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MIJN 
KIND 
IS 
DOM

Zelf ben je intelligent, goedgebekt en ambitieus, maar je 
kind heeft al moeite met de tafel van twee. “Ik kan intens 
jaloers zijn op ouders met slimme kinderen.”
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“IK HAAT ZE SOMS, AL DIE TROTSE OUDERS MET KINDEREN OP HET VWO. IK KAN KRANKZINNIG JALOERS OP ZE ZIJN.  

Als ze hun succesverhalen vertellen, heb ik zin om ze te slaan. Pats, midden in hun smoel. Heel slecht van me, dat weet ik heus wel, maar ik 

kan er niets aan doen. Ik laat niets van mijn gevoelens merken, hoor. Ik luister beleefd met een bevroren glimlach op mijn gezicht naar hun 

anekdotes. De enige die ervan weet is mijn man. Hij krijgt de volle lading over zich heen als we thuiskomen van ons eetclubje. Dan sta ik te 

janken in de badkamer, terwijl ik met woeste gebaren mijn make-up van mijn gezicht haal. ‘Onze Sophietje heeft de hele klas uitgenodigd 

voor haar feestje’, imiteer ik met een piepstem mijn beste vriendin. ‘En ze was toch zoooo verdrietig dat ze een vijf had voor Latijn. Ze had 

er zoooo hard voor geleerd.’ Kotstotskots. Ik zou er een moord voor doen als onze zoon een vijf haalde voor Latijn. En als hij een feestje kon 

geven waar leuke kinderen met leuke ouders komen.” Francine (42) is advocaat. Haar man 

rechter. Hun zoon Julius (12) heeft een IQ van 80 en zit op een school voor praktijkonderwijs. 

“Als het meezit wordt hij wasstraatmedewerker, vakkenvuller of magazijnmedewerker. Julius is 

ons enige kind. Wat een gemiste kans, denk ik wel eens. Soms, als ik hem glazig zie kijken als 

wij een grapje maken, kijk ik weg. Ik kan het gewoon niet aanzien. Het zijn niet de mooiste 

gevoelens nee, maar het steekt gewoon als ook het vierde kind van onze poenige buren naar 

het gym gaat, terwijl wij al blij mogen zijn dat Julius kan lezen en schrijven. Ik merk dat ik 

bijeenkomsten met veel kinderen vermijd. Laatst werd er door een stuk of tien kinderen op een 

feestje een bepaalde vorm van verstoppertje gespeeld. Julius begreep het spelletje niet. Eerst 

probeerde een ander jongetje het hem nog heel lief uit te leggen, maar Julius werd alleen maar 

boos. Kinderen vinden hem gewoon niet zo leuk. Mijn hart breekt als hij wordt buitengesloten, 

maar eerlijk gezegd begrijp ik het best. Ik zou ook niet met hem willen spelen als ik twaalf 

was. Tegelijkertijd is het zo pijnlijk. Julius is een lief joch met een hart van goud, maar omdat 

hij donders goed voelt dat hij anders is dan de kinderen van onze vrienden, kan hij zich heel 

vervelend gedragen.”

Het zal je maar gebeuren, je hebt een goed stel hersenen en je man ook. Datzelfde geldt voor 

je vrienden, familie, collega’s en de buren. Hun kinderen gaan naar de havo of VWO, maar jij 

mag blij mag zijn als het de Basisberoepsgerichte leerweg kan volgen.  

Nog steeds vindt Eline (41, leraar Nederlands) het lastig te begrijpen als haar dochter Nina (9) de 

simpelste dingen niet snapt. “Ik moet me dan beheersen om niet diep te zuchten of een driftbui TEKST MEIKE HUBER 
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te krijgen. Reken maar dat ze dat merkt. En dat het haar pijn doet.” 

Eline leest minimaal twee boeken per week. Het zit in haar aard om 

dingen te onderzoeken en te bespreken. Als kind van twee psycho-

logen is ze ook nogal praterig en analytisch als het om gedrag en 

gevoelens gaat. Dat werkt bij haar dochtertje Nina averechts. “Soms 

dreef ze ons tot wanhoop. Dan raakte ze compleet buiten zinnen. 

