bij het hoogbegaafd opvoeden. Communicatie met de school is
hierbij ook heel belangrijk. Kinderen en jongeren kunnen bij mij  ook terecht voor
individuele begeleiding omtrent extreme emoties, faalangst en perfectionisme,
onderpresteren en “leren leren”. Op regelmatige basis zal ik ook een groepsaanbod
organiseren, teneinde ontwikkelingsgelijken samen te brengen en daarbij toch ook
wat nuttige informatie aan te bieden.

Ondertussen werd thuis de Rubiks Kubus (in verschillende vormen) geregeld
bovengehaald door mijn zoon. Aanvankelijk zorgde dit gepuzzel voor heel veel
frustratie maar uiteindelijk heeft dit toch gezorgd voor enkele positieve aspecten en
uiteindelijk voor wat rust in huis. Zelf begon ik de kubus meer en meer te linken aan
verschillende aspecten van hoogbegaafdheid. Toen ik een logo moest kiezen voor
mijn praktijk was de beslissing dan ook snel gemaakt: dit blokje wordt het symbool
voor Intens Talent!

Het doel van dit e-book is om jou als lezer
wat inzicht te geven in mijn persoonlijke
ervaringen met de Rubiks kubus. In deel 1
geef ik wat meer uitleg over de link met
hoogbegaafdheid. In deel 2 geef ik jou ook
een handleiding mee om de kubus zelf te
kunnen oplossen.

Ik wens jullie veel lees- en puzzelplezier!

Evi
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D E  R U B I K S  K U B U S  E N
H O O G B E G A A F D H E I D

In mijn persoonlijke ervaring zie ik heel veel aspecten van
hoogbegaafdheid terugkomen in deze kubus.

De eerste is ongetwijfeld het meest voor de hand liggend, namelijk het
cognitieve aspect: deze puzzel is een breinbreker, en dit is nu net wat
veel hoogbegaafden leuk vinden. Hoogbegaafden hebben nu eenmaal
een grote leerhonger, ze houden van complexe vraagstukken en van
oplossingen bedenken voor ingewikkelde problemen. Ik wil hierbij zeker
niet veralgemenen, want lang niet iedere hoogbegaafde houdt van
puzzelen op zich, maar dit is wel een mooi voorbeeld van een ingewikkeld
probleem. Sommige kinderen kunnen zich hier echt in vastbijten en enorm
gedreven zijn om deze puzzel opgelost te krijgen.

Dat brengt me dan dadelijk ook bij het tweede aspect, namelijk de
frustratietolerantie. Veel hoogbegaafden hebben een lage
frustratietolerantie, net omdat zij vaak gewend zijn dat alles vanzelf lukt.
Door hun snelle manier van denken gaan zij zich dingen veel vlotter eigen
maken dan de meeste kinderen, zonder dat ze zich hiervoor echt moeten
inspannen. Ze moeten minder leren via “trial and error” waardoor ze ook
veel minder geconfronteerd worden met frustratie als iets niet dadelijk lukt:
ze zullen dan ook  minder frustratietolerantie gaan ontwikkelen.
Aangezien ze sneller gefrustreerd zullen zijn, gaan ze vaak sneller
opgeven als iets niet lukt. Dit willen we natuurlijk vermijden:
doorzettingsvermogen is noodzakelijk om een moeilijke taak tot een goed
einde te brengen.



Dit impliceert ook dat zij vaak minder goed de executieve functies gaan
ontwikkelen: dit zijn de basisvaardigheden die nodig zijn om een taak goed tot
uitvoering te brengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn planning, organisatie,
volgehouden aandacht en emotieregulatie. Deze vaardigheden zijn echter wel nodig
om te kunnen opgroeien tot succesvolle, zelfstandige volwassenen. 

Aansluitend bij deze frustratietolerantie komen hier ook de extreme emoties tot
uiting. Eén van de kenmerken van hoogbegaafdheid is de intensiteit van beleving:
deze kinderen ervaren de wereld op een diepere, intensere manier, en gaan dit
vaak ook zo uiten. Als zij de kubus willen oplossen en dit lukt niet onmiddellijk,
kunnen ze enorm teleurgesteld en boos reageren, met intense woede-uitbarstingen
tot gevolg. Bij ons werd de kubus uit frustratie regelmatig door de huiskamer
gegooid (wat trouwens ook aantoont dat die dingen best wel stevig zijn… duurzaam
speelgoed!). Deze extreme emoties zijn trouwens niet altijd negatief: ook de
positieve emoties worden heel sterk tot uiting gebracht. Mijn zoon kon bijvoorbeeld
letterlijk een vreugdedansje maken als hij zijn kubus uiteindelijk kon oplossen. Dit
maakt het dagelijkse leven met een hoogbegaafd kind net zo boeiend en leuk. Als
ouder heb je soms de neiging om voornamelijk te focussen op de problemen die
hoogbegaafdheid met zich meebrengt, maar dit aspect mag je als ouder zeker niet
uit het oog verliezen!



