
RUIMTE & GRENZEN 
Hét spanningsveld in opvoeden 

In het verlengde van mijn vorige artikel over onderpresteren (Gifted@248, september 2020) 
-waarin ik aanpassing als overlevingsstrategie beschreef- schrijf ik deze keer over het thema 
‘grenzen’. Grenzen en ruimte gaan hand in hand want een grens kadert beschikbare ruimte. 
Ieder mens heeft ruimte nodig, de een meer dan de ander; de mate waarin dat is, heeft met 
iemands individuele karakter te maken. De voor jou beschikbare ruimte wordt minder wanneer 
anderen zich grensoverschrijdend gedragen. Of wanneer je alvast anticipeert op de behoeftes 
van een ander en daarom je eigen ruimte verkleind. 

Grenzen ervaren en grenzen aangeven is voor ieder mens, van jong tot oud een thema. Ieder 
kind ervaart tijdens het opgroeien grenzen in wat voor een ander -ouders, broers en zussen, 
vriendjes, juf of meester- aanvaardbaar is. En ieder kind ervaart ook momenten waarin een 
ander over zijn grens heen gaat en hoe dat voelt. Het leren respecteren van de grenzen van 
anderen én die van jezelf is cruciaal voor het harmonieus kunnen functioneren binnen 
maatschappij en communities. En toch gaat het heel vaak mis. Grensoverschrijdend gedrag 
enerzijds en bestaansrecht-issues anderzijds zijn de keerzijden van dezelfde medaille en lijken 
voor veel mensen normaler te zijn dan een gezond ontwikkeld gevoel voor grenzen. 

Voor iedere ouder die ik begeleid in mijn praktijk geldt dat het thema grenzen een moeilijk punt is. 
Voordat je als volwassene een grens kunt aangeven, moet je hem kunnen voelen. Daar zit nu juist 
voor veel mensen de makke; vaak zijn zij niet goed in staat om hun eigen grens te voelen. En 
wanneer je het niet goed kunt voelen, dan weet je niet echt hoeveel ruimte je in mag nemen en wat 
voor jou kloppend of aanvaardbaar is en wat niet. Je hebt misschien een zintuig ontwikkeld voor de 
behoeftes en maatstaven van anderen en gunt je eigen kind(eren) de ruimte die jij zelf niet hebt 
gekregen toen je klein was. Het aangeven van jouw grens lukt dan niet goed. Of komt veel te laat 
wat soms leidt tot een onverwachte uitbarsting, wat natuurlijk verwarrend is voor een kind.  

Gezonde grenzen 
Hoe ontwikkel je als kind een gezond gevoel voor je eigen grens en die van een ander? 
Daarvoor heb je volwassenen om je heen nodig die diezelfde gezonde ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Zij kunnen de behoeftes van hun kind zien en daarop anticiperen. Zij hebben aandacht 
voor de gevoelens van hun kind maar ook voor die van zichzelf. En daarnaast zijn zij zich bewust van 
wat zij prettig vinden of juist niet en kunnen daar woorden aan geven. Ze kennen hun eigen 
pijnplekken en ‘rode knoppen’ en erkennen het wanneer deze worden ingedrukt. Zij scheiden hun 
eigen frustratie en verlangens van die van hun kind. Deze ouders communiceren met ik-
boodschappen waarbij ze zowel zichzelf als het kind erkennen: ‘Ik zie dat je boos bent en dat je je je 
even geen raad weet. Ik vind het niet fijn als je tegen me schreeuwt. Kun je me vertellen wat je nu 
nodig hebt?” Of: “Ik hoor dat je nu heel graag iets van mij wilt. Op dit moment ben ik iets anders  
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aan het doen en zul je moeten wachten. Over een half uur maak ik tijd en heb ik alle aandacht voor 
je.” 

