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ZITTENBLIJVEN

Al in 1970 publiceerde onderwijskundige drs. K. Doornbos (in die tijd gebruikte je
geen voornaam – dat was voornamer) een rapport met de titel: ‘Opstaan tegen het
zittenblijven.’ Een leuk gevonden woordspeling die ook nog eens beklijft, want ik ben
die titel tot op heden niet vergeten. Dat komt natuurlijk omdat het begrip ‘zittenblijven’
bij ons in de familie een zware lading heeft. Eén van de vier zoons presteerde het om
maar liefst drie jaar achter elkaar te blijven zitten (twee keer in de brugklas en daar
na in de tweede klas MULO om vervolgens carrière te maken vanaf de tweede klas
MAVO). Hij schrijft nu columns.

Z

ittenblijven verdeelt de leraren sinds jaar en
dag in drie bloedgroepen: De groep die mordicus tegen is - wat doe je zo’n kind aan?; de
groep die vóór is - geef het kind een extra jaartje,
daar wordt het niet slechter van; en tenslotte de
groeiende groep die het niet echt interesseert.
Het is opmerkelijk dat zittenblijven sinds jaar en
dag uitsluitend cijfers gestuurd lijkt. Heb je de
juiste punten, dan mag je door. Heb je die niet,
dan niet. Zelden wordt de vraag gesteld of een
kind baat heeft bij een jaar extra omdat de ontwikkeling geen pas heeft gehouden met de leeftijdgenoten. Zelden wordt bij de leerling die overgaat, gekeken naar de attitude, de werkhouding,
de maatschappelijke omgeving, de opvoedingsfactoren - om maar eens een paar criteria te
noemen. Nee, de cijfers regeren. En we weten
inmiddels allemaal dat een 5,5 net zo definitief
zorgt voor een overgang als een 10,0.
Als onderwijzer en later directeur van verschillende basisscholen is mij zeer bijgebleven dat
ouders en zittenblijven zelden een gelukkige
combinatie vormden. En dan ging het niet altijd
uitsluitend om het zittenblijven, maar heel vaak
om de mening van de directe omgeving. ‘Wat
zouden opa en oma er van vinden? En de buurvrouw?’ Terechte zorg overigens, want iedereen
vindt er op zo’n moment iets van. Overgaan is
veel eenvoudiger voor je gemoedsrust. Verreweg
het meest confronterend vond ik de opmerking:
‘bij ons in de familie komt zittenblijven niet voor.’
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En dan volgde de naam van een ruwe familie
waarbij een aantal leden steevast een aantal jaren
moest ‘zitten’.
Gelukkig is de discussie over zittenblijven nu naar
een ministerieel niveau getrokken. Onze minister
van onderwijs Arie Slob meldde op 4 februari
van dit jaar: ‘Dit jaar hebben veel meer kinderen
moeite om hun schooljaar goed door te komen
dan normaal en blijven misschien zitten.’ Hij vraagt
vervolgens aan kinderen, tieners, hun ouders en
docenten om ‘ontspannen om te gaan’ met dit
bericht. ‘Het is natuurlijk niet leuk. Maar ja, corona
is sowieso niet leuk.’ En het wordt nog een graadje
specifieker:
‘We hebben even gedacht dat het ons zou lukken
om in dit schooljaar alle problemen weg te werken.
Dat moment zijn we gepasseerd. Een deel zal opgevangen kunnen worden met inhaalprogramma’s,
5
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Onze minister van onderwijs
Arie Slob meldde op
4 februari van dit jaar:
‘Dit jaar hebben veel meer
kinderen moeite om hun
schooljaar goed door te
komen dan normaal en
blijven misschien zitten.’
maar een ander deel zal een jaar over moeten
doen.’ Tsja. De leerling kan nu dus buiten zijn of
haar schuld een jaar moeten overdoen. Na de
ministeriële teksten barstte de kritiek natuurlijk
los. Scholen voor Voortgezet Onderwijs, zoals
het Leeuwarder Lyceum, laat de ouders beslissen
of hun kind overgaat naar het volgend jaar. Zal je
altijd zien dat er discussie ontstaat bij gescheiden
ouders. Vader wil door en moeder niet. Van die
dingen. Voor groep 8 ontstond de discussie of
de groep 8 eindtoets niet per direct moet worden
aangepast op leerachterstanden. Volgens de
minister niet: ‘Nee, daar helpen we kinderen en
jongeren niet mee. Zoiets zou heel versluierend
werken, omdat je dan niet meer weet waar ze
staan.’ (letterlijke citaten).
Nee, ze zitten! Ze blijven zitten als er niemand
tegen opstaat!
Afijn, het is nog niet zo ver. Op woensdag 17
maart zijn er verkiezingen en de kans dat de
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HET NUT VAN EEN CORONAVACCIN
ZITTENBLIJVEN