Aangezien hoogbegaafde kinderen de meeste zaken snel onder de knie hebben,
bestaat het gevaar  dat zij een fixed mindset gaan ontwikkelen. Deze kinderen
gaan zichzelf ervan overtuigen dat “slim zijn” nu eenmaal een vaststaand gegeven
is: je kan iets, of je kan het niet; je hebt talent of je hebt het niet. Vaak zijn zij van
mening dat inspanning leveren toch nutteloos is: als je geen talent of aanleg voor
iets hebt, is het in hun ogen dan ook zinloos om hieraan iets te willen veranderen.
Integendeel: als je ergens veel moeite moet voor doen, is dit net het bewijs dat je
ergens niet goed in bent. Ze zijn van mening: “als ik het nu niet dadelijk kan, zal ik
het wel nooit kunnen”.  De valkuil bestaat er dan ook in dat zij uitdagingen uit de
weg zullen gaan en gaan afhaken als iets niet onmiddellijk lukt. Op school kan dit
leiden tot tegenvallende resultaten, maar ook in het latere leven zullen zij hierdoor
hun potentieel niet volledig benutten. 

Dit is natuurlijk heel jammer…

Aangezien mijn zoon zo gedreven was door de kubus, zijn mijn man en ik
uiteindelijk op zoek gegaan naar een manier om deze toch te kunnen oplossen, in
de hoop dat onze zoon voldoende geprikkeld zou blijven en tevens zijn frustratie kon
verminderen. Na een zoektocht via handleidingen op internet en youtube-filmpjes
kwamen we tot de ontdekking dat de kubus kan worden opgelost door logische,
voorspelbare algoritmes. Eigenlijk ligt de oplossing van deze puzzel in het
toepassen van een strategie: eens je weet hoe het werkt, is het lang niet meer zo
moeilijk om de kubus op te lossen. Het vergt natuurlijk wel enige tijd en moeite om je
deze strategie eigen te maken. Dit is net datgene waarmee veel hoogbegaafden
worstelen op school: op jonge leeftijd is het voor hen niet nodig geweest om een
bepaalde leerstrategie onder de knie te krijgen. Als het aanbod van leerstof in de
lagere school niet wordt aangepast aan hun behoeften, zullen ze ook het nut niet
inzien van het toepassen van leerstrategieën. Ze zullen de lagere school veelal nog
doorlopen zonder al te veel inspanning te moeten doen, maar vroeg of laat zorgt dit
toch voor problemen. In de middelbare school of hoger onderwijs zien we geregeld
dat deze kinderen nooit hebben “leren leren”.



Het is dan ook belangrijk om deze fixed mindset om
te buigen naar een groeimindset: de overtuiging
dat je iets kan leren, of toch zeker ergens beter kan
in worden door te blijven oefenen, te leren van
fouten en door te zetten. Iemand met een
groeimindset gelooft in de eigen ontwikkeling en zal
niet zo snel opgeven als het eens wat minder vlot
gaat. Op lange termijn zullen zij vaak meer succes
hebben en meer uit hun eigen potentieel halen. Het
is dan ook belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd
te helpen om zich deze groeimindset eigen te
maken.

Bij mijn zoon heeft het oplossen van deze kubus
hiertoe zeker bijgedragen. Zoals ik eerder zei, heeft
dit gepuzzel in de begindagen voor zeer veel
frustratie gezorgd. Gaandeweg kwam bij hem echter
wel het besef dat hij zich even moest concentreren
op het toepassen van de algoritmes. Hij merkte dat
het juist toepassen van de strategie er telkens wel
voor zorgde dat hij een stapje dichter bij de
oplossing kwam. Dit leidde tot enkele
succeservaringen, waardoor hij uiteindelijk het nut
inzag van het toepassen van een strategie.



