
HET HELE, HOOGBEGAAFDE KIND 

Holistisch kijken naar onderpresteren 

Over hoogbegaafdheid bestaan vele vooroordelen. Zoals; als je hoogbegaafd bent, dan heb je het maar 
makkelijk. Of; als je hoogbegaafd bent, dan ben je een nerd -met bijbehorend uiterlijk-; je hoeft nergens 
moeite voor te doen. Je bent arrogant of anders ben je sociaal onhandig. Als je hoogbegaafd bent, dan 
is school trouwens een eitje. En als ouders van een hb-er heb je ook niks te klagen, want wie wil er nu 
niet een kind dat alles makkelijk kan?  
Elk genoemd vooroordeel slaat de plank natuurlijk mis. Veel hoogbegaafde kinderen zijn thuis en binnen 
het onderwijs juist nog vaak een bron van zorg want velen lijken maar niet tot bloei te kunnen komen of 
gaan zelfs helemaal ‘uit’. Dit tot grote frustratie en verdriet van ouders en onderwijsmensen. Het heet 
dan dat het kind onderpresteert en dat leidt vaak tot allerlei kunst- en vliegwerk. Maar wat is 
onderpresteren nu eigenlijk echt? En hoe voel je je als je onderpresteerder? 

 
Ik ben een hb-er 
Voor dit onderwerp heb ik in alle kwetsbaarheid mijzelf als uitgangspunt 
genomen. Ik ben tenslotte de enige bij wie ik diepgaand naar binnen kan 
kijken en dat heb ik dan ook langdurig en veelvuldig gedaan.  
En een diepgaande en holistische blik is mijns inziens nodig om te begrijpen 
wat onder-presteren werkelijk is. Niet op functioneel niveau, maar in essentie. 

Pas laat in mijn leven ben ik mijzelf gaan (h)erkennen als hoogbegaafd, om 
vervolgens tot de conclusie te komen dat onderpresteren voor mij een groot 
thema is geweest en nog steeds is. Door tijdens de acceptatiefase steeds 
dieper in mezelf te ‘duiken’, heb ik in de loop van de tijd geprobeerd de 
subtiele nuances van onderpresteren te onderscheiden en daarmee kwam ook 
het besef hoeveel impact dat heeft gehad in mijn leven maar vooral op mijzelf 
als mens.  

Onderpresteren doe je met je héle zijn, met alles dat je bent. Het heeft betrekking op de kern én het totaal 
van je bestaan. In welke mate dat is, valt bijna niet te beschrijven. Het is om die reden dat ik uitsluitend 
holistisch naar onderpresteren kan kijken, terwijl maatschappelijke systemen juist zijn ingericht om dingen in 
stukjes op te delen en zich dan te beperken tot één stukje, om daarna eventueel nog te kijken naar een ánder 
stukje. Van ‘stukjes’ krijg ik kortsluiting. Niet alleen in mijn hoofd maar in mijn hele ‘systeem’. En precies dát, 
een wereld die is opgedeeld in delen terwijl ik voornamelijk in gehelen kan denken, voelen en ervaren, is voor 
mij de aanleiding geweest om ooit, ‘in den beginne’, te gaan onderpresteren. 

Het héle kind in een opgedeelde wereld 
Om duidelijk te maken wat het betekent hoogbegaafd te zijn te midden van een wereld vol niet-
hoogbegaafden, worden vaak metaforen gebruikt: Een rondje dat in een vierkantje moet passen, de cheetah 
die maar 40 kilometer per uur mag rennen, een racewagen op de gewone snelweg, het renpaard in je hoofd. 
Dit gaat vaak over snelheid van denken, dus over hoe je hoofd functioneert in vergelijking tot dat van anderen. 
Toch ben ik niet alleen maar een hoofd en voel ik mij tekort gedaan als mijn functioneren daartoe wordt  
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beperkt. Hoewel het absoluut waar is dat snel en gelaagd kunnen denken een deelaspect is van mij als geheel. 
Ook daarin zie ik een discrepantie; immers, ons onderwijssysteem is vooral ingericht op cognitieve vorming en 
daaraan gekoppelde prestaties. Ook ons latere arbeidsleven richt zich op presteren en het werken met 
meetbare en weegbare zaken, je moet hard kunnen maken wat je beweert. Het moet wetenschappelijk 
bewezen zijn, hoewel er binnen de wetenschap zelden consensus is en verschillende onderzoeken over één  
het zelfde onderwerp elkaar meestal tegenspreken, zo ook als het gaat over hoogbegaafdheid. Mensen in  
het algemeen zijn van jongs af aan gevormd vanuit deze cognitieve principes, ook leerkrachten en ouders.  
Maar, zoals gezegd, ik ben dus veel meer dan een hoofd.  