Tegelijkertijd geven deze ouders hun kind de ruimte om zelf te ervaren, zelf te proberen, zelf te 
struikelen en weer op te staan. Maar vooral is er ruimte voor de gevoelens van het kind. Gevoelens 
zijn niet goed of fout, ze zijn er gewoon en hebben alleen maar erkenning nodig. Jonge kinderen 
kunnen vaak nog niet zo goed verwoorden wat ze voelen, daarin heeft een ouder een grote rol als 
‘vertaler’, zonder dat die ouders zijn eigen gevoelens op het kind projecteert. Door de gevoelens te 
benoemen waarmee je je kind ziet worstelen, voelt het kind zich erkend. Zijn gevoel mag er zijn en 
wordt serieus genomen; het heeft bestaansrecht. “Ik zie dat je verdrietig bent.” “Ik hoor hoe boos je 
je bent”. “Je vindt dit echt heel lastig, he?” Meer is niet nodig. Het kind krijgt de ruimte om te 
voelen of het klopt wat jij zegt. Als het klopt kunnen de emoties vrijkomen. Als het niet helemaal 
klopt, dan zal het kind je vanzelf corrigeren: “Nee, ik vind het niet lastig, ik ben alleen heel bang dat 
ik het fout doe.”. En dan kan je daar vervolgens weer op ingaan. 

Wanneer een kind dit tijdens zijn opgroeien consequent ervaart, dan zal het een gezond zintuig 
ontwikkelen voor zijn eigen (onderbuik)gevoelens. Hij zal weten wat hij voelt en daar woorden aan 
kunnen geven. “Ik vind dit niet fijn, ik wil dit niet”. Zijn grens is duidelijk. “Ik ben bang dat ik het fout 
zal doen”. “De juf doet boos tegen mij, maar eigenlijk is ze ergens anders boos over”. Hij weet wat 
‘van hem’ is en wat ‘van de ander’. Hij kan dit ontwikkelen omdat hij er van op aan kan dat de 
volwassenen om hem heen ‘voor zichzelf zorgen’, oftewel dat zij hun gevoelsleven in eigen beheer 
hebben. Hij kan ervan op aan dat hun woorden overeenstemmen met wat zij voelen. Hij hoeft niet te 
anticiperen op de onuitgesproken gevoelens van zijn ouders en krijgt daarmee geen 
verantwoordelijkheid opgelegd die niet bij hem thuishoort. Zijn ouders zorgen voor zichzelf en voor 
hem. Hij voelt zich veilig. 

Het kind als spiegel 
Als ouder sta je tussen twee generaties in; je ben enerzijds de ouder van je kinderen, maar anderzijds 
het kind van je ouders. Wanneer jij als kind weinig ruimte hebt ervaren en je grenzen niet mocht of 
kon aangeven of wanneer jouw ouders niet in staat waren om hun eigen én jouw gevoelens te 
erkennen, dan kunnen die twee rollen in het ouderschap over elkaar heen schuiven. Er kan daardoor 
verwarring ontstaan bij zowel jezelf als bij je kind. 

Terwijl jij niet goed in staat bent om jouw eigen gevoel serieus te nemen, voelt jouw kind misschien 
dat jouw woorden niet kloppen met wat er echt aan de hand is. Het kan zijn dat je (te) veel 
meebeweegt met de wensen (of grillen) van jouw kind en dat hij daardoor niet goed weet of je er 
wel echt ‘bent’. Hij voelt misschien dat jij een voortdurende innerlijke dialoog voert over wat je nu 
wel en wat niet mag verwachten of eisen van je kind. Hij blijft zijn gedrag herhalen of verergert het 
zelfs omdat hij wil voelen dat je er bent. Jouw grens geeft hem duidelijkheid over waar jij staat en 
die duidelijkheid maakt dat hij zich veilig kan voelen. Of misschien hou je juist wel je poot extra stijf 
en ben je eigenlijk bang om de controle te verliezen, waarmee je je onredelijk opstelt en je kind zich 
niet serieus genomen voelt. Er kan een machtsstrijd ontstaan wanneer jouw kind dit niet pikt, 
waardoor er steeds veel conflicten zijn. Of hij past zich aan en zet zijn eigen gevoel voor onrecht 
opzij omdat daar toch geen aandacht voor is; hij duikt onder. Op die manier verliest een kind  
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uiteindelijk het contact met zijn ‘innerlijke antenne’ die aangeeft waaraan hij behoefte heeft en hoe 
hij zich voelt. Zowel jouw neiging om teveel mee te bewegen als jouw behoefte aan veel controle, 
komt voort uit jouw eigen rol als kind. Als volwassene én ouder van jouw kind(eren) heb je de keuze 
om jouw eigen kind-rol onder de loep te nemen en waar te nemen op welke manier dat effect heeft 
op jouw ouderschap. Jouw kind houdt jou een spiegel voor. 