Door zich te concentreren, de tijd te nemen om dit onder de knie te krijgen en te
blijven doorzetten, kon hij namelijk de puzzel oplossen waardoor hij zo gebeten was.
Wij hebben als ouders ook altijd feedback gegeven op zijn leerproces: in plaats van
te focussen op de uiteindelijke oplossing van de puzzel, hebben wij hem altijd
geprezen voor zijn doorzettingsvermogen, zijn bereidheid om telkens opnieuw te
beginnen of om eens een andere strategie toe te passen. Het feit dat hij de kubus
uiteindelijk kon oplossen heeft tenslotte ook zijn motivatie om te leren bevorderd.
Voor hem toonde dit wel aan dat het kunnen oplossen van de kubus geen kwestie
was van talent of aanleg, maar eerder het gevolg was van een leerproces: 

De Rubiks kubus is dan ook een mooi voorbeeld van verrijkingsmateriaal.
Iedereen is het erover eens dat hoogbegaafden uitdaging moeten krijgen. Helaas is
deze “extra uitdaging” voor velen nog een vaag begrip. We zien nog geregeld dat dit
beperkt wordt tot extra wiskunde- of spellingsoefeningen. De nadruk ligt ook vaak op
kennisoverdracht, terwijl het bij hoogbegaafden net belangrijk is om alle
bovengenoemde vaardigheden te ontwikkelen. Door deze kubus op te lossen, kan
je deze vaardigheden oefenen op een laagdrempelige manier: je kan dit aankopen
in elke speelgoedwinkel of online, voor een haalbare kostprijs. 

"Als je doorzet en de
juiste strategie leert

toepassen, lukt het wel!"



Tot slot: toen mijn zoon enkele jaren geleden zijn oog
had laten vallen op de Rubiks kubus, hadden wij
nooit verwacht dat dit blokje uiteindelijk nog zou
zorgen voor een beetje rust in huis… Hij is destijds
begonnen met de kubus 2x2. Toen hij deze vlot kon
oplossen, is hij overgeschakeld naar de 3x3, de 4x4,
de Pyraminx en tenslotte de 5x5. 

Uiteindelijk kan hij de meeste van deze kubussen
bijna met zijn ogen dicht oplossen. Na een tijdje viel
het ons op dat hij deze kubussen zelf begon te
gebruiken als manier om tot rust te komen. Mijn zoon
is, net zoals andere hoogbegaafden, zeer intens: het
gebeurt regelmatig dat hij bijna ontploft van woede
en frustratie. Het gebeurt tot op vandaag nog steeds
dat hij bij een woedeaanval één van zijn kubussen
neemt en hier uit alle macht begint aan te draaien.
Als de kubus dan opgelost raakt, is hij meestal
gekalmeerd. In eerste instantie lijkt dit vreemd, maar
eigenlijk is dit best wel logisch: de Rubiks Kubus is
voorspelbaar en reageert conform de verwachtingen. 

Dit is net wat een intens gefrustreerd kind nodig heeft
om terug tot zichzelf te komen. De kubus die
aanvankelijk voor zoveel frustratie heeft gezorgd,
heeft dus uiteindelijk gezorgd voor wat rust in het
hoofdje van ons intens kind (en bijgevolg ook voor
ons als ouders).



H E T  O P L O S S E N  V A N  D E
R U B I K S  K U B U S

In dit tweede deel wil ik jou als lezer wat achtergrondinformatie meegeven
over de Rubiks kubus en wil ik jou ook helpen om deze op te lossen.

De kubus is in 1974 ontworpen door de Hongaar Ernő Rubik. 
Het is een puzzel die in de standaardvorm van een kubus. Deze kubus
heeft in de originele uitvoering van 3 bij 3 dus 27 kleine vierkanten langs
de 6 zichtbare zijden. Zoals je wellicht weet is de bedoeling van de kubus
om alle gelijke kleuren op de 6 afzonderlijke vlakken te bekomen. 

Wereldwijd zijn er meer dan 350 miljoen exemplaren verkocht, wat de
populariteit van de Rubiks Kubus aantoont. Regelmatig vinden er ook
wedstrijden plaats om de kubus zo snel mogelijk op te lossen. Het laatste
wereldkampioenschap vond plaats in Melbourne van 14 tot 19 juli 2019.
Het wereldrecord voor de klassieke kubus (3x3) staat momenteel op
naam van de Chinese Yusheng Du, die de puzzel in amper 3,47
seconden kon oplossen.  

Je kan de kubus uiteraard ook oplossen via “trial and error”, maar dit blijft
toch wel moeilijk. Vaak leidt dit tot vele uren puzzelen, en bijgevolg veel
frustratie en demotivatie. 