Schreeuwpartijen, slaan, dingen kapot maken. Na zo’n woedeaanval 

was ze intens verdrietig en vooral boos op zichzelf. Op een avond, 

ze was net acht, snikte ze na zo’n aanval: ‘Mama, ik wou dat ik dood 

was.’ Ik hield haar vast en antwoordde met dichtgesnoerde keel 

hoe ongelooflijk veel we van haar houden. ‘Ja maar ik hou niet van 

mezelf’, antwoordde ze. Toen wist ik dat we hulp moesten zoeken.”

Na een lang traject bleek het aan haar intelligentie te liggen. Nina 

heeft een IQ van 85 – beneden gemiddeld intelligent, zoals dat 

officieel heet. Eline: “Ze is jarenlang overvraagd, ze was altijd gefrus-

treerd omdat ze dingen niet snapt. Die gevoelens kon ze natuurlijk 

niet onder woorden te brengen. Dan is het niet gek dat ze tegen het 

plafond vloog van onmacht en verdriet.” 

Al in groep 3 was het Eline duidelijk dat Nina niet de slimste was, 

maar dat haar woedeaanvallen en depressieve buien met haar 

intelligentie te maken hadden, hadden zij en haar man nooit ver-

moed. “Soms, als ik haar een eenvoudige optelsom probeerde uit 

te leggen en ze er niets van begreep, begon er wel iets te dagen. 

Snapt ze het nou echt niet? Nu we weten dat de tafel van twee voor 

haar al een probleem is, gaan we anders met haar om. Geduldiger. 

En we laten haar merken dat we onvoorwaardelijk van haar hou-

den en dat we haar een geweldig kind vinden. Dat helpt. Nina is 

een stuk vrolijker. Ze blijkt een harde werker, waardoor het ook op 

school beter gaat. Het gaat ons er niet om wat ze later wordt, het gaat 

ons erom dat ze de talenten die ze wel heeft, ontwikkelt en dat ze 

ergens terechtkomt waar ze zich gewaardeerd voelt. Maar ja, het blijft 

pijnlijk dat haar leeftijdgenootjes probleemloos Thea Beckman lezen, 

terwijl onze dochter nog bezig is met Jubelientje leert schrijven.”

Als een kind voortdurend terugkrijgt dat het harder moet, beter en 

anders, dan voelt het steeds dat het niet voldoet aan verwachtingen. 

Funest voor het zelfvertrouwen en voor de band tussen ouder en 

kind, zegt orthopedagoog Marielle Beckers van Buro Bloei. “Je zult 

het moeten accepteren en je tempo aanpassen.”

Een lage IQ-score wil niet zeggen dat een kind het voor de rest van 

zijn leven moet doen met beperkte capaciteiten. Intelligentie is iets 

dynamisch – niet iets wat je nu eenmaal ‘hebt’ of ‘niet hebt’, zegt 

hoogleraar neuropsychologie prof. dr. Jelle Jolles. “Iemand met een 

lage score op een intelligentietest, hoeft niet dom te zijn. Hij of zij 

kan op het moment van testen afgeleid zijn of ongemotiveerd, op 

een slechte school zitten of in een beroerde thuissituatie. Allemaal 

factoren die de intelligentie beïnvloeden. IQ is een momentopname, 

het is tot op zekere hoogte veranderbaar. Het kan dus gebeuren 

dat iemand met een lagere IQ-score uiteindelijk ‘hoger’ eindigt dan 

iemand die oorspronkelijk stevig scoorde. Ook langzaam groeiende 

bomen kunnen de hoogste worden. Dat heeft alles te maken met 

invloeden van buitenaf. Zoals een warm en liefdevol nest met ouders 

en leerkrachten die je weten te stimuleren.”

