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ALLES IS GESCHIEDENIS

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was ‘en toen’. Van 30 september t/m
11 oktober stond ‘de geschiedenis’ centraal in de boekwinkel voor kinderen. Dat was
nodig ook, want het historisch besef bij veel kinderen - zeker in de basisschoolleeftijd
- is gering. Of de Kinderboekenweek heeft geholpen om een en ander op te krikken
mogen we hopen. Immers: alles is geschiedenis. Je hoeft maar een minuutje te wachten
of letterlijk alles wat achter je ligt is voorbij en dus onderdeel van onze geschiedenis.
Dat geldt voor hele nare dingen, een virus bijvoorbeeld – en dat is weer hoopgevend
– maar ook voor prachtige dingen. Een kind wordt maar één keer geboren en daar
zullen we het mee moeten doen… gelukkig maar…

alles is

geschiedenis
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Geschiedenis is ook een omen, een teken van
wat er gaat komen. Als je veel weet van geschiedenis dan heb je een parate voorspellende waarde.
Dan past een virus in een historische context en
kun je daar beter mee omgaan. De grote historicus en dichter Willem Bilderdijk (1756-1832)
vatte het belang van historische kennis ooit samen
in één niet te vergeten zin: “In het verleden ligt
het heden, in het nu wat komen zal.”
Zonder kennis van het collectieve verleden kunnen
kwaadwillenden de holocaust ontkennen of kleineren, standbeelden veroordelen en bekwasten
of in het slavernijverleden de rol van de lokale
Afrikaanse heersers en slavenleveranciers (allen
getint) weglaten omdat dat niet zo past in de
overtuiging. U ziet, geschiedenis is springlevend.
Maar helaas niet altijd voor kinderen. In het parool
van 16 november 2018 is een artikel te lezen
met de kop ‘Leerlingen zien het nut van huidige
geschiedenisles niet in.’ Het vak geschiedenis is
op de basisschool in uren teruggebracht en valt
nu veelal onder het wazige ‘wereldverkenning’
of ‘wereldoriëntatie’. Lekker samen met biologie
en aardrijkskunde, zodat er veel aandacht kan
komen voor de verplichte (!) lessen over seksualiteit, wetenschap en techniek. En dan heb ik
burgerschapskunde nog even links laten liggen.
Geschiedenis is, met een aantal creatieve vakken,
het kind van de rekening.
Natuurlijk proberen welwillenden het tij te keren.
Op 22 juni 2020 verscheen er zo een vernieuwde
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canon van de geschiedenis waarbij Willem Drees
en de Grachtengordel zijn verdwenen om te worden
vervangen door wat meer politiek geschikte
onderwerpen. Tsja. Het werkt niet of nauwelijks
bij de 1 op de 16 leerlingen die bijna niet kunnen
lezen. Geschiedenis is namelijk ook veel lezen.
Maar er is licht aan de horizon. De geschiedenis
leraar van het jaar 2017 - Tom de Kruif - werkt
met virtual reality, computergames en 3D programma’s. Hij haalt alles uit de contemporaine

Het historisch besef bij veel
kinderen - zeker in de basisschoolleeftijd - is gering.
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kast om jongeren mee te nemen naar interesse
voor het vak. Dan komt de rest vanzelf. Hij bewijst
dat en ik ben er dan weer trots op dat ik zijn oom
ben, maar dit terzijde.
Dat er nog een lange weg te gaan is, illustreer ik
met twee voorbeelden.
De figuur Piet Heijn, zeeheld avant la lettre met
standbeelden en straatnamen in overvloed,
wordt beklad en bespot vanwege zijn slavernij
verleden. Want hij plunderde schepen voor de
West Indische Compagnie. Zeker. En met zijn
zilvervlootbuit uit 1628 kon hij de Staten helpen
om de tachtigjarige oorlog te bekorten - hetgeen
geschiedde. Piet Heijn (1577 - 1629) was al
overleden toen Nederland actief met de slavenhandel begon… Nog sterker, hij was zelf slaaf op
een Spaans oorlogsschip…