Beeldspraak die voor mij beter past gaat over het grote geheel en niet uitsluitend over snelheid:  
Een boom ontdaan van zijn bladeren, waardoor er geen fotosythese meer kan plaatsvinden. Een koe waarvan 
de horens zijn afgenomen omdat de boer het handiger vindt. Een vogel die is gekortwiekt zodat hij niet meer 
weg kan vliegen. Oftewel: er wordt afgedaan aan de essentie van een organisme. En dat is wat veel hb-ers ten 
diepste ervaren, vaak niet eens bewust. Dát is wat mijns inziens leidt tot onderpresteren. Want een vogel die 
de mogelijkheid tot vliegen is afgenomen, onderpresteert per definitie. Een koe die zijn hoorns niet meer als 
zintuigorgaan kan gebruiken ook. Een boom zonder fotosynthese kan amper in leven blijven. Een hb-er voelt 
zich vaak niet als een vis in het water maar als vis in een vissenkom. Dat gaat niet zozeer over snelheid, maar 
over jezelf kunnen uitdrukken in je natuurlijke manier van zijn. 

Ik ben een onderpresteerder... 
Onderpresteren heeft zich in mijn leven zowel zichtbaar als onzichtbaar gemanifesteerd en het heeft mij zeker 
niet alleen narigheid gebracht. Ik zal het hieronder proberen uit te leggen. Ik schrijf vanuit mijzelf en mijn eigen 
ervaring; waar je ‘ik’ leest, heeft het betrekking op mij als schrijfster. Je zou je ook kunnen voorstellen dat het 
een willekeurig iemand is die het zegt. Of zelfs je eigen kind, of een kind dat je kent.  

“Ik pas mij aan” 
Omdat ik mij hoogst zelden kon uitdrukken in wie en wat ik in essentie was (en ben), heb ik al vroeg geleerd 
om mij aan te passen. Dit heeft mij een extreem groot aanpassingsvermogen opgeleverd en ook heb ik 
daardoor een extra zintuig kunnen ontwikkelen; een antenne die mij in één oogopslag laat doorzien hoe de 
situatie is waarin ik binnen kom, wie de mensen zijn in die situatie en op welk level zij functioneren, wat hun 
lichaamshouding is en wat ze daarmee uitdrukken, wat hun wederzijdse en sociale verwachtingen zijn en wat 
hun maatschappelijke positie is. Iets waar ik tot op de dag van vandaag veel aan heb. Dit alles diende ertoe 
dat ik niet buiten de groep zou vallen. De keerzijde was vaak een ongemakkelijk gevoel hebben in het bijzijn 
van anderen, op mijn tenen moeten lopen om deel uit te kunnen maken van de gesprekken die ik óf niet echt 
kon volgen, óf eigenlijk niet interessant vond. Ik had al heel jong geen flauw idee meer wie ik nou eigenlijk was 
en wat ik zou willen in mijn leven, behalve niet afgewezen willen worden. 

“Ik ben bang om door de mand te vallen” 
Hierdoor heeft zich in mijn basis de angst genesteld om door de mand te vallen, als een huisgenoot die niet 
van plan is om ooit op zichzelf te gaan wonen. Die angst heb ik met mij meegedragen, hoe goed ik soms ook 
presteerde, hoe tevreden ik zelf ook was over wat ik voor elkaar kreeg, of hoe aardig mensen me ook vonden. 
Het gevoel van dreiging bleef. Ik heb daar natuurlijk door de jaren heen een modus voor gevonden en de 
rauwe randjes zijn eraf. Maar helemaal weggaan doet het nooit. 
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“Ik heb weerstand” 
Ik heb altijd veel op gevoel gedaan. Ik heb leren vertrouwen op dat gevoel en ik heb met veel pijn en moeite 
geleerd dat ik mij daarover niet altijd hoef te verantwoorden, ook al vindt de wereld van wel. En toch zat daar 
een addertje onder het gras. Want in mijn basis zit dus die angst. En angst beperkt zich niet tot één ding want 
angst wil zichzelf graag bevestigd zien. Dus toen ik meer ging vertrouwen  