Maar daar is her- en erkenning voor nodig. Dat is niet altijd even 

makkelijk voor ouders die zelf bovengemiddeld intelligent zijn, zegt 

Beckers. Omdat het in een omgeving met vrijwel alleen maar slimme 

mensen nu eenmaal niet makkelijk is om hiervoor uit te komen. Een 

andere obstructie bij het op tijd her- en erkennen is volgens Beckers 

het feit dat hoogopgeleide ouders gewoon niet bedenken dat zoiets 

überhaupt aan de hand kan zijn bij hun kind. Ze zijn eerder geneigd 

te denken aan bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, dyslexie of ADHD. 

Ouders die gewend zijn aan grote hoeveelheden informatie, gaan 

vaak op onderzoek uit als hun kind probleemgedrag vertoont. Zo 

komen ze zelf al min of meer tot een diagnose. Vervolgens schakelen 

ze een bureau in om dat te laten bevestigen en zetten ze alles op alles 

om hun kind toch naar een hoger niveau te tillen. Bijlessen, trainin-

gen, extra tests, second opinions... Maar als een kind de intellectuele 

vermogens niet heeft, loopt het op een gegeven moment alsnog 

vast. Hoe langer het duurt voordat dat gebeurt, hoe meer momenten 

van mislukking het kind ervaart en hoe dieper het zelfvertrouwen 

beschadigd raakt.

Op de langere duur kan dat ook leiden tot communicatieproblemen 

tussen ouder en kind. Je ‘verstaat’ elkaar niet meer, dat kan leiden 

tot mismatch – ouders die, soms ook letterlijk, niet kunnen lezen en 

schrijven met hun kind. Hun leefwerelden lopen steeds verder uit 

‘ALS NINA DE SIMPELSTE DINGEN NIET SNAPT, 
MOET IK ME BEHEERSEN OM NIET DIEP TE 
ZUCHTEN OF EEN DRIFTBUI TE KRIJGEN’ 
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elkaar. Zoeken dus naar gemeenschappelijke interesses, want dat 

geeft verbondenheid.

Dat ervaart ook Nienke (49, marketeer). Zoon Kees (16) gaat naar het 

VWO, dochter Linde (9) heeft volgens de laatste meting een IQ van 

70. Toen duidelijk werd dat Linde een beperkte intelligentie heeft, 

stelde Nienke niet alleen haar verwachtingen bij wat betreft haar 

dochter, maar ook haar eigen ambities. “Ik werkte altijd keihard, maar 

vanwege Linde heb ik mijn carrière op een lager pitje gezet. Voordat 

ik Linde had, kon ik me soms ergeren aan de lege blik van zo’n cais-

sière. Wat ben ik blij dat ik niet zo ben, dacht ik dan. Maar nu zie ik 

ineens voor me hoe mijn lieve Linde straks afgesnauwd wordt achter 

zo’n zelfde kassa. Mijn grootste ambitie is nu Linde weerbaar maken.”

Het contrast wordt steeds navranter. “Ik kom eens per maand samen 

met mijn leesclub. Hun kinderen gaan allemaal naar van die bla-bla-

klasjes voor veelbelovende kinderen enzo. Ze lezen boeken waar 

mijn Linde net de titel van kan uitspreken. Maar het ergste voor haar 

vind ik het dat ze zich niet goed kan uitdrukken. Dat ze nooit zal 

leren lezen, schrijven en praten zoals ik dat kan. Dat betekent ook dat 

ik me in haar wereld moet leren verplaatsen, andersom gaat niet. Ze 

gaat straks naar een praktijkschool. Ik ken die wereld niet. Hoe moet 

ik haar daarin begeleiden? Ik heb nu eenmaal het referentiekader van 

een hoogopgeleide. Ik kom uit Amsterdam-Zuid, uit een academisch 

gezin. Ik kan nadenken, vooruit denken, ik ben me bewust van mijn 

ambities. Dat zijn wat mij betreft voorwaarden voor een goed leven. 

Maar heeft mijn dochter dan géén goed leven? Jawel, dat heeft ze wel. 

Want ze is gelukkig. Maar hoe moet ik me inleven in haar belevings-

wereld? Ik tast volledig in het duister.” 