Deze puzzel is echter vrij vlot en voorspelbaar op te lossen aan de hand
van logische algoritmen. Deze algoritmen omvatten steeds een serie van
draaibewegingen die in een bepaalde volgorde moeten worden
uitgevoerd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
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Inmiddels zijn er verschillende vormen van de klassieke draaipuzzel beschikbaar.
Iedereen kent wel de standaard uitvoering van de Rubiks kubus, namelijk de 3x3.
Inmiddels bestaan er echter verschillende versies van de kubus: zo is er
bijvoorbeeld een “pocket cube” (2x2), een grotere “rubik’s revenge” (4x4) en nog
grotere “Professor’s cube” (5x5). Er zijn zelfs varianten tot wel 15x15. Naast de
reguliere kubusvormen bestaan ook andere en meer bijzondere vormen waarvan de
Pyraminx (piramidevorm) de meest bekende is.

Om de kubus te kunnen oplossen, moeten eerst bepaalde strategieën worden
aangeleerd. 

Hiervoor bestaan wiskundige algoritmes, die telkens opnieuw dezelfde
draaibewegingen vereisen en ook steeds leiden tot een voorspelbaar resultaat.
Deze voorspelbaarheid helpt bij het doorzetten en activeert snel het
beloningsmechanisme in de hersenen, wat maakt dat kinderen snel terug rust
vinden en de motivatie vinden om door te zetten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
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Sommige vormen zijn al makkelijker op te lossen dan andere. Aangezien je met een
hoogbegaafd kind net wil werken aan vaardigheden, doorzetten en
frustratietolerantie, kan je best met de meest toegankelijke kubus beginnen en een
aantal vormen (in eerste instantie) vermijden.

Een mooi startpunt in te Rubiks puzzelwereld is onderstaande Pocket Cube (2x2).

Deze omvat, ondanks zijn beperkte omvang en moeilijkheid, toch de
basisbeginselen van de grotere kubussen en de logische algoritmes.

Met welke kubus beginnen?



Vooraleer je begint met het effectief oplossen van de kubus, is het belangrijk dat je
inzicht krijgt in de verschillende vlakken van de kubus en de mogelijke
draaibewegingen. Pas als je dit goed begrijpt, kan je de algoritmes correct
uitvoeren. Sla dit onderdeel dus alleen over als je al ervaring hebt met de kubus en
de basisbewegingen.

Basisbeginselen van de kubus

Zijden van de kubus

De zijden van de kubus worden benoemd als in bovenstaande figuur. De benoemde
zijden zijn dus telkens de niet-gekleurde zijden. Het blauwe vlak is het voorvlak en
het rood gekleurde vlak is het achtervlak. 

Aangezien we de zijden benoemen er algoritmes hiermee gaan uitvoeren, is het
belangrijk de kubus steeds in dezelfde oriëntatie vast te houden. 



In de algoritmes zullen we de draaibewegingen steeds
uitvoeren met de klok mee. Het te draaien vlak
benoemen we met de beginletter van het betrokken
vlak:

Boven: B
Onder: O
Rechts: R
Links: L
Voor: V
Achter: A 

Indien het vlak tegen de klok in moet gedraaid worden
benoemen we dit door de beginletter van het
betrokken vlak met de letter “i” (vanuit het Engelse
“inverted”) er aan toegevoegd.

Draaibewegingen

In bovenstaande figuur duidt de blauwe pijl dus aan
dat het linkse vlak met de klok mee moet draaien (in
het algoritme aangeduid als ‘L’). 

De rode pijl geeft aan dat de bovenlaag tegen de klok
in moet draaien (in het algoritme aangeduid als ‘Bi’). 



Welke opeenvolgende algoritmen moeten we nu uitvoeren om steeds opnieuw tot
de oplossing te komen?

Oplossen van de kubus

Stap 1
We starten met de bovenlaag (wit) goed te zetten. Dit lukt normaal wel intuïtief door
even te puzzelen. 

Hiervoor heb je geen algoritme nodig.

Stap 2

Nu gaan we de zijkanten van de bovenlaag gelijke paren maken (dus rood-rood,
groen-groen, …). 

Door volgend algoritme uit te voeren krijg je minstens 1 paar. Om de andere paren
te maken voer je het algoritme opnieuw uit met het gepaarde vlak aan de
achterzijde van de kubus te houden.

Ri – O – R – Li – Oi – L – Ri – O - R



Stap 3
Nu gaan we de bovenlaag (geel) van de kubus oplossen. 

Als je 1 geel vakje bovenaan hebt doe je dit door het gele vakje steeds links
onderaan te plaatsen en volgend algoritme (mogelijks een aantal keer na elkaar) uit
te voeren (steeds met het gele vakje links). Als je 2 gele vlakken bovenaan hebt
draai dan de kubus zodat je een geel vakje krijgt in de linker bovenhoek van het
voorvlak (het blauwe vlak in bovenstaande figuur). In het zeldzame geval dat je
geen geel vakje op de bovenzijde hebt, plaats je het gele vlakje op de linkerzijde
van de kubus.