huidige minister van onderwijs terugkeert, lijkt niet
groot. Het is namelijk een zware baan. En zittenblijven in de Tweede Kamer? Of als minister? Dat
is meer een onderwerp voor geoefende cabaretiers.
Zie ook het verhaal ‘verwijzingsgesprek’ uit het
boek ‘een luizenbaan.’ Een boek met verhalen en
tips uit en over het basisonderwijs. Zeker leesstof voor ouders. Zie www.eenluizenbaan.nl

Toen mijn moeder in 1945 opging voor het
HBS diploma in Zaandam, was daar weinig
tot geen fatsoenlijk onderwijs aan vooraf
gegaan. In de school zaten ‘de Moffen’ en de
hongerwinter hielp ook niet om de lessen aan
de gang te krijgen. Haar klas - en landelijk
vele klassen - kreeg vanwege de bijzondere
omstandigheden een zogenaamd oorlogs
diploma. Met dezelfde rechten als een ‘normaal’
diploma. Geen jaar verloren dus, maar wel
veel vertrouwen rijker om mee verder te gaan.
Zo kan het dus ook.
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
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BELONEN VOOR GOED GEDRAG

Nee! Belangrijk is dat je eerst een goede relatie
met je kind opbouwt. Dat doe je door middel van
liefde, acceptatie, luisteren, bevestigen en erkennen. Als je kind jou vertrouwt en je aardig vindt en
van je houdt, zal je kind accepteren dat je grenzen
stelt. Je kind moet leren om impulsen die voor
anderen ongewenst zijn, te beheersen. Dat leer je
ze door je opvoeding.
Straffen blijkt vaak niet de juiste methode om ongewenst gedrag af te leren. Effectiever is om juist
gedrag te belonen. Goed gedrag wordt aangeleerd door het te bekrachtigen en te belonen. Als
je je kind nieuw gedrag wilt aanleren, is aandacht
geven aan en het belonen van het goede gedrag
van je kind noodzakelijk. Je kind zal het gewenste
gedrag opnieuw gaan vertonen, omdat het zich
goed voelt bij de fijne en goedkeurende aandacht
van de ouder. Bovendien: bevestiging bevordert
het zelfvertrouwen.

Kinderen mogen niet altijd doen waar ze Dus: geef duidelijk je grenzen aan van wat wel
mag en wat niet. Vervolgens beloon je kind met
zin in hebben. Dat is logisch. Maar om aandacht voor het vertonen van het goede gedrag.
te weten wat niet mag, zijn regels nodig.
Grenzen. Meteen laten weten wat niet
mag dus? Straffen blijkt vaak niet de

juiste methode om ongewenst
gedrag af te leren. Effectiever
is om juist gedrag te belonen
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EXECUTIEVE FUNCTIES

Tijdens het thuisonderwijs van de af
gelopen periodes hebben ouders veel
meer zicht op hun kind gekregen. Opeens
zien ze dat hun kind al het schoolwerk
niet overziet, dat de concentratie al na
twee minuten weg is of dat de werkplek
één en al rommel is. Dit alles heeft te
maken met de executieve functies. Maar
wat zijn executieve functies?

E

xecutieve functies zijn vaardigheden, die
zich in onze hersenen ontwikkelen. Ze ontwikkelen zich geleidelijk van de kleuterleeftijd tot de jongvolwassenheid. We onderscheiden elf executieve functies, namelijk:
•	Respons-inhibitie: Het vermogen om na te
denken voor je iets doet.
•	Werkgeheugen: Het vermogen om informatie
in het geheugen vast te houden tijdens de
uitvoering van complexe taken.
•	Emotieregulatie: Het vermogen om emoties
te reguleren om doelen te realiseren, taken te
voltooien of gedrag te controleren.
•	Volgehouden aandacht: Het vermogen om de
aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen,
vermoeidheid of verveling.
•	Taakinitiatie: Het vermogen om zonder dralen
met projecten te beginnen, op tijd, op effi
ciënte wijze.
•	Planning/prioritering: De vaardigheid om een
plan te bedenken om een doel te bereiken
of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook
in staat zijn beslissingen te nemen over wat
belangrijk en wat niet belangrijk is.
•	Organisatie: Het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of
te ordenen.
•	Timemanagement: Het vermogen om in te
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schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt
indelen en hoe je je aan tijdslimieten en
deadlines kunt houden.
•	Doelgericht gedrag: Het vermogen om een
doel te formuleren, dat te realiseren en
daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden
door andere behoeften of tegengestelde
belangen.
•	Flexibiliteit: De vaardigheid om plannen te
herzien als zich belemmeringen of tegen
slagen voordoen, zich nieuwe informatie
aandient of er fouten gemaakt worden; het
gaat daarbij om aanpassing aan veranderende
omstandigheden.
•	Metacognitie: Het vermogen om een stapje
terug te doen om jezelf en de situatie te
overzien, om te bekijken hoe je een probleem
aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring
en zelfevaluatie.
De executieve functies ontwikkelen zich in
bovenstaande volgorde. Ze komen tot ontwikkeling als ze geoefend worden. Biologische en
externe factoren zoals een trauma, erfelijkheid
en armoede kunnen de ontwikkeling van executieve functies beïnvloeden. Wanneer executieve
functies weinig of zwak aanwezig lijken te zijn,
kunnen ze wel getraind worden. Bij het ont11
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EXECUTIEVE FUNCTIES