Te vaak wordt gedrag van kinderen als lastig of ongepast gezien en ligt de focus er vooral op dat het 
kind ‘gefixed’ moet worden. Mij wordt dan gevraagd naar praktische handvatten om thuis in te 
kunnen zetten zodat het kind zich beter gedraagt. En natuurlijk zijn die handvatten er en kan je ze 
ook toepassen. Maar het is niet het enige dat nodig is. De échte oplossing zit hem in het 
onderzoeken van je eigen onderliggende overtuigingen, jouw waarden, jouw verlangens, jouw 
pijnplekken; het is een uitnodiging om in de spiegel kijken. Jouw kind ervaart een door jou 
aangegeven grens heel anders wanneer je alleen de ‘juiste’ woorden spreekt -omdat die woorden als 
praktisch handvat zijn aangereikt-, dan wanneer jij die grens ook echt voelt en bestaansrecht geeft. 
Zo’n grens staat als een huis. Een mooie illustratie hiervan vind je in het onderwijs. Het is precies het 
verschil tussen een leerkracht die geen orde kan houden en door middel van geschreeuw en 
strafwerk de klas in het gareel probeert te houden (macht) en die leraar die geliefd is en 
gerespecteerd wordt, terwijl heel duidelijk is dat je je aan zijn of haar regels hebt te houden (kracht). 
Échte grenzen worden eerst gevoeld en dan uitgesproken. En daar valt vervolgens geen speld 
tussen te krijgen. Binnen die grenzen is er voor een kind alle ruimte om zichzelf te zijn. 

Rol van het onderwijs 
Hiermee is meteen een link naar het onderwijs gelegd. Want hoewel ik in mijn praktijk vooral met 
ouders te maken heb, geldt wat ik schrijf voor veel volwassenen. Kinderen zitten vele uren per week 
op school gedurende tenminste twaalf tot veertien jaar van hun leven -tijdens de belangrijkste fase 
van hun vorming- en het systeem is niet ingericht op het vervullen van individuele behoeften. De 
manier waarop het onderwijssysteem is vormgegeven heeft zijn wortels in het industriële tijdperk, 
waarin nog geen ruimte was voor gevoelens maar er gehoorzame burgers nodig waren die deden 
wat ze moesten doen zodat de ‘machines’ konden draaien. In de klas kreeg je die lesstof 
aangeboden die nodig was om te kunnen functioneren in een werkend bestaan. Die lesstof was voor 
iedereen hetzelfde. Je moest je mond houden en stil zitten en naar de ‘meester’ luisteren, je mocht 
niet zonder toestemming naar de wc en niet eten zonder dat de meester aangaf dat het daar tijd 
voor was. De meester bepaalde in alles wat je wel en niet mocht en wat goed of fout was. Als het 
fout was, kreeg je met de stok. Op welke manier kun je binnen zo’n systeem een gevoel voor 
grenzen ontwikkelen en ervaren dat er ruimte is voor wie jij bent?  

Nog steeds is het zo dat als de juf jou geen toestemming geeft om te naar de wc te gaan, jij 
genoodzaakt bent om jouw fysieke behoeftes te negeren. En wanneer zij zegt dat het nog geen 
eettijd is, jouw hongergevoel dus niet belangrijk is. Wanneer een ander kind jou pijn doet en de juf 
geen tijd heeft om daar aandacht aan te besteden (niet gek, wanneer je 30 kinderen in een klas 
hebt) of boos op jou wordt omdat jij als reactie daarop ging schreeuwen, dan ervaar je dat jij niet 
gezien wordt. Als je de opdracht krijgt om een tekening te maken waar een ‘goed’ of ‘fout’ aan 
hangt, wat doet dat met jouw creativiteit? Als je geen passende lesstof krijgt aangeboden die 
aansluit bij wat je al weet en kan, wat doet dat met jouw zelfbeeld? Wanneer je als kind jaar in jaar  
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uit op alle fronten tussen de regels door de boodschap krijgt, dat jouw fysieke, emotionele en 
cognitieve behoeften er niet wezenlijk toe doen, dan ervaar je dat er geen ruimte voor jou is. Dan 
weet je dat aanpassing en anticiperen op wat er van je verwacht wordt de norm is. Van daaruit is het 
heel lastig om een gezond gevoel voor grenzen te ontwikkelen. 

