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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

KLASSIKAAL ONDERWIJS

Vanwege mijn werk spreek ik regelmatig met leraren. Zij geven allemaal dezelfde
boodschap: het huidige onderwijs voldoet niet. Een deel van de leerlingen past niet
in het gemiddelde plaatje en het klassikale onderwijs sluit niet aan. Daarbij dragen
het passend onderwijs en de werkdruk ook niet bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook op de NOT (nationale onderwijstentoonstelling) in januari sprak ik met
verschillende onderwijsmensen, die allen pleiten voor ander onderwijs. Dit zijn geen
nieuwe geluiden; het onderwijs is altijd bezig met verandering. Daardoor zakte het
onderwerp bij mij weer naar de achtergrond.
Tot dat ik in het Onderwijsblad (januari 2019)
een artikel las over leerpleinen. In het artikel
wordt een middelbare school in Haarlem
beschreven, die overstapte op het leerpleinconcept. Hierbij werden de leerlingen ingedeeld
in basisgroepen, die bij elkaar kwamen op het
zogenaamde leerplein. Twee of drie docenten
gaven alle vakken aan die groep. De leerlingen
werkten met een weekplanner waarop per vak
stond welke stof die week afgerond moest zijn.
Een mooi idee, maar de Onderwijsinspectie
verklaarde na twee jaar de school als zwak.
Er was onvoldoende draagvlak, er was geen
verbinding, geen consistente leerlijn en te veel
prikkels op de leerpleinen zelf. En zo is de
school inmiddels weer terug bij het klassikale
onderwijs.
Als we kijken naar het basisonderwijs, blijkt dat
er minder met leerpleinen wordt gewerkt. De
ervaringen zijn echter positiever. Kenmerkend
voor het leerplein-concept in het basisonderwijs

zijn groeps- of leerjaaroverstijgende vormen
van onderwijs in grote ruimtes of units, gecombineerd met individuele begeleiding of extra
instructies in kleinere groepjes. Leerkrachten
specialiseren zich in een vakgebied en bieden
dit vak aan alle leerlingen aan. Leerkrachten
werken per unit samen, vaak met een onderwijsassistent of andere ondersteuners.

Kenmerkend voor het leerpleinconcept in het basisonderwijs
zijn groeps- of leerjaaroverstijgende vormen van onderwijs
in grote ruimtes of units, gecombineerd met individuele begeleiding of extra instructies in
kleinere groepjes.
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de r is weer in de maand

Bij het Ministerie van Onderwijs zien ze ‘anders
organiseren’ als een manier om het lerarentekort
tegen te gaan. Scholen die werken met een
leerplein-concept zijn vaak flexibeler met hun
personele bezetting. Zij kunnen een zieke leerkracht bijvoorbeeld beter opvangen. De indruk
is daardoor ook dat de belangstelling voor dit
soort onderwijsconcepten stijgt.
Het is lastig te zeggen of dit door zal zetten en/
of het zal slagen. Belangrijk is in ieder geval om
te onthouden dat structuur, leertijd, methodiek
en samenwerking veel aandacht vragen. Pas in
de praktijk ervaar je hoe dat uitpakt. Zal het klassikale onderwijs dan ooit gaan verdwijnen? Ik
denk van niet, maar de toekomst zal het leren…
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Scholen die werken met een
leerplein-concept zijn vaak
flexibeler met hun personele
bezetting. Zij kunnen een
zieke leerkracht bijvoorbeeld
beter opvangen

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

GEHOORSCHADE

Gehoorschade
in veel gevallen
onherstelbaar
Thuis & School
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Tijdens mijn coschappen als voorbereiding om basisarts te worden, kwam ik op de
KNO-polikliniek (Keel, Neus en Oren) veel mensen tegen met problemen aan het
gehoor. Daarvoor zijn wisselende oorzaken, maar gehoorverlies door lawaai is er één van.
Het vervelende van gehoorschade is dat het in veel gevallen onomkeerbaar is en on
herstelbare schade aanbrengt, waarmee verder geleefd moet worden.
Ook steeds meer jonge kinderen krijgen te
maken met gehoorschade. Zo kunnen veel
oorontstekingen op kinderleeftijd leiden tot
problemen met het gehoor, maar ook digitale
apparaten, zoals tablets en telefoons, geeft
steeds meer problemen bij kinderen. Kop
telefoons of oortjes om op deze apparaten van
muziek en filmpjes te genieten, staan vaak té
luid en kan over een langere periode schade
toebrengen aan het gehoor.
Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat
7.8% van de 5.368 onderzochte kinderen
8
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Uit onderzoek van het
Erasmus MC blijkt dat 7.8%
van de 5.368 onderzochte
kinderen tussen de 9 en 11
jaar blijvend gehoorverlies
heeft. Dit is dus nog voor de
periode waarmee zij in aanraking komen met harde
muziek in het uitgaansleven.