Als onze kinderen een
podcast van Anne Frank
zien, zonder dat daar
een context aan wordt
gegeven, dan is er nog veel
werk aan de winkel.
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Om met Bilderdijk af te sluiten dienen we ook
vooruit te kijken en dat brengt me bij de film ‘De
Oost’. Een film die nog niet is verschenen en gaat
over de excessen waar Nederlandse soldaten,
veelal dienstplichtig, tijdens de zogenaamde
‘politionele acties’ in Indonesië verantwoordelijk
voor waren. Centrale figuur is kapitein Raymond
Westerling die op Zuid-Celebes een spoor van
narigheid heeft achtergelaten. De film is nog niet
uit of de veteranen roeren zich bij het zien van de
trailer. Wat blijkt? De regisseur heeft de mannen
van Westerling zwarte uniformen aangepast,
zodat de overeenkomst met SS soldaten uit de
tweede wereldoorlog meer is dan een suggestie.
Zo kunnen nog niet eens verschenen beelden de
geschiedenisles al beïnvloeden.
En als onze kinderen een podcast van Anne
Frank zien, zonder dat daar een context aan
wordt gegeven, dan is er nog veel werk aan de
winkel.
Dat is dan weer mooi. Al zal de liefde voor het vak
ook moeten komen van de ouders. Mijn ouders is
dat gelukt. Geschiedenis is verpletterend boeiend.
Als inmiddels contemporain historicus mag ik dat
zeggen…
Meer prikkelende teksten over het
basisonderwijs, zie www.eenluizenbaan.nl

Vind en vergelijk scholen
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AUTHENTIEK LEREN

Kinderen hebben van nature de drang
en de mogelijkheid tot leren. Ze hebben
een onnoemelijke hoeveelheid hersencellen die klaar staan voor de start. Het
is verbazingwekkend hoeveel kennis en
vaardigheden kinderen in hun eerste
levensjaren opdoen.

Z

elfs voor twee talen tegelijk leren draaien ze
hun hand niet om. Hun waarom-vragen zijn
niet van de lucht. De nieuwsgierigheid is
onuitputtelijk. Kinderen met interesse voor treinen
kennen het hele spoorboekje uit hun hoofd.
Voetbalfanaten kennen alle spelers en clubs.
Merkenfreaks zijn op de hoogte van elk item uit
de nieuwe collectie. Op de computer zijn ze hun
ouders de baas.
Toch verliezen veel kinderen op latere leeftijd de
belangstelling voor leren. Dat komt omdat het
onderwijs met het in schoolvakken opgedeelde
onderwijs op een aantal terreinen de verbinding
met de leefwereld van kinderen verliest.
Wanneer kinderen in de gaten krijgen dat het
wèl echt over henzelf gaat, dat ze mogen onderzoeken wat ze werkelijk graag willen weten, dat
ze wat ze oefenen echt kunnen gebruiken, dat er
serieus in wordt gegaan op hun vragen en dat ze
merken dat je met bepaalde kennis en vaardigheden echt verder komt in de richting die je zelf
kiest, reken dan maar dat ze bij de les blijven! Ze
zijn dan waarachtig oftewel authentiek aan het
leren. Ze maken een zelfgekozen en zelf samengesteld leerproces door. Voorwaarde daarbij is
de onvoorwaardelijke belangstelling, kennis van
zaken en professionele begeleiding van de leerkracht.

authentiek
leren
Thuis & School
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Als ouders kun je natuurlijk ook heel veel doen
in de voorwaardenscheppende sfeer. Door alle
verhalen met interesse te volgen, kan je kind zijn/
haar kennis met je delen en kun je misschien
verdieping aanbrengen. Door kinderen mee te
nemen naar de bibliotheek, voorstellingen, expo
sities, films en concerten waar iets van hun
gading te vinden is, kun je ze achtergrond van
onschatbare waarde meegeven, die je wellicht
zelf niet in huis hebt.
De gevoelige periode bij kinderen voor het verwerken van gigantische hoeveelheden informatie
moeten we ten volle benutten. Het plezier in
leren kan zo levenslang blijven. En ze kunnen zich
ontwikkelen in een beroepsrichting waar ze zich
volledig kunnen ontplooien.

