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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

OPVOEDING: HAND IN HAND

Het thema van de Week van de
Opvoeding 2019: Opvoeden en goed
ouderschap. Maar wat heeft dat met het
onderwijs te maken? Nou, een hoop. Het
thema van de week van de opvoeding
was namelijk ‘hand in hand’. Opvoeden
doe je niet alleen, maar samen. En daar
hoort school ook bij, toch?

K

inderen brengen een groot gedeelte van
hun tijd door op school. Het spreekt dus
voor zich dat school een grote invloed heeft
op de (persoonlijke) ontwikkeling van een kind.
Leerkrachten voeden een kind ook (mee) op
door bepaalde normen en waarden aan te leren,
die horen bij het schoolse leven. Ook vanuit mijn
werk (jeugdzorgpraktijk) zoeken we graag de
samenwerking met de leerkracht op, om zo de
ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te
kunnen stimuleren op alle gebieden.
Er is echter wel degelijk een verschil tussen
opvoeden op school en opvoeden thuis. Regels
rondom bijvoorbeeld bedtijden en gamen zijn
echt de verantwoordelijkheid van ouders. Je mag
als leerkracht natuurlijk wel je zorgen uitspreken
als het lijkt dat het een negatieve invloed heeft op
het kind en daardoor ook op het functioneren op
school, maar over bijvoorbeeld het zakgeld van
een kind heb je als leerkracht weinig te zeggen.
Andersom kun je als ouder niet verwachten dat
de leerkracht ervoor zorgt dat je kind zindelijk
wordt. Er zitten immers nog 29 andere leerlingen
in de klas. Leerkrachten spelen dus een rol in
de opvoeding van een kind, maar wel binnen de
context van school. Zo ontstaat er voor het kind
ook geen verwarring en is thuis thuis en school
school.

Thuis & School

Voor een kind is het wel prettig als ouders goed
contact hebben met school en met elkaar af
kunnen stemmen als dit nodig blijkt. Wanneer
een kind merkt dat zijn ouders geen respect
hebben voor de leerkracht, zal het kind on
voldoende open staan voor de lessen van de
leerkracht. Maar wanneer de leerkracht de
ouders als opvoeders bekritiseert, zal het kind
ook onvoldoende respect tonen aan de leer
kracht. Een kind zal immers zijn ouders trouw en
loyaal blijven. Wanneer ouders en de leerkracht
elkaar bekritiseren, heeft dit nadelige gevolgen
voor de ontwikkeling van het kind.
Al met al lijkt het me goed dat leerkrachten en
ouders samenwerken, want ze hebben hetzelfde
doel: zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk
ontwikkelt. En daarvoor moet de leerkracht ook
over pedagogische kwaliteiten beschikken en
deze inzetten. Maar echt opvoeden, dat laten we
aan de ouders over!

Wanneer ouders en de leerkracht elkaar bekritiseren,
heeft dit nadelige gevolgen voor
de ontwikkeling van het kind.
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WEET WAT IK HEB

Er is vanaf dit jaar een nieuw nationaal platform voor kinderen met een aandoening
om hun verhaal te doen. Het ondersteunt hen onder andere bij het vertellen in de
klas: www.weetwatikheb.nl

H

et is een samenwerking waarbij 8 patiën
tenverenigingen een methode zochten
om jonge patiënten te ondersteunen bij
het bespreekbaar maken van hun aandoening,
vooral voor leeftijdsgenoten. Het is belangrijk
dat kinderen hun aandoening kunnen uitleggen
in de klas, omdat er dan begrip en acceptatie
ontstaat, waardoor ze emotioneel en sociaal
minder achterstand oplopen.
Als ouder van een kind met een aandoening,
weet je natuurlijk al veel over die aandoening.
Deze website is er om ouders en hun kind te
helpen om ook anderen goed te informeren.
Op de pagina ‘voor ouders’ staat bijvoorbeeld
hoe ze de schoolleiding, leerkracht en andere
ouders van de klas kunnen informeren. Want
hoe beter mensen in de omgeving van het kind
op de hoogte zijn van de aandoening, hoe ge
makkelijker en veiliger het wordt voor het kind.
En afhankelijk van de aard van de aandoening
zijn er wellicht ook praktische zaken waar de
leerkracht en klasgenoten rekening mee kunnen
of moeten houden en zo ook voor de ouders
waar het kind op verjaardagspartijtje gaat of na
schooltijd gaat spelen.