Ik schrijf dit niet om de schuld van dit alles bij het onderwijs neer te leggen, althans niet bij de 
mensen die daarin werkzaam zijn. Ik probeer te verklaren hoe het mogelijk is dat mensen 
maatschappij-breed niet goed hebben geleerd om zich te verbinden met zichzelf, want daar gaat het 
uiteindelijk om. Het is makkelijk om daarvan de oorzaak bij ouders te zoeken maar dat is een weg 
zonder eind, want ook zíj ́hadden ouders, en die ouders ook weer, enzovoorts. Het is veel groter dan 
ouderschap. Een enorme sleutel voor verbetering zou dan ook wat mij betreft liggen in een 
systeemverandering. Inderdaad: Think big. Maar terwijl die systeemverandering als een 
mammoettanker uiterst traag op gang komt, lopen ouders nú tegen opvoedingsproblemen aan.  

De tendens om wel naar kinderen te luisteren en ze dus serieus te nemen, is er natuurlijk allang. Er is 
vanuit ouders tegenwoordig zóveel aandacht voor hun kinderen, dat men spreekt van curlingouders. 
Ook hierover schreef ik een artikel (Gifted@248, december 2019). Ouders hebben veel meer dan 
vroeger het gevoel tekort te schieten en willen daarvoor compenseren. Wie de moeite neemt om 
door de term curlingouder heen te kijken, ziet dat dit onderliggend vooral over grenzen en ruimte 
gaat. Ouders doen hun stinkende best hun kinderen alle ruimte te bieden (die zijzelf niet kregen) en 
gaan daarbij over hun eigen grenzen. De kinderen ervaren geen grenzen en gaan ernaar op zoek en 
dat kun je merken aan hun gedrag. Zowel de ouders zijn hierin zichzelf kwijt als ook de kinderen, die 
hun ouders nog nodig hebben om zichzelf te kunnen voelen. Grenzen gaan over ‘waar houd mijn 
ruimte op en begint de jouwe’ en over ‘wat is van mij en wat is van jou’. Het is om deze reden dat ik 
bij het begeleiden van ouders veel aandacht besteed aan onderliggende gevoelens en 
overtuigingen waar zij zich lang altijd van bewust zijn. 

Hoogbegaafdheid en grenzen 
Hoewel ik het tot nu toe beschrijf als maatschappelijk verschijnsel, wil ik dit thema toch ook in het 
licht van hoogbegaafdheid bekijken. Ik merk dat veel ouders die bij mij komen hun mogelijk eigen 
hoogbegaafdheid nog niet hebben erkend. Vaak wordt mijn suggestie dat zijzelf ook hoogbegaafd 
zouden kunnen zijn, weggewimpeld. Of moeders geven aan dat zíj dat sowieso niet zijn, maar dat 
hun man mogelijk wel hoogbegaafd is. Opvallend veel vrouwen reageerden met herkenning op mijn 
artikel over onderpresteren (Gifted@248, september 2020). Dat geeft in dit kader toch te denken. 

Het herkennen en erkennen van je eigen hoogbegaafdheid als je al een leven van aanpassing en 
minderwaardheidsgevoelens achter de rug hebt, is een heel proces dat zich niet van de een op de 
andere dag voltrekt. Toch is het een belangrijke ingang om uitdagingen in de opvoeding van 
hoogbegaafde kinderen te kunnen hanteren, juist in het kader van de spiegel. Hierboven schreef ik 
al dat er bij ouders vaak een overlap aan rollen optreedt; enerzijds zelf kind zijn van ouders die 
mogelijk niet hebben kunnen bieden wat er nodig was, en anderzijds ouder zijn en wél aan de 
behoeftes van je kind willen voldoen, zeker wanneer je in staat bent om die behoeftes haarfijn aan te 
voelen omdat je ze herkend. 
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Dat het opvoeden van hb-ers bepaald geen geplaveide weg is, zal door veel ouders kunnen worden 
beaamd. Deze kinderen zijn extreem in veel opzichten; extreem snel in denken en redeneren, ze 
kunnen extreem snel schakelen, hebben extreem veel vragen en willen evenzoveel  antwoorden. Ze 
hebben diepe en grote gevoelens die ze ook heel extreem kunnen uiten, ze zijn soms extreem 
beweeglijk en druk of juist in diezelfde mate verkrampt in ‘hoe het moet’. Ze zijn extreem gevoelig 
voor de stemming of behoeftes van anderen en raken snel overprikkeld. Hun overprikkeling neemt 
soms extreme vormen aan of ze zijn juist extreem snel verveeld. Kortom, het is geen sinecure. In 
wezen geldt dit ook voor ouders van hb-ers, alleen hebben zij inmiddels (of allang) geleerd om 
binnen de lijntjes te lopen. Sommige ouders beschrijven dat zij bewust iets hebben ‘uitgeschakeld’ 
of dat zij zich altijd tevéél hebben gevoeld, of dat zij zich schaamden voor hun gevoeligheid. Zij 
besloten al jong het zelf wel uit te zoeken en hebben dat vervolgens ook gedaan. Maar overleving, 
of coping, heeft een prijs. Je verliest de verbinding met jezelf, in ieder geval deels. En vervolgens 
drukt jouw hoogbegaafde kind op al jouw knoppen. Je voelt je overvraagd en raakt uitgeput, je hebt 
het idee steeds achter de feiten aan te lopen, je raakt snel overprikkeld door de drukte van je kind, 
je hebt het gevoel te falen als ouder, stelt je eigen opvoedskills constant ter discussie en zet nóg een 
tandje bij.  