Door alle verhalen met
interesse te volgen, kan je
kind zijn/haar kennis met
je delen en kun je misschien
verdieping aanbrengen.
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DE JUISTE VOEDING EN ONZE TANDGEZONDHEID

We gaan ervan uit dat wanneer we tweeof driemaal per dag onze tanden poetsen,
onze tanden gezond blijven. Verder besteden we over het algemeen vrij weinig
aandacht aan onze tanden. Toch is onze
tandgezondheid erg belangrijk en kan
het zelfs invloed hebben op ons algehele
welzijn. Tijd om hier meer aandacht aan te
besteden! Wist je dat het juiste voedingswordt weggeslikt en niet langer in de mond blijft
patroon ook erg belangrijk is voor het
dan nodig is. Wanneer een rietje wordt gebruikt
bij het drinken, is het belangrijk dat het uiteinde
behouden van een gezond gebit?

De juiste
voeding en onze
tandgezondheid
Thuis & School
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Suikers
In ons gebit leven honderden bacteriën, welke
samen onze mondflora vormen. Wanneer we
eten, zetten deze bacteriën de suikers uit ons
eten om naar zuur, wat gaatjes, slijtage en
tandbederf kan veroorzaken. Helaas zit suiker
niet alleen in snoep en frisdrank, maar ook in
melk, brood en zelfs in groente. Het gebit wordt
dan ook regelmatig blootgesteld aan zuren. Om
deze reden is het niet alleen belangrijk om de
consumptie van suikers te minderen, maar ook
om minder frequent te eten. Zoetstoffen kunnen
niet worden omgezet tot zuren. Producten
waarin suikers zijn vervangen door zoetstoffen
zullen dan ook geen gaatjes veroorzaken. Wel
bevatten de producten zelf zuren, die het tandglazuur aantasten en zo bijdragen aan slijtage
van het gebit.
Zuren
Zuren worden dus niet alleen veroorzaakt door
de omzetting van suikers door bacteriën, maar
zitten sowieso in bijna al ons eten. De grootste
boosdoeners zijn frisdrank, fruit en producten
waaraan citroenzuur is toegevoegd. Ook de
manier waarop we eten en drinken speelt een
rol bij het (voorkomen van) tandslijtage.
Belangrijk is dat het eten en drinken direct
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van het rietje niet tegen de tanden aandrukt,
waardoor het drinken niet direct op de tanden
terecht komt.

Eetmomenten
Het beste is om minstens twee uur na een maaltijd
niet meer te eten en maximaal zes eetmomenten
per dag aan te houden. Op deze manier wordt
het gebit minder vaak ‘aangevallen’ door zuren.
Merk je dat je kind vaak snoept? Dan is het verstandig om de oorzaak hiervan te achterhalen.
Zijn de hoofdmaaltijden vullend genoeg? Ook
vóór het tandenpoetsen kan beter niets genuttigd worden. Door het eten en drinken wordt
het tandglazuur zachter, waardoor de tanden
makkelijker beschadigen. Uiteraard ook nadat
’s avonds de tanden zijn gepoetst kan er beter
niet meer gegeten worden.
Overige adviezen
Naast de juiste voeding en het juiste voedingspatroon, is het natuurlijk heel belangrijk dat de
tanden goed gepoetst worden. Gebruik hiervoor
een tandpasta met de juiste verhouding fluoride.
Er dient tweemaal daags voor minstens 2 minuten
gepoetst te worden. De juiste methode is om
eerst binnen, dan buiten en dan bovenop de
tanden te poetsen. Bij kinderen tot ongeveer
10 jaar is het verstandig om ‘s avonds nog eens
na te poetsen.
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KINDERGEBIT

Slechts een derde van de 5 jarigen en een kwart van de 11 jarigen in Nederland
heeft een gaaf gebit. Cariës (oftewel gaatjes) is een gewoonteziekte die met de
juiste voeding en gedragingen kan worden verminderd.