Het is belangrijk dat
kinderen hun aandoening
kunnen uitleggen in de klas,
omdat er dan begrip en acceptatie ontstaat, waardoor ze
emotioneel en sociaal minder
achterstand oplopen.
Thuis & School

Een voorbeeld van een vereniging die mee doet
aan deze website is de Nederlandse Vereniging
voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoon
behandeling.
Een groeihormoonstoornis is een zeldzame
chronische aandoening waarbij de hypofyse
geen of te weinig groeihormonen aanmaakt of
dat cellen ongevoelig zijn voor het hormoon.
De hypofyse is een heel klein, maar belang
rijk orgaan in je hoofd. Op de hypofyse liggen
minuscule cellen die allerlei hormonen produce
ren, zoals bijvoorbeeld het schildklier- en groei
hormoon. Als de hypofyse niet goed werkt, kan
dat gevolgen hebben voor de groei en ontwik
keling van een kind. Kinderen met een hormoon
tekort kunnen daardoor een groeiachterstand
hebben, een te hoog gewicht voor hun lengte
en een afwijkende vetverdeling.
Het is geen levensbedreigende aandoening, maar
zonder medicatie kan het op den duur wel klachten
geven zoals een groeiachterstand, botontkalking
en hart- en vaatziekten. De meeste kinderen
gebruiken dan ook medicatie voor altijd of tot dat
ze uitgegroeid (ca. hun 16e levensjaar) zijn.
Op de pagina ‘voor kinderen’ vinden de
kinderen en ouders ‘bouwstenen’ speciaal
voor kinderen gemaakt voor een spreekbeurt,
spreekbeurttips en een pdf met de belangrijkste
informatie op een rijtje. Kinderen kunnen afhan
kelijk van hun leeftijd hun klasgenoten vertellen
over de aandoening, de medicatie die ze dage
lijks moeten inspuiten met een prikpen bij deze
groeihormoonaandoening en dat ze zo’n 4 keer
per jaar naar een universitair ziekenhuis moeten
voor controle, ze vaak sneller moe zijn, minder
energie en een slechter geheugen hebben.
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Op de pagina ‘voor leerkrachten’ vindt de
meester of juf van het kind een korte lesmodule
met heldere informatie, links naar informatie over
de aandoening die relevant kan zijn en meer
algemene aanwijzingen over hoe om te gaan
met een kind met een aandoening in de klas.
Op de website vinden de bezoekers dus in
formatie en materialen. Het informatiemateriaal
wordt ondersteund met video’s waaraan ook
BN’ers hebben meegewerkt zoals Tim Senders
en Nienke de la Rive Box.

Op de pagina ‘voor leerkrachten’ vindt de meester
of juf een korte lesmodule
met heldere informatie en
links naar informatie
over de aandoening.
Thuis & School
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De deelnemende patiëntenverenigingen zijn:
• Stichting Downsyndroom
• Nevus Netwerk Nederland
Nederlandse Vereniging voor Groeihormoon
•	
deficiëntie en Groeihormoonbehandeling
• Nederlandse Phenylketonurie Vereniging
• Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie
• Stichting voor Afweerstoornissen
• Vereniging van Scoliose Patiënten
• Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Het platform verwacht te blijven groeien en
hoopt dat meer patiëntenverenigingen zich
aansluiten.
Een geweldig initiatief waarmee alleen maar
voordeel behaald wordt!
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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Tekst: Niek de Kruif

De Mopperschool

Volgens mijn opa zijn er twee beroepsgroepen in ons land waar altijd wordt
gezeurd en gemopperd. Bij de boeren en bij de leraren. Mijn opa had blijkbaar een
visionaire blik, want in de tijden dat hij zijn wijsheden debiteerde ging het supergoed
met de boeren en nog beter met het onderwijs.