op mijn gevoel, deed ik soms dingen niet, of stopte ik ergens mee wanneer het niet goed meer voelde.  
Ik herkende toen nog niet dat ‘het voelt niet goed’ vaak hetzelfde is als ‘ik ben bang’ of ‘ik durf niet’ dat ik 
daardoor weerstand ervaarde. Bang om mijzelf zichtbaar te maken; ik mag mijzelf toch niet zijn? Bang om  
door de mand te vallen; wat als blijkt dat ik iets toch niet kan en ik niet meer geaccepteerd word? Bang om 
wéér een deksel op mijn neus te krijgen. Angst weerhield mij ervan om dingen te doen die ik wilde doen, of 
had moeten doorzetten. Maar het leidde er ook toe dat ik veel dingen deed die ik die ik eigelijk níet wilde 
doen om maar niet buiten de boot te vallen. En daar ging ik me alleen maar rotter door voelen. 

“Ik ben een mislukkeling” 
Het steeds in angst leven, gecombineerd met iets moeten zijn dat je in wezen niet bent, maar niet kunnen of 
mogen zijn wat je in wezen wél bent, leidt tot een constant oordelen over jezelf. Anderen vinden mij soms 
kritisch en zeggen dat ik op elke slak zout leg. Maar, oh Lord, ze hebben geen idee hoe kritisch ik over mezélf 
ben en hoe onmogelijk hoog ik de lat voor mezelf leg. Zó hoog dat ik er bang van wordt. En het wil opgeven. 
En dan vind ik mezelf een mislukkeling. Als je maar vaak genoeg vindt dat je faalt en dat je mislukt bent, dan 
wordt het een waarheid. Nóg een huisgenoot. Angst en Mislukking kunnen het samen heel goed vinden en zijn 
niet in het minst van plan om te verhuizen. 

“Ik voel mij niet gezien” 
Dit betekent dat kritiek krijgen- of wat vriendelijker; feedback- een diepe en krachtige bevestiging is van het 
negatieve beeld dat ik al van mezelf heb. Ik heb in mijn leven hard geoefend op het fenomeen ‘pokerface’ en 
de methode ‘fake it until you make it’. Aan mij zal iemand niet zo snel kunnen waarnemen hoe diep kritiek 
binnen komt, daar heb ik wel voor gezorgd. Soms gaat het alleen dusdanig diep dat ik alles op alles moet 
zetten om mijzelf in balans te houden. Het komt niet zelden voor dat kritiek onterecht is of dan toch in ieder 
geval zeer ongenuanceerd. Domweg omdat mensen zelden écht zien wie ik ben of hoe hoog ik de lat zelf al 
heb gelegd. Dat is ook niet zo verwonderlijk.  

Ten eerste heb ik heel goed geleerd om mijzelf niet zichtbaar te maken. En ten tweede; it takes one to know 
one. Iets dat je niet kent, kan je ook het her-kennen. Als iemand kritiek op je heeft omdat diegene niets heeft 
begrepen van jouw intenties, en ook niet de moeite neemt om die in te calculeren en dus zorgvuldig te 
benoemen, dan hakt dat erin. Je verliest al voordat je bent begonnen. Want iemand die jou niet ziet en die zijn 
of haar oordeel al klaar heeft zal ook niet zo snel de moeite nemen om een ander standpunt in te nemen. 
Oordelen doen pijn. Zeker als je zelf toch al niet zo’n hoge pet van jezelf op hebt. En juist dat laatste maakt het 
heel lastig om het bij die ander te laten, ook al weet je met je dat hóófd dat het bij die ander ligt. Angst en 
Mislukking zien nu hun kans schoon en pakken hun moment van glorie, ze bezetten zowat het hele huis en ik 
krijg de behoefte om te vertrekken. Want mijn huis voelt ineens heel vies en donker.  
Toch ben ik uiteindelijk zélf degene die het hardst oordeelt.  

© Suzanne van Haaften, september 2020 www.lichtblauwvoorjou.nl 

http://www.lichtblauwvoorjou.nl


Het positieve dat dit mij heeft opgeleverd, is dat ik iedereen die eventueel kritiek zou kunnen hebben, vóór 
probeer te blijven. Dat heeft mij, naast een hoog stressgehalte, óók het vermogen tot zelfreflectie opgeleverd. 
Toetsen of mijn beweegredenen en handelingen integer zijn, is voor mij een tweede natuur geworden. 
Waarom doe of denk ik dit, is het redelijk en in overeenstemming met de situatie, hoe heeft mijn handelen 
betrekking op anderen, heb ik daar voldoende aandacht aan besteed? Hoogst vermoeiend, maar in termen 
van innerlijke groei is het goud. Ik kijk voortdurend in de spiegel. 