D

e meeste kinderen wisselen hun tanden
vanaf hun zesde jaar. De wisselperiode is
een heel belangrijke fase in de ontwikkeling van het blijvend gebit. Op 11 of 12 jarige
leeftijd breken nog blijvende kiezen door. De
verstandskiezen zijn de laatste kiezen die doorbreken. Sommige mensen krijgen geen verstandskiezen.
Gaatjes is een ziekte van het (melk)gebit dat
primair veroorzaakt wordt door zuren. Die zuren
worden geproduceerd door bacteriën die koolhydraten afbreken. Verder spelen andere factoren
zoals genetische aanleg, omgevingsfactoren
en leefstijl ook een rol. Elke keer als je iets eet,
zetten de bacteriën in de tandplak de suikers
en koolhydraten in het voedsel om in zuur. Zo’n
‘zuurstoot’ kan het glazuur van de tanden en
kiezen aantasten dat gaatjes kan veroorzaken.
Gelukkig helpt het speeksel het gebit te beschermen, maar daar is wel tijd voor nodig.
Daarom is het belangrijk om zo min mogelijk
tussendoortjes te gebruiken. Verder is het ook
belangrijk iedere dag je tanden te poetsen met
fluoridehoudende tandpasta. Daarmee beperk
je de kans op schade aan je gebit.

Tandenpoetsen en napoetsen
Een gezonde mond begint met het op de juiste
manier zorgvuldig poetsen van de tanden en
kiezen met fluoridetandpasta. Meestal willen
kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden
poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral!
Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed.
Daarom is hulp nodig! Goed tandenpoetsen gaat
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niet bij elk kind vanzelf, dat moeten ze leren.
Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden
en kiezen nog niet echt goed schoon. Poets
daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die
leeftijd tenminste 1x per dag na, ook als je kind
elektrisch poetst. Met het napoetsen maak je
tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse
verzorging is.
Zodra het eerste puntje van het tandje van het
melkgebit doorkomt, wordt geadviseerd om ten
minste 1x per dag met fluoridepeutertandpasta
te poetsen. De hoeveelheid fluoride in fluoridepeutertandpasta is aangepast aan het gebruik
voor kinderen. Fluoride is een natuurlijke stof
die tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt
voor zuuraanvallen van bacteriën. Het gebruik
van de juiste hoeveelheden fluoride helpt gaatjes in tanden en kiezen te voorkomen. Poets bij
kinderen vanaf 2 jaar 2x per dag hun tanden
met fluoridepeutertandpasta. Gebruik tandpasta
waarop staat ‘kinder’ of ‘junior’. Kijk dan naar de
leeftijd die hierbij wordt aangegeven.

Zodra het eerste puntje
van het tandje van het
melkgebit doorkomt,
wordt geadviseerd om
ten minste 1x per dag
met fluoridepeuter-
tandpasta te poetsen.
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Gezonde voeding, ook gezond voor je gebit!
Behalve zorgvuldig tandenpoetsen is het zeker
zo belangrijk te letten op de voeding van je kind.
Of je kind een gaatje krijgt, hangt af hoe goed
zijn/haar tanden worden gepoetst en hoe vaak
gesnoept of zoet gedronken wordt. Bij weinig
suikergebruik en zorgvuldig tandenpoetsen, kan
in principe ieder gebit gaaf blijven. Zorg ervoor
dat je kind niet meer dan 5 á 6 x per dag eet of
drinkt. Dat is 3x een maaltijd en maximaal 2 á 3x
per dag een tussendoortje. Geef je kind liever
hartige dan zoete dingen. Probeer je kind niet
aan zoetigheid te laten wennen en voeg aan
voedsel en dranken liever geen suiker toe.
Niets is moeilijker dan het veranderen van
gedrag. Wie vroeg het juiste gedrag krijgt aan
geleerd, zal daar levenslang plezier van hebben.
Begin daarom zodra het eerste tandje doorbreekt direct met tandenpoetsen. Ga ook tenminste 1x per jaar met je kind naar de tandarts.
Tot 18 jaar worden deze kosten vergoed uit de
basisverzekering en betalen ouders daarvoor
geen extra kosten.
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Behalve zorgvuldig tanden
poetsen is het zeker zo
belangrijk te letten op de
voeding van je kind. Of je
kind een gaatje krijgt, hangt
af hoe goed zijn/haar tanden
worden gepoetst en hoe vaak
gesnoept of zoet gedronken
wordt.