R – B – Ri – B – R – B - B – Ri

Stap 4
Mogelijks is je kubus nu al opgelost. Als dat niet het geval is, voer je deze laatste
stap uit. 

Draai alvast de kubus zodat je een L krijgt met eenzelfde kleur. Heb je een volledig
gemaakte zijde (niet wit of geel) dan positioneer je deze als achterzijde. Voer nu
volgend algoritme enkele keren na elkaar uit. Zet telkens het groene vlak weer voor
je met het groene blokje links onderaan (tenzij het groene vlak volledig gemaakt is,
dan zet je het achteraan). 

Ri – V – Ri – A – A – R – Vi – Ri – A – A – R - R

Na het uitvoeren van het algoritme kan het zijn dat je het bovenvlak nog dient te
draaien tot ze gelijk zijn met het ondervlak.



P R O F I C I A T

Later...

Nu de 2x2 kubus geen geheimen meer heeft, kan je
overschakelen naar een andere variant zoals de 3x3 of 4x4.

Tegenwoordig kan je ook via een technologisch hulpmiddel
leren om een kubus op te lossen. De “GoCube” is een
zogenaamde geconnecteerde kubus. De actuele stand van
de puzzel wordt op het scherm van je smartphone of
computer weergegeven door een bluetooth verbinding. Op
die manier toont een applicatie welke draaibewegingen je
moet uitvoeren om tot de oplossing te komen. De applicatie
past de weergave van de fysieke kubus op het scherm ook
telkens aan na elke draaibeweging. Mocht je dus toch nog
een foutje maken, wordt dit dadelijk gedetecteerd. Dit zal de
frustratie verlagen, aangezien je niet telkens helemaal
opnieuw moet beginnen.

Ook andere vormen zoals de hoger vermelde Pyraminx zijn
een leuke afwisseling.

Op Kubuspuzzel.nl kan je alvast hulp vinden met het
oplossen van de veelvoorkomende vormen.

Je kubus is normaal gezien nu opgelost!



Te vermijden vormen:

van zodra je start met een 5x5 kubus kunnen er zogenaamde “paradigma’s”
optreden: dit zijn eigenlijk puzzelstukjes die niet op hun plaats staan en de oplossing
verhinderen. Als dit het geval is, zit er niets anders op dan volledig opnieuw te
beginnen, wat toch wel voor wat frustratie kan zorgen. 

Kubussen waar paradigma’s kunnen in voorkomen zijn misschien (zeker in eerste
instantie) minder geschikt, aangezien ze de voorspelbaarheid van de reguliere
varianten niet hebben. Deze voorspelbaarheid is immers net wat je voor je
hoogbegaafd en sterk emotioneel kind wenst.  



E X T R A  T I P
1 0 0 %  G E G A R A N D E E R D E

O P L O S S I N G

Heb jij net als zoveel mensen, nog ergens een onopgeloste Rubiks Kubus
liggen?

Met deze tip kan je de kubus zonder enig probleem in minder dan 5
minuten oplossen.

Je oefent dan wel niet de vaardigheden waarvan hierboven sprake is:
deze applicatie gaat dus geen logische algoritmen toepassen of jou
aanleren hoe je zelf de kubus kan oplossen. Je kan echter wel weer aan
de slag met de kubus nadat je bent vastgelopen en je er niet meer in
slaagt om de algoritmes toe te passen. Zie dit als een vertrekpunt: een
volgende keer lukt het je vast wel om de kubus alsnog zelf op te lossen
aan de hand van hogervermelde methode.

Neem je smartphone erbij en zoek naar de applicatie “ASolver” in de Play
Store (Android) of de App Store (Apple). 

Download deze applicatie en laat “ASolver” de
stand van je kubus kennen door een aantal
foto’s te nemen. Vervolgens zal de applicatie
je tonen hoe je jouw kubus kan oplossen met
zo weinig mogelijk draaibewegingen.

Hiermee kan je de gebruikelijke kubussen oplossen, maar ook de meer
exotische varianten zoals de “Skewb” (bevat een middenruit) als de
“Tower” (2x2x3) of “Domino” (2x3x3). 

Succes!



Voor meer tips en ons aanbod over
het opvoeden van jouw intens

talent, bezoek onze website

www.intenstalent.be

https://www.intenstalent.be/
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De auteur zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot
bovenstaande vermeldingen noch de inhoud van dit boek.
Additionele exemplaren of toelatingen tot reproductie kunnen via onderstaande
methoden worden bekomen.
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