“Ik voel mij minderwaardig” 
Op het moment dat het gevoel van falen of mislukking zijn intrede heeft gedaan, dient zich het volgende aan; 
ik schat nu iedereen hoger in dan mijzelf. Niet in het minst omdat ik niet al mijn opleidingen heb afgemaakt. 
Dus sowieso staat iedereen met een universitaire studie een héél stuk hoger dan ikzelf op mijn innerlijke 
ranglijst. Ondanks het feit dat ik deze WO-ers vaak maar heel beperkt vind in hun kijken naar en denken over 
de wereld. En het feit dat zelfs zíj (of moet ik zeggen júist zij) deze wereld in stukjes hakken en zich blindstaren 
op deelgebieden. Sterker nog, daar kan ik mij kapot aan ergeren. En vele malen in mijn leven heb ik mij 
gefrustreerd afgevraagd hoe mensen, die in mijn optiek dus veel ‘beter’ zijn dan ik en die beter geslaagd zijn 
in het leven, dan zo dom en/of kortzichtig kunnen zijn. En gezien alles wat ik hierboven al heb beschreven,  
zal het je niet verbazen dat ik hierdoor heel vaak aan mezelf heb getwijfeld. Was ik nou gek? Of zij? 

“Ik voel mij niet verbonden” 
Vanwege het feit dat ik mij van jongs af aan niet goed heb kunnen verbinden met mijzelf, omdat ik al heel 
vroeg door had dat ik mij beter kon aanpassen, heb ik ook grote moeite gehad om mij te verbinden met  
de dingen die ik deed. Van hoogbegaafden is bekend dat zij zich kortstondig en diepgaand met een 
onderwerp kunnen bezighouden om kort daarna alweer los te laten en door te gaan met een ander 
onderwerp. Hierin herken ik mij. Omdat ik snel essentie tot mij kan nemen, hoef ik niet langdurig met een 
onderwerp bezig te zijn om er toch genoeg kennis van te hebben genomen. Dat is ook de reden dat ik 
meerdere saaie en trage opleidingstrajecten niet heb uitgehouden.  
Maar als je de verbinding met jezelf kwijt bent, krijg je de neiging om te gaan fladderen, en word  
je diepgaande interesse in een onderwerp vanzelf meer oppervlakkig. Dit wordt natuurlijk nog eens versterkt 
door het feit dat je je zo heel vaak moet bezig houden met dingen die je niet wérkelijk interesseren.  
Dat beperkt en vervlakt. Je verliest ook dáárdoor het vermogen je ergens echt mee te verbinden.  

“Het is zinloos” 
Je ergens niet mee kunnen verbinden, noemen we ook wel vervelen. Vanuit een gezonde situatie gezien is er 
niks mis met een beetje vervelen. Juist vanuit de verveling, die als een lege ruimte is binnen het bezig zijn met 
dingen die je graag doet, kan soms iets nieuws ontstaan. Kinderen die even in de lamlendigheid van gewone 
verveling terecht komen, kan je gerust láten. Opeens, uit het ‘niets’ krijgen ze dan een idee en gaan vol 
inspiratie weer aan de slag. Dat is iets anders dan je langdurig vervelen. Want dan verlies je een stuk interesse 
in het algemeen. Dan wordt het: ‘laat maar zitten, het heeft toch geen zin’. Zonder verbinding ontstaat 
zinloosheid; je hebt nergens meer zin in en doet ook niet meer je best om er wat van te maken. In termen  
van school is dat: ‘ok’ is goed genoeg. Resultaten boeien niet, als ik hier maar zo snel mogelijk vandaan kan. 
Als die zinloosheid maar lang genoeg duurt en er staat te weinig positiefs tegenover, dan kan een depressie 
ontstaan. Gelukkig is mijn lampje nooit helemaal uitgegaan. 

“Ik ben zo moe” 
Als gevolg van het altijd moeten aanpassen, het steeds op mijn tenen moeten lopen vanwege de verwachting 
van anderen -dan wel door mijn eigen veel te hoge innerlijke lat- het bezig moeten zijn met dingen die me niet 
interesseerden, en het me dus in de basis altijd angstig voelen, ben ik vanaf mijn puberteit eigenlijk steeds 
moe geweest. Ik sliep vaak ‘s middags als ik uit school kwam. Niemand heeft me ooit vertelt dat dat eigenlijk 
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niet normaal was. En ook tijdens mijn volwassen leven is een chronisch gebrek aan energie altijd een thema 
geweest. Pas sinds ik weet dat ik zelf hoogbegaafd ben, is het kwartje gevallen; Een leven van voortdurende 
aanpassing heeft een prijs en kan uiteindelijk zelfs tot chronische ziektes leiden. Daarentegen eindelijk kunnen 
doen waar je goed in bent en waarin je kunt floreren en daarin autonoom kunnen zijn, leidt tot een grote bron 
van energie. Die ervaring heb ik óók! 