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

tussen de 9 en11 jaar blijvend gehoorverlies
heeft. Dit is dus nog voor de periode waarmee
zij in aanraking komen met harde muziek in het
uitgaansleven. De ernst van het gehoorverlies
varieerde, maar kan problemen geven bij de
ontwikkeling van een kind en zelfs soms leiden
tot mindere resultaten op school.1 Een Vlaams
onderzoek toonde aan dat 3 van de 4 ondervraagde kinderen wel eens last heeft van oorsuizen en dat 1 op de 5 kinderen hier blijvend
last van ondervindt. Dit oorsuizen had vaak een
relatie met te hard geluid en kan een voorbode
van permanente schade aan het gehoor zijn.2
Voor veel beroepen, omgevingsgeluid en voor
het uitgaan geldt wetgeving omtrent gehoor
bescherming. Er is dus kennis over de mate
van geluid om schade aan het gehoor te voorkomen. De luidheid van geluid wordt uitgedrukt
in decibel (dB). De luidheid en de duur waarop
je wordt blootgesteld aan het geluid bepaalt
hoeveel risico er gelopen kan worden op gehoorschade. Bijvoorbeeld bij langdurig gebruik
van meer dan één uur per keer op een volume
van 87 dB kan al gehoorschade ontstaan.
Vanuit de Nederlandse overheid is geen wetgeving omtrent begrenzing van geluid, maar
vanuit Europa wel. Veel apparaten begrenzen
het geluid echter niet goed genoeg. Soms
worden meldingen weergegeven dat langdurige
blootstelling aan een bepaalde luidheid van
het geluid, kan leiden tot gehoorschade, maar
kinderen kunnen nog niet altijd goed lezen en/
of negeren de melding. Goede voorlichting aan
ouders en kinderen kan bijdragen om gehoorschade te voorkomen.
Volgens recent onderzoek van hoofdtelefoonproducent JVC onder 320 basisscholen blijkt
89,9% geen beleid te hebben om gehoor
schade bij leerlingen te beperken en is 41%
niet op de hoogte van het groeiend probleem
zelfs niet tijdens lessen met hoofdtelefoons, wat
bij 47,3% van die scholen gebruikt wordt.
Zowel de overheid door duidelijke richtlijnen op
te stellen, fabrikanten door beter de begrenzing

GEHOORSCHADE

van volume aan te bieden op hun apparatuur,
als scholen in voorlichting en/of lesmateriaal
gericht op bewustwording en preventie, kan
aan dit groeiend probleem een bijdrage leveren.
En natuurlijk ook ouders spelen hierin een
belangrijke rol.
Gehoorschade is een groot probleem onder
jongeren. Door dit probleem dus vanuit meerdere disciplines zoals de overheid, fabrikanten,
scholen en ouders aan te pakken, worden
kinderen beter beschermd tegen blijvende
schade aan het gehoor.

De bronnen
1
	Le Clercq CMP, Van Ingen G, Ruytjens L, et
al. Prevalence of Hearing Loss Among Children
9 to 11 Years Old: The Generation R Study.
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.
2017;143(9):928-934. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/28750130
2
	Gilles A, Van Hal G, De Ridder D, Wouters K,
Van de Heyning P. Epidemiology of noiseinduced tinnitus and the attitudes and beliefs
towards noise and hearing protection in
adolescents. PLoS ONE. 2013;8(7):e70297.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070297
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Dat lust
ik niet
Over smaak valt niet te twisten. Toch ervaart iedereen smaak anders: de één lust
geen spruitjes, de ander lust geen kaas. Maar hoe komt het dat niet iedereen alles
lust? En waarom lusten kinderen zo veel minder dan volwassen? Misschien belangrijker nog: hoe ga je daar mee om?
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