Thuis & School
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Tekst: Niek de Kruif

Het gaat nog jaren duren voor alles werkelijk is
opgelost en we, zoals in Finland, weer leraren
hebben met statuur, die fulltime willen werken en
geen onderwijsinspectie nodig hebben.

Toen ik het onderwijs binnenstapte ging het zó
goed in het basisonderwijs dat er voor iedere
vacature minstens 80 sollicitanten waren.
Iedereen wilde voor de klas - en terecht overi
gens. Van mijn examenklas op de Pedagogische
Academie in Doetinchem had ik als enige (!)
een aanstelling na de zomervakantie. Jaloezie
was mijn deel. Ouders accepteerden mij
overigens direct als de meester. Als degene
die er voor had doorgeleerd. Als opvoeder en
als pedagoog. Ze wisten niet dat ik echt alles
nog moest leren, maar dit terzijde.
Het lijkt of de situatie nu precies zo is, maar dan
omgekeerd. Op 80 vacatures komt er één brief
van een zij-instromer die vier dagen wil werken
en geen avondvergaderingen of sportdagen
doet. Ik wilde dat ik dit had verzonnen…
Na mijn vorige column over de schoollijder
barstten de commentaren over ons onderwijs
steeds heftiger los. Iedere zichzelf respecte
rende krant schreef er over en het gemopper
werd van Olympische allure. In Trouw zegt
de Amsterdamse wethouder van onderwijs
Marjolein Moorman: ’Een hele generatie kinderen
krijgt op dit moment niet het onderwijs dat ze
verdient, doordat het onderwijs ongelooflijk
onder druk staat (…) Dat vind ik niet uit te
leggen.’
Amsterdam investeert de komende jaren 23
miljoen om leraren maximaal te helpen. ‘We
geven ze parkeervergunningen, voorrang op
huisvesting, een elektrische fiets en zij-instroom
beurzen. Er is zelfs een gratis griepprik.’ Ze pleit
verder voor ‘het hoogste loon voor de moeilijk
ste klas.’ In datzelfde Amsterdam staat als expe
riment een deel van de ambtenaren met een
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lesbevoegdheid één dag per week voor de klas.
Die griepprik, daar bleef ik bij hangen. Wat zou
ik allemaal wel niet voor een gratis griepprik
willen doen? Niet veel, vermoed ik. Bovendien
zijn ze in Amsterdam niet zo van het inenten. Als
ze daar ‘de mazzel’ roepen denk ik aan een prik,
maar ook dit terzijde.
Terug naar mijn opa.
Misschien was hij inderdaad visionair. Het
onderwijs kan, uitgerust met de grootste verbale
vaardigheden en eloquentie met een paar pennenstreken de ellendige staat van hun ambacht
schilderen. Omdat dit al zo lang aan de gang is,
lijkt de politiek resistent te zijn geworden voor
de noodkreten. Nee, komend jaar moet het van
de ouders komen. Ik hoop daar ook verwach
tingsvol op. Eerder schreef ik dat de vierdaagse
schoolweek er aan komt. Die is er al hier en
daar! Het nieuwste is dat de kleuter niet met 4,
maar met 5 jaar naar school mag. Een jaar
langer kinderopvang voor de ouders dus. Met
de bekende kindertoeslagen veldslagen. Ik
hoop dat dát het breekijzer gaat worden.
Het gaat nog jaren duren voor alles werkelijk is
opgelost en we, zoals in Finland, weer leraren
hebben met statuur, die fulltime willen werken
en geen onderwijsinspectie nodig hebben. Tot
dan doen we het met zij-instromers en veel te
dure ZZP-ers.
Onderwijs blijft verrassen. Meer over het onder
wijs van nu in ‘Een luizenbaan, handboek voor de
bestuurder basisonderwijs.’
Zie www.eenluizenbaan.nl voor meer info.
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EERST
SNAPPEN,
DAN PAS
LEREN!
Mooie schoolresultaten, een degelijk diploma…
Wie wil dat niet voor zijn/haar kind? Maar wat
als het leren niet wil vlotten? Grote kans dat je
kind de eerste en belangrijkste(!) leerstap niet
onder de knie heeft. Wat kun je doen?

Thuis & School
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Veel kinderen hebben moeite om alle leerstof
die ze op school voor hun kiezen krijgen goed
te verwerken. Belangrijke oorzaak is dat ze de
basisprincipes van studeren niet beheersen.
Effectief studeren bestaat uit: 1. Begrijpen 2.
Onthouden 3. Herinneren en 4. Gebruiken.
De meeste leerlingen storten zich bij het leren
op ‘onthouden’. Maar als je de stof niet begrijpt,
loop je uiteindelijk vast. ‘Begrijpen’ is veruit de
belangrijkste studiestap en verdient de meeste
aandacht.
Studiemateriaal
Vaak is het materiaal waaruit een kind leert on
toereikend. Bijvoorbeeld alleen een schrift met
een samenvatting. De leerkracht geeft wel uitleg
tijdens de les, maar die is een kind allang ver
geten tegen de tijd dat het thuis gaat leren. Ga
dus na of het materiaal waaruit je kind studeert
voldoende uitleg bevat. Zo niet, help je kind
zoeken naar extra uitleg. Allereerst in het hand
boek dat ze wel hebben maar ‘niet gebruiken’.
Schakel de hulp in van internet, een encyclope
die of woordenboek om woorden, beelden en
termen beter te begrijpen. Je helpt je kind echt
vooruit als het hier een gewoonte van maakt!

Thuis & School

Als je de stof niet begrijpt,
loop je uiteindelijk vast.
‘Begrijpen’ is veruit de
belangrijkste studiestap en
verdient de meeste aandacht.
3 Struikelblokken
Elke leerling komt bij het leren struikelblokken
tegen. Stel je wandelt door het bos en een
omgevallen boom verspert het pad. Je loopt
terug en probeert het na een uurtje nog eens.
De boom ligt er nog. Natuurlijk. Maar sta je er
wel eens bij stil dat je kind zo studeert? Hij/zij
zit een tijd met zijn/haar neus in de boeken maar
het lukt niet. Hij/zij stopt even, gaat daarna weer
verder maar is het snel beu want het struikelblok
ligt er nog steeds. Logisch, hij/zij heeft de oor
zaak van het probleem niet aangepakt. Zo help
je je kind om de 3 struikelblokken bij begrijpend
leren te tackelen:

1

Woordenschat
Leerlingen krijgen vooral te maken met geschreven
tekst, zelfs bij vakken als wiskunde. Een hoofd
stuk niet snappen komt nogal eens door het niet
of onvoldoende begrijpen van individuele woorden.
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Bijvoorbeeld: ‘In de stad is veel pollutie’. Als je
niet begrijpt wat pollutie is, kom je meteen in de
problemen. Of: ‘Om te schilderen is een ezel han
dig’. Als je niet weet dat ‘ezel’ meer betekenissen
heeft, snap je hier niets van.
Loop samen de leertekst door en pik de lastige
woorden eruit. Vraag niet of je kind het woord
begrijpt want dan zal het waarschijnlijk gewoon
‘ja’ zeggen, maar laat het de betekenis met eigen
woorden uitleggen en een voorbeeld geven.
Stimuleer je kind de betekenis van elk woord dat
het niet kent op te zoeken. Hoe meer woorden een
kind kent, hoe gemakkelijker het studeren gaat!
Tips voor het kind:
• Wees alert voor woorden die je niet begrijpt.
•	Bedenk dat sommige woorden meer beteke
nissen hebben.
•	Zoek de betekenis meteen op of vraag het je
ouders of de leerkracht.
•	Markeer moeilijke woorden in de les, zoek ze
thuis op.
•	Vraag onmiddellijk naar de betekenis als de
leerkracht een moeilijk woord gebruikt, je
bent echt niet de enige die het niet begrijpt!

2

Tastbaar maken
De dingen die we het makkelijkst kunnen begrijpen,
zijn dingen die binnen het bereik van onze zintuigen
vallen en die we eerder hebben waargenomen.
Alleen dan kunnen we ons er iets bij voorstellen.
De hitte van vuur bijvoorbeeld. Bij het studeren
verwerven leerlingen ideeën over iets. Als ze die
ideeën niet kunnen koppelen aan ervaringen via
hun zintuigen, dus als het abstract blijft, wordt leren
lastig. Zo kan de leerkracht wel vertellen wat een
‘wombat’ is, maar als je er geen foto bij ziet heb je
nog geen idee.
Tips voor het kind:
•	Maak vergelijkingen: bijvoorbeeld elektrische
stroom met stromend water.
• Maak schema’s en grafieken.
•	Gebruik een wereldbol, atlas of Google Earth bij
aardrijkskunde en geschiedenis en een schaal
model van het menselijk lichaam bij biologie.

Thuis & School

•	Google bv. ‘Kelten’ en krijg via afbeeldingen
een idee van hun kleding, woningen,
wapens…
•	Maak tekeningen of ruimtelijke constructies
(oasis, klei) bij meetkunde.
•	Gebruik legoblokjes bij chemische formules
en perspectieftekenen.

3

Stap voor stap
Wanneer je kind iets probeert te leren zonder
dat het de voorgaande stappen voldoende
onder de knie heeft, raakt het in de war. Laat je
kind niet te lang zwoegen op wat niet lukt, maar
zet een stapje terug. Wellicht heeft het toch nog
moeite met woordbetekenissen of is de stof nog
te abstract. En: oefenen en nog eens oefenen.
Zelfs als je kind de stof begrijpt, krijg je met
oefenen de stof ook echt onder de knie. Hoe
vaak heeft Kiki Bertens haar opslag wel niet
geoefend? Goede regel voor een toets: elke
opdracht uit het boek minstens 1x maken.

Motivatie & concentratie
•	Heeft je kind een doel: wat wil het later
doen? Heb het daar eens over.
•	De beste steun aan je kind is een goede
verstandhouding. Zorg voor een goede
(studie)sfeer en voorkom te veel druk.
•	Niet studeren met een lege maag, maar
ook niet vlak na het eten (de hersenen
zijn dan tijdelijk 30% minder doorbloed).
•	Geen snacks en frisdranken met veel
suiker. Ze geven een korte boost, maar
daarna slaat de vermoeidheid des te
harder toe.
•	Zorg voor voldoende frisse lucht en laat
je kind veel water drinken en
•	regelmatig bewegen is goed voor de
hersenen!
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Tekst : Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Help een

voedselinfectie!

Misschien kun je je het nog wel een keer herinneren, je hebt heerlijk gegeten, maar
even later zit je met helse buikpijn op het toilet. Je hebt je handen goed gewassen,
vlees en groentes apart gesneden, maar toch heb je een voedselinfectie niet kunnen
voorkomen. Het gebeurt de beste… maar wat is het precies en hoe ga je er mee om?

Thuis & School
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Een voedselinfectie
Veel mensen verwarren een voedselinfectie met
een voedselvergiftiging. Een voedselvergiftiging
wordt veroorzaakt door toxische stoffen die zijn
vrijgekomen van een bacterie. Een voedsel
infectie daarentegen wordt veroorzaakt door
een bacterie zelf, een virus of parasiet.
Bacteriën die voedselinfecties kunnen veroor
zaken zijn bijvoorbeeld de bekende Salmonella
en E. Colibacterie, maar ook minder bekende
zoals de Campylobacter, Listeria en Clostridium
bacteriën. Het klinkt niet zo lekker, maar ook
parasieten kunnen in ons eten zitten, denk bij
voorbeeld aan de lintworm. Daarnaast zijn er ook
een aantal ziektes die van mens op mens kunnen
worden overgedragen. Dat wil zeggen dat als
een drager* van bijvoorbeeld het Norovirus na
een wc-bezoek zijn handen niet goed heeft
gewassen en vervolgens jouw eten bereidt, is
het zeker mogelijk dat je ook besmet raakt.
Wat maakt ons ziek?
Het ziekmakende organisme komt uiteindelijk in
ons maagdarmkanaal terecht. Daar kan het zich
vermenigvuldigen en de darmwand aantasten.
Dit zorgt vervolgens voor kleine ontstekingen,
wat de veroorzaker is van de klachten. Klachten
zijn bijvoorbeeld misselijkheid, diarree en koorts.
Maar gelukkig is dit niets om je zorgen over te
maken; ons immuunsysteem is sterk genoeg om
de infectie het lichaam uit te krijgen.
Wanneer naar de dokter?
In sommige gevallen is het nuttig om antibio
tica te gebruiken, maar meestal is alleen extra
drinken voldoende om te herstellen. Voor jonge
kinderen, zwangere vrouwen en mensen waarbij
de klachten langer dan 9 dagen aanhouden, kan
het verstandig zijn om een afspraak te maken bij
de huisarts. Ook wanneer er sprake is van hevig
braken, hoge koorts en/of bloed en slijm in de
ontlasting is het verstandig om contact op te
nemen met de huisarts.

HELP - EEN VOEDSELINFECTIE!

Tips om voedselinfecties te voorkomen:
•	Let op met rauwe dierlijke producten, zoals:
rauwe kazen, sushi en onbereid vlees. Het
verhitten van deze producten zorgt ervoor
dat de ziekmakende organismes gedood
worden en daarmee onschadelijk zijn voor de
mens. Zorg ervoor dat vlees van buiten en van
binnen gaar is en let op met ‘(medium) rare’
vlees. Zorg er ook voor dat je na het bereiden
van vlees je handen wast en daarvoor niet in
aanraking komt met ander etenswaar of keuken
gerei. Ook bijvoorbeeld een theedoek kan
besmet raken, was deze op 60 graden om zo
de organismen te doden.
•	Was groente en fruit. Soms worden groente
en fruit besproeid met water verontreinigd
met dierlijk mest. Maar ook dieren kunnen
ziekmakende organismes dragen, wat terecht
komt in mest dat vervolgens weer terecht
komt op ons voedsel. Door groente en fruit
altijd goed te wassen voor het eten kun je
voorkomen dat je hier ziek van wordt.
•	Bewaar voedsel op de juiste temperatuur.
Zorg ervoor dat de koelkast tussen de 4 en
7 graden staat, dan kunnen bacteriën zich
namelijk niet makkelijk vermenigvuldigen. Op
kamertemperatuur kunnen sommige bacteriën
zich al binnen 20 minuten delen tot ziek
makende hoeveelheden.
•	Een schoon aanrechtblad en een schoon vaat
doekje. Naast de juiste temperatuur, heeft een
bacterie ook de juiste voedingstoffen nodig
om zich te kunnen delen. Wanneer er nog
restjes eten op het keukenblad liggen, kan dit
door de warme temperatuur in de keuken heel
makkelijk delen. Ook regelmatig een schoon
vaatdoekje pakken is belangrijk, indien er altijd
wel restjes voedsel in vaatdoekjes blijven hangen.
Meer tips? Bekijk de 5x veilig infokaarten van
het Voedingscentrum!

*Een drager van een ziekmakend organisme hoeft zelf geen symptomen te hebben om anderen te besmetten.
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HELP - EEN VOEDSELINFECTIE!

Tekst : Sanne Kwakkelstein, diëtiste

5x Veilig eten!
Veilig eten
Door veilig om te gaan met je eten, voorkom je dat je ziek wordt. Hoe je dat doet? Let goed op bij het kopen, koken en
bewaren van voedsel. Lees deze tips om het risico op een voedselinfectie te beperken.

1

Kopen

2

Wassen

3

Scheiden

4

Verhitten

5

Koelen

Let op de

Was je handen vaak en

Zorg dat klaargemaakt

Verhit warm eten

Bewaar bederfelijke

houdbaarheidsdatum.

goed met zeep. Was

eten niet in contact

goed totdat het gaar

producten in de

Bij erg bederfelijke
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Zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt afgeraden om bepaalde producten
te eten. Bijvoorbeeld rauw vlees, rauwe vleeswaren, rauwe melk, rauwmelkse kaas, gerookte vis en rauwe kiemgroenten zijn
risicovolle producten. Als deze producten door en door verhit zijn, kunnen ze veilig gegeten worden. Kijk voor meer uitleg op
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www.voedingscentrum.nl/kwetsbaregroepen.
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