Als je weet dat een foutje niet
erg is, stout doen vergeven
wordt, hulp vragen altijd
mag en dat je ouders er
altijd voor je zijn, dan kunnen
je hersenen zich helemaal
richten op de cognitieve
(= verstandelijke) ontwikkeling

wikkelen van de executieve functie gelden de
volgende principes:
•	Een vaardigheid aanleren is beter dan
afwachten of het kind het vanzelf leert.
•	Houd rekening met het ontwikkelingsniveau
van het kind.
•	Ga van buiten naar binnen. Begin dus met
iets dat buiten het kind is, en trek je geleidelijk terug als de vaardigheid geïnternaliseerd
is.
•	Bij het veranderen van externe factoren gaat
het om de omgeving, de taak of de interactie.
•	Gebruik de intrinsieke motivatie (iets doen
omdat je het zelf graag wilt) van het kind om
iets te leren beheersen.
•	Zorg dat taken passen bij het inspanningsvermogen van het kind.

Thuis & School

• Zorg voor aanmoediging.
•	Geef het kind precies genoeg steun om
succes te behalen.
•	Steun net zo lang totdat het kind succes
heeft.
•	Als je stopt met steun en beloningen, doe dat
geleidelijk en niet abrupt.
Meer lezen over executieve functies?
Boek: Slim maar… - Peg Dawson en Richard
Guare
Site: https://wij-leren.nl/executieve-functiesslim-maar.php
Site (handreiking te downloaden):
https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
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Omdat ik
het zeg!
•	Maak contact. Zorg dat er naar je geluisterd
wordt: ‘Kom eens bij me zitten.’
•	Keur het gedrag af, niet je kind: ‘Ik snap wel
dat je kwaad bent, maar je mag niet meer
schoppen’.
•	Geef aan wat wel mag: ‘Als je kwaad bent,
stomp maar in je kussen’.
•	Leg uit waarom iets niet mag: ‘We eten niet
bij de televisie, want ik wil geen vlekken op
het kleed’.
•	Zeg niet: ‘Omdat ik het zeg’. Dit werkt averechts en je kind weet niet waarom iets niet
mag.
•	Wees consequent in wat wel en niet mag.
Doe het zelf ook niet, maar geef het goede
voorbeeld.
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Regels geven je kind
houvast en veiligheid.
Het beschermt ze tegen
gevaar, maak duidelijk wat
je belangrijk vindt en je kind
weet wat het kan verwachten.
Maar hoe geef je je grenzen
aan?

•	Waarom wil je bepaald gedrag zien?
‘We eten aan tafel omdat wij samen eten
belangrijk vinden’.
•	Niet vragen. Zeg niet: ‘Zullen we naar boven
gaan?’ maar zeg: ‘Kom, het is bedtijd’.
•	Val niet in herhaling. Zeg iets één of twee
keer, maar blijf niet herhalen.
•	Luistert je kind niet? Als je de consequenties
hebt aangegeven, hoef je niet nog een keer
te waarschuwen. Nu is het tijd voor consequenties.
Kinderen krijgen de kans te wennen aan voorschriften en plichten. Ze leren daarmee ook om
te gaan met teleurstellingen en frustraties.
14
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MENTALE GEZONDHEID

Onderzoeken bevestigen dat jongeren
en jongvolwassen door de coronamaat
regelen, meer dan andere leeftijds
groepen, mentale gezondheidsproblemen
ervaren. Het heeft invloed op het leven
en kan spanning en onzekerheid, stress
en slapeloosheid