Je ervaart je kind als een Rupsje Nooitgenoeg dat jij constant van voedsel moet voorzien. Omdat je 
het begrijpt. Je ziet je kind en herkent het. Je wil je kind geven wat het nodig heeft, omdat je weet 
wat het betekent wanneer niet in die behoefte wordt voorzien. Je voelt zijn verdriet omdat hij op 
school niet sneller mag gaan. Jij kan je net zo goed verplaatsen in een ander als jouw kind dat kan. 
Jij hebt diezelfde voelsprieten, dezelfde gevoeligheden, dezelfde honger naar uitdaging, dezelfde 
faalangst en onderzekerheid en raakt ook snel overprikkeld. Maar terwijl jij alles probeert te geven, 
gaat jouw kind steeds weer over jouw grens, luistert het niet, doet brutaal, wordt boos, treitert zijn 
zusjes en broertjes en verandert in jouw beleving langzaam in een probleemkind waar je je geen 
raad mee weet.  

Ik ben ervan overtuigd dat deze vraagstukken veel intenser spelen in gezinnen met hoogbegaafde 
kinderen dan elders. Of in ieder geval dat veel ouders van hoogbegaafde kinderen de opvoeding als 
heftig beschouwen en vaker voelen dat ze tekort schieten; ze ervaren eerder dat er een probleem is 
omdat ze zich er vaker bewust van zijn wat ‘goed’ is en hoe het ‘zou moeten’. Juist voor ouders van 
hoogbegaafde kinderen (en feitelijk alle volwassenen om het kind heen) geldt dat zij zich bewust 
moeten worden van hun eigen grenzen, van wat van hen is en wat van hun kind. Hoe groter je 
gevoeligheid en daarmee vaak ook je aanpassingsvermogen, des te diffuser wordt de scheiding 
tussen jou en de ander. Wanneer je hierop meer zicht krijgt, krijgt het aangeven van grenzen veel 
meer ‘body’ dan wanneer je alleen in de vorm een aangereikte handeling of zin toepast. Dan wordt 
ieders plek in het gezin duidelijker en weten zowel ouder als kind beter waar ze aan toe zijn. En dat 
geeft rust. 

Als ouder in de spiegel durven kijken en werken aan je eigen beurse plekken, levert ongelooflijk veel 
op. Niet alleen omdat het leven er -uiteindelijk- makkelijker van wordt, maar ook omdat er dan 
minder ruis is in de relatie met je kinderen. Perfectie hierin bestaat niet. Er is ook geen kwestie van 
schuld. Wij zoeken immers allemaal -ook ik- zo goed en zo kwaad als het gaat naar verbinding. 
Alleen al je bewust zijn daarvan, maakt een wereld van verschil. 
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——— 

Suzanne van Haaften is moeder van hoogbegaafde kinderen. In haar praktijk legt ze 
zich toe op het begeleiden van hoogbegaafden, waarbij haar focus ligt op de zijnskant 
van hoogbegaafd in relatie tot zelfbeeld, opvoeding, onderwijs en werk. Zij heeft 
bovendien affiniteit met hoogbegaafde kinderen die vanuit hun unieke manier van zijn 
moeilijk of geen aansluiting vinden met het onderwijssysteem en daarin (deels) 
vastlopen. Suzanne is opgeleid als GelukkigHB-begeleider en faciliteert vanuit deze 
expertise regelmatig buitenschoolse peergroepen voor hoogbegaafde kinderen. 
Daarnaast biedt zij individuele begeleiding aan kinderen, ouders, volwassenen en 
gezinnen. 
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