Om advies in te winnen bezoekt Nienke geregeld de opvoedpoli. 

‘Een opvoedpoli, dat heb jij toch niet nodig?’, reageren vrienden dan. 

Nienke: “Voor hen is een opvoedpoli noodzakelijk kwaad voor laag-

geschoolden die anders hun kinderen in elkaar meppen. De kloof 

met mijn omgeving is groot. Het geeft soms lastige situaties, zo is het 

al snel teveel voor Linde als er vrienden komen eten. Ik heb dan altijd 

een rem op mijn lach. Bij grappen wacht ik altijd even met lachen. 

Uit solidariteit met Linde, voor het geval ze het niet snapt. Het is con-

fronterend om te zien dat ze niet kan meekomen in de gesprekken. Je 

merkt dat het voor mijn vrienden makkelijker is om met Kees te pra-

ten – mijn zoon heeft altijd wel een leuk verhaal. Maar Linde wil ook 

wel eens wat vertellen. En dan is het bijzonder pijnlijk als ze moet 

zoeken naar woorden en uiteindelijk haar verhaal niet overkomt.”

Aansluiting met de omgeving is in dit soort gevallen inderdaad vaak 

problematisch, erkent ook Beckers. “Opvoedpoli’s, maar ook scholen 

waar deze kinderen naartoe gaan, worden veelal bevolkt met mensen 

uit compleet andere milieus. Het is niet voor niets dat het VMBO voor 

velen zo’n schrikbeeld is. Dat is ook niet altijd onterecht. Als een kind 

opgroeit in een ‘reservaat’ van uitsluitend hoogopgeleide mensen, 

is het natuurlijk niet verkeerd als het ook een andere kant van de 

maatschappij leert kennen. Maar de wereld van het VMBO-kader kan 

ook een schok betekenen. En deze kinderen hebben doordat ze al 

jaren op hun tenen lopen vaak gebrek aan eigenwaarde. Dan is het 

risico groter dat ze erbij willen horen, ook in geval van rottigheid. 

Daarbij hebben ze door hun beperkte denkvermogen minder over-

zicht over oorzaken en gevolgen, zeker op langere termijn. Maar ook 

voor ouders die in andere omstandigheden het schoolplein gebruiken 

om contacten te leggen, informatie uit te wisselen en vrienden te 

maken is het lastig als er voornamelijk moeders staan die hun taal 

niet spreken.”

Toen Linde negen werd, organiseerde Nienke een feestje. “We had-

den een hele bubs uitgenodigd, maar uiteindelijk kwam er maar één 

vriendinnetje. Zaten we daar met onze taart en ballonnen. Het meisje 

dat wel kwam was het kind van het enige andere hoogopgeleide stel 

van de klas. De rest van de kinderen die we hadden uitgenodigd 

waren voornamelijk kinderen met ouders die ook laagbegaafd zijn. 

Dat is het moeilijke: het gaat veel verder dan een kind dat niet slim 

is. Alles is anders, ook de gewone dingen. Gezellig een kop thee 

drinken met de moeders van Lindes klasgenoten, is er niet bij. Als 

er al eens een kindje komt spelen, dan moet ik dat negen van de 

tien keer zelf thuisbrengen. Dan sta ik daar voor de deur en kijken 

de meeste ouders me aan of ik uit een andere wereld kom. En dat 

klopt, we begrijpen niks van elkaar. Ik kan me verdomd eenzaam 

voelen op het schoolplein tussen al die andere moeders. Ik hoor er 

niet bij. Mijn Linde is een schat, ze omarmt het leven. Ik zie de harde 

buitenwereld en denk: och lieverdje, ik hoop toch zo dat je die blijd-

schap altijd zult houden, dat je een gelukkige volwassene wordt.” !

‘IK ZIE AL VOOR ME DAT MIJN LIEVE LINDE 
LATER ACHTER DE KASSA ZIT EN 
WORDT AFGESNAUWD DOOR BOZE KLANTEN’