Het hele plaatje 
Deze verzameling van kenmerken, die bij onderpresteerders kunnen worden waargenomen, is gebaseerd op 
mijn persoonlijke ervaring en zeker niet compleet. Toch denk ik dat veel hoogbegaafden zich hierin kunnen 
herkennen. De losse elementen en gevoelens die ik heb benoemd komen bij veel hb-ers voor maar niet 
allemaal in dezelfde mate of in dezelfde volgorde. En er zijn natuurlijk andere manieren waarop het zich kan 
tonen. De mate van veerkracht varieert van kind tot kind en ook qua mindset zijn die verschillen er. Waarom 
het ene kind van nature positief is ingesteld en het andere niet, blijft voor mij een raadsel. Wetenschappelijk 
zal dat misschien worden verklaard aan de hand van ‘nature’ en ‘nurture’ hoewel ook daarover nog steeds 
discussie wordt gevoerd. Ik twijfel er niet aan dat beiden van invloed zijn. Maar dat laat de mogelijkheid buiten 
beschouwing dat ieder mens ook zijn eigen wezenskern heeft, die niet weegbaar of meetbaar is. 

Als volwassene heb ik het vermogen om terug te kijken en te verwoorden hoe ik de wereld ervaarde als 
onderpresteerder. Als kind had ik die distantie zeker niet. Kinderen kunnen in gedrag tonen dat ze zich niet 
gelukkig voelen en dat soms ook in woorden uitdrukken. Maar hoe groot en hoe diep het gaat, beseffen ze zelf 
dan vaak nog niet eens. Ik vind het daarom pijnlijk om te merken dat onderpresteren over het algemeen wordt 
gedegradeerd tot een klein deeltje van wat het werkelijk is. En dat vervolgens op dat kleine deel -dat 
betrekking heeft op kunnen functioneren in het onderwijs- alle aandacht wordt gevestigd. Waar ik natuurlijk 
absoluut geen afbreuk wil doen aan de mindsettheorie, wordt deze op school vaak platgeslagen tot een 
werkboekje. Of men staart zich geïsoleerd blind op een eventueel gebrek aan executieve vaardigheden,  
die dan moeten worden getraind. Niks mis met aandacht voor vaardigheden natuurlijk, maar ook dat gaat  
vaak voorbij aan het wezenlijke. Waarmee het kind nog steeds niet werkelijk gezien wordt; een van de grote 
oorzaken van onderpresteren. 

Een hoogbegaafd kind in het bestaande onderwijssysteem is als een vis in te ondiep water, of soms zelfs een 
vis op het droge. Het past niet. Met allerlei kunst- en vliegwerk proberen we er nog wat van te maken en 
natuurlijk lukt dat soms ook, afhankelijk van de veerkracht en de mindset van het kind zelf. Er zijn leerkrachten 
die hun stinkende best doen, er zijn er ook die het echt snappen, er zijn coaches en peergroepjes die een kind 
overeind houden, zodat hij het zo goed en zo kwaad als het gaat het schoolsysteem weet te doorlopen. En er 
zijn hb-ers die stuk gaan. Voor al deze kinderen is nodig dat zij echt worden gezien en gehoord, en dat er echt 
ruimte is voor hun anders-zijn. Zij hebben het nodig om in eigen snelheid en complexiteit te leren, vanuit eigen 
beweging en interesses. Laat hen hun individuele route kiezen en laat hen daarin niet aan hun lot over.  
Wat er nodig is, is menselijkheid, ruimte en maatwerk, en wel in de breedste zin van het woord. Laten we ons 
daarom hard maken voor leerrecht, in plaats van leerplicht. Zodat deze kinderen met een écht individueel 
maatwerkplan hun weg naar volwassenheid zo ‘heel’ mogelijk kunnen belopen en zo veel mogelijk tot bloei 
kunnen komen. 
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Suzanne van Haaften is moeder van hoogbegaafde kinderen. In haar praktijk legt ze 
zich toe op het begeleiden van kinderen en volwassenen 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 buitenschoolse peergroepen voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast biedt  

zij individuele begeleiding aan kinderen, hun ouders, volwassenen en gezinnen.   
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