DAT LUST IK NIET

Eénmaal na de geboorte heb
je duizenden smaakpapillen
ontwikkeld. Dit zijn er veel
meer dan volwassenen en
dit betekent dat kinderen
smaken daarom heftiger
ervaren en nieuwe smaken
vaak minder kunnen waarderen. Naarmate je ouder
wordt, neemt het aantal
smaakpapillen heel erg af.
Wat is smaak?
We ervaren smaak doordat zenuwuiteinden op
de tong, onze smaakpapillen, worden geprikkeld door voeding. Deze zenuwen sturen een
seintje naar de hersenen. Met behulp van deze
informatie wordt dit uiteindelijk omgezet tot een
smaakwaarneming, oftewel: het bepaalt of we
iets wel of niet lusten. We kunnen vier vormen
van smaak onderscheiden: zoet, zuur, bitter en
zout.
De ontwikkeling van smaak
De smaakontwikkeling start al in de baarmoeder:
je hebt dus al smaakvoorkeuren voordat je überhaupt geboren bent. Eénmaal na de geboorte
heb je duizenden smaakpapillen ontwikkeld.
Dit zijn er veel meer dan volwassenen en dit
betekent dat kinderen smaken daarom heftiger
ervaren en nieuwe smaken vaak minder kunnen
waarderen. Naarmate je ouder wordt, neemt het
aantal smaakpapillen heel erg af. Dit is dan ook
de reden waarom ouderen hun eetlust verliezen.

Voorkeur voor zoet
Het menselijk lichaam is slim en werkt volgens
instincten. Zo worden zure en bittere voedingsproducten door kinderen vaak niet gewaardeerd. Het lichaam associeert deze smaken
namelijk als giftig en gevaarlijk. Daarentegen
wordt zoete voeding wel lekker gevonden.
Zoete voeding bestaat voornamelijk uit kool
hydraten, die je als kind nodig hebt voor de
groei. Naarmate een kind ouder wordt, went het
aan andere smaken en leert het dat bittere en
zure voeding niet gevaarlijk is.
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Smaakontwikkeling bevorderen
Wennen aan nieuwe smaken en structuren kan
bijzonder lastig zijn. Het kost gemiddeld 10 tot
15 keer proberen voordat je gewend raakt aan
een bepaalde smaak. Dit doe je in kleine stapjes. Bijvoorbeeld: Franse schimmelkaas lust je
niet direct, begin in de plaats daarvan met een
zachte mozzarellakaas. Ook kan het werken om
iets wat je niet lust te mengen met iets wat je
wel lust. Langzaam verschuif je dan de verhoudingen. Lust je zoon of dochter geen spruitjes?
Meng dit dan met wat appelmoes. Belangrijk
hierbij is echter wel dat dit een tussenstap is
en dat het geen gewenning wordt. Uiteindelijk
moet hij of zij spruitjes ook zonder appelmoes
lekker gaan vinden. Ook kun je variëren in de
bereiding of de servering. Misschien werkt het
om de spruitjes te prakken of juist lekker knapperig te bakken.
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Behalve het fysiologische effect van smaak
is ook de eetcultuur heel erg belangrijk bij de
ontwikkeling van smaakvoorkeuren. Via de
eetcultuur leert een kind associaties leggen met
bepaalde voeding. Hierover meer in ons volgende
online magazine!

Wennen aan nieuwe smaken
en structuren kan bijzonder
lastig zijn. Het kost gemiddeld 10 tot 15 keer proberen
voordat je gewend raakt
aan een bepaalde smaak.

ALCOHOL
PEER

PEER
De meester van de vijfde klas,
gaf af en toe een dropje,
aan knapen met een goed rapport.
En ook wel eens een hopje.
Ik heb het nooit zo ver geschopt.
Wel weet ik nog die ene keer,
’t was op een woensdagmorgen.
Toen gaf hij mij een peer.
Toon Hermans

Thuis & School
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ENERGIEDRANKJES
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ROOIE!!!

ROOIE!!!

Tekst: Niek de Kruif

Toen Adinda ter wereld
kwam had zij het al. Rood
haar. Eerst een bescheiden
vleugje rossig bij een
specifieke lichtinval, maar
later uitbundig veel en
uitbundig rood. De ouders
vonden het prachtig - het
was een familie dingetje
- maar ze waren ook voorbereid op minder prachtige
reacties uit de boze buitenwereld.
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De jongen riep op ruime
afstand al ‘Hee, we hebben
er een rooie bij. Hee
vuurtoren!’ Adinda wist het
zeker, deze jongen is lief. Nu
al ‘rooie’ noemen, terwijl ze
elkaar nog amper kennen.
Dus verzon pa, schoolmeester en dus gediplomeerd opvoeder, een list. Bij ieder moment van
affectie, van knuffelen, van in de lucht gooien en
op tijd weer opvangen, werd Adinda consequent
‘Rooie’ genoemd. Overal en altijd. Bij opvoed
lessen klonk slechts: ‘Niet doen Adinda!’
‘Gevaarlijk Adinda!.’ Adinda vond het allemaal
best, ze wist ook niet beter.
De familie en de omgeving vonden het vreselijk.
Oma riep om de haverklap ‘Wat doe je dat kind
aan!’ De andere oma wist zelfs te melden dat de
ouders van Adinda compleet gek waren geworden
met hun moderne fratsen. De ouders - met een
rotsvast geloof in eigen kunnen en overtuigd van
het gelijk (een veelvoorkomende eigenschap bij
leraren) - hielden stand. Totdat Adinda vier werd
en naar school mocht.
Die eerste ochtend op het schoolplein liep er
een nare jongen van groep acht te wachten op
16

Thuis & School

een relletje en de aanleiding daarvoor had net
het plein betreden. De jongen riep op ruime
afstand al ‘Hee, we hebben er een rooie bij. Hee
vuurtoren!’ Adinda wist het zeker, deze jongen
is lief. Nu al ‘rooie’ noemen, terwijl ze elkaar nog
amper kennen. De pril verliefde blik naar de lange
jongen was dodelijker dan wat ook en de jongen
droop af.
Adinda had een onbekommerde jeugd en bleek
achteraf de opvoedingstruc niet nodig te hebben
gehad. Maar dit terzijde…
Ze is nu net moeder geworden van een prachtige
dochter. Een schatje.
Ze noemen haar: Rood Monster…
Meer lezen over onderwijs van binnen uit? Surf
naar www.eenluizenbaan.nl voor waargebeurde
verhalen en een bijzonder blik op ons basis
onderwijs.

IK BEN BOOS

ik ben boos!
Ieder kind is wel eens flink kwaad en dat mag. Verban boosheid niet, maar help je
kind liever er goed mee om te gaan. Dat is de boodschap van Dawn Huebner,
klinisch psychologe en schrijfster van het zelfhulpboek Wat kun je doen als je te
snel boos bent.
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IK BEN BOOS

Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Boosheid is een gezonde
emotie. Het helpt je om in
actie te komen tegen onrecht.
Het geeft je energie om
dingen recht te zetten.

Boosheid dooft sóms uit als je er bij wegloopt
Als je wegloopt van de plaats van je boosheid,
kun je soms kalmeren en beter nadenken. Neem
een time-out. Ga even naar je kamer of de wc.
Of neem in gedachten een time-out: maak een
tekeningetje of tel tot 30. Vervelende situaties
zijn vaak veel sneller afgelopen als je ze niet nog
erger maakt met je boosheid.

Als kinderen hun boosheid onderdrukken,
bouwen ze alleen maar meer spanning op. Met
‘vuur’ als metafoor, helpt Huebner ouders en
kinderen om boosheid onder controle te krijgen.
Geef je kind de volgende ‘gereedschappen’
mee om minder fel te reageren als iets niet gaat
zoals hij of zij wil.

Je kunt boosheid blussen
‘Het ging vast per ongeluk’, ‘Hier kan ik best
mee omgaan’. Positieve - koele - gedachten kunnen je boosheid blussen. Maar ze werken alleen
als je ze zélf denkt. Als volwassenen ze tegen je
zeggen, is het juist olie op het vuur. Je ouders of
leerkracht kunnen je wel helpen herinneren aan
koele gedachten: ‘Dit maakt je boos hè, kun je
hier iets ‘koels’ bij bedenken?’

Boosheid is als vuur: nuttig, maar soms vernietigend
Boosheid is een gezonde emotie. Het helpt je
om in actie te komen tegen onrecht. Het geeft
je energie om dingen recht te zetten. Maar als
boosheid de baas is over jou, dan brengt boosheid je nog meer in de problemen in plaats van
ze op te lossen.
Boosheid kan ontstaan door een klein vonkje
Iemand geeft je een duw, jullie eten broccoli,
je mag die film niet zien of een klasgenoot pakt
je etui af. Elke dag gebeuren er dingen die je
niet leuk vindt. Daar kun je helaas niet veel aan
veranderen.
Je kunt boosheid voeden door er brandstof bij
te gooien
‘Dat deed hij met opzet’, ‘Ik mag ook nooit
wat’. Dit soort gedachten voeden je boosheid.
Eigenlijk zijn het niet de dingen die gebeuren
die je boos maken, het zijn de gedachten die
je erover hebt: ‘Dit doet hij/zij om mij te pesten’.
Door negatieve - vurige - gedachten groeit je
boosheid. Ook agressief - vurig - gedrag is
brandstof. Schelden, schreeuwen, schoppen of
slaan luchten niet op. Vaak groeit de boosheid
er alleen maar door.

Je kunt boosheid uitdoven
Als je boos bent, komt er veel energie vrij.
Je kunt die brandstof ook op een andere
manier verbranden: een rondje rennen, touwtje
springen… bedenk een manier die bij je past.
Sommige kinderen kunnen boosheid juist uitdoven op een rustige manier: een poos diep en
rustig ademhalen en/of rek- en strekoefeningen.
Oefen dit als je niet boos bent. Zodat je als je
boos wordt goed weet hoe het moet.
Boosheid en agressie
Agressie die voortkomt uit boosheid of
angst heet ook wel emotionele agressie.
Instrumentele agressie is agressie die
vooral wordt ingezet om iets te bereiken.
Schoppen, slaan of dreigen om je zin te
krijgen, bezittingen in te pikken of aandacht,
macht of aanzien te krijgen. Bij kinderen die
vaak hun zin krijgen als ze boos zijn, is meer
risico dat zij later agressie als middel gaan
inzetten. Maar ook kinderen waarbij thuis te
weinig ruimte en aandacht is om hun emoties te uiten, lopen dit risico.
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IK BEN BOOS

Brand meester? Pas dan kun je weer helder
nadenken
Eerst moet je de brand, je boosheid, onder
controle hebben. Pas daarna kun je aan de slag
gaan met de situatie waardoor je boos werd:
1. Zeg rustig en duidelijk wat het probleem
is (‘Ik vind broccoli niet lekker’). 2. Bedenk
wat je eigenlijk wilt (‘Ik wil spinazie eten’). 3.
Brainstorm over flexibele oplossingen. Je kunt
natuurlijk niet altijd je zin krijgen, de ander wil
ook wel eens wat. Bedenk samen een manier
waarop je allebei een beetje je zin krijgt. Maak
er een spelletje van: hoeveel oplossingen kun je
bijvoorbeeld bedenken voor een film die je niet
mag zien? Je kunt natuurlijk ook ontdekken dat
de ander eigenlijk gelijk heeft. Of besluiten dat
je geen tijd en energie wilt verspillen aan een
kleinigheid. Cool, toch?
’Boos tégen jou’
Marian heeft met haar dochter Nienke (10)
het boek Wat kun je doen als je te snel
boos bent getest: “Mijn dochter had eerst
helemaal geen zin in een ‘boosheidboek’.
Maar toen we eenmaal begonnen waren,
deed ze de oefeningen met veel plezier. Al
gauw ontdekte ze: ‘Mama, eigenlijk ben ik
bijna nooit boos óp jou, maar wel vaak boos
tégen jou.’ Boosheid is nu beter bespreekbaar in ons gezin. Niet dat Nienke nu nooit
meer boos is, maar ze wordt er niet meer zo
vaak door overspoeld.”

De beste plek om boosheid
te ontladen is thuis.
Emoties ontladen zich het
best in een veilige
vertrouwde omgeving.
20
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5 Open deuren!
1.	De beste plek om boosheid te ontladen
is thuis. Emoties ontladen zich het best
in een veilige vertrouwde omgeving. De
mandarijnen zijn op of de veters zitten in
de knoop en ouders krijgen de volle laag.
Trek het je niet persoonlijk aan en besef
dat je kind zich blijkbaar veilig voelt bij je.
2.	Wie moe is, heeft een kort lontje. Als
je een drukke dag hebt gehad of niet
helemaal fit bent, kun je minder hebben.
Ouders en kinderen hebben voldoende
(nacht)rust nodig. Schrap zo nodig wat
activiteiten om het thuis leuk te houden.
3.	Iemand met een boze bui is niet voor
rede vatbaar. Ga niet in discussie met je
boze kleuter of puber. Ga dan ook niet
over grenzen onderhandelen. Kom er
later op terug en overleg dan hoe het de
volgende keer beter kan.
4.	Opvoeden is voorleven. Waar word je
zelf eigenlijk boos van? Wat merkt je kind
daarvan? Valt er nog iets te verbeteren
misschien?
5.	Kinderen hebben liefde nodig, juist als
ze die niet verdienen. Wijs je agressieve
kind niet af, maar begrens het concrete agressieve gedrag. Ga niet terug
schreeuwen en zoek naar mogelijkheden
voor positieve aandacht, een knuffel of
compliment.