Kort Samengevat:
•	Neem je kind vanaf het doorbreken van het
eerste tandje mee naar de tandarts.
•	Geef als ouder altijd het goede voorbeeld.
•	Zorg voor maximaal 5 á 6 eet- en drink
momenten per dag.
•	Poets vanaf het doorbreken van het eerste
tandje met (de juiste verhouding) fluoridetandpasta.
	
• De juiste methode is om eerst binnen, dan
buiten en dan bovenop de tanden te poetsen.
Na het poetsen ‘s avonds geen eten of drinken,
•	
behalve water.
	
Poets
2x per dag 2 minuten en poets tot 10
•
jaar altijd na.
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EFFECT VAN BEELDSCHERMEN

De kinderen van nu weten niet beter:
al van jongs af aan gebruiken zij smart
phones, tablets en computers. Thuis,
maar ook in het klaslokaal zijn beeldschermen dagelijks in gebruik. Kinderen
met een beeldscherm voor hun neus
lijken geen aandacht meer te hebben
voor hun omgeving en zich volledig te
concentreren op hetgeen wat voor hen
gebeurt. Toch zorgt meer schermgebruik
voor concentratieproblemen.
Er zijn twee soorten aandachtnetwerken, namelijk het ‘volgehouden aandachtnetwerk’ en het
‘stimulus gestuurde aandachtnetwerk’.
Het stimulus gestuurde aandachtnetwerk is
het netwerk dat actief is bij het gebruiken van
beeldschermen. Dit netwerk wordt gestuurd van
buitenaf, meestal door iets wat je interessant en
leuk vindt. Het kost hierbij moeite om je aandacht
ervan af te houden.

Het effect van
beeldschermen op
de concentratie
Thuis & School
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Daar tegenover staat de volgehouden aandacht,
waarbij je juist moeite moet doen om je aandacht vast te kunnen houden. Je hebt deze
aandacht nodig als je op wilt letten of als iets
moeilijk of saai is.
Deze volgehouden aandacht helpt om je doelen
sneller en makkelijker voor elkaar te krijgen en
is daardoor een belangrijke executieve functie.
Hierbij geldt dat als het veel gebruikt wordt, de
volgehouden aandacht sterker wordt en vice
versa. Door het gebruik van beeldschermen
neemt de volgehouden aandacht dus af.
Gelukkig zijn er activiteiten die de volgehouden
aandacht stimuleren: fantasiespel, buitenspelen,
sporten, knutselen en fysiek spelletjes doen.
Dit zijn helaas de activiteiten die minder
gedaan worden wanneer kinderen meer tijd
achter beeldschermen doorbrengen.
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Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) zijn er richtlijnen opgesteld met daarin
aanbevolen schermtijden voor kinderen tot en
met vijf jaar. Zij raden aan om kinderen tot één
jaar helemaal niet naar beeldschermen te laten
kijken. Kinderen van vier jaar zouden maximaal
één uur schermtijd per dag moeten hebben.
Vanuit de ontwikkeling zijn deze richtlijnen zeker
aan te raden.
Dus, wie doet er mee met verstoppertje?!
Bron: Zomer magazine - Pearson Clinical Benelux

Kinderen van vier jaar
zouden maximaal één uur
schermtijd per dag moeten
hebben. Vanuit de ontwikkeling zijn deze richtlijnen
zeker aan te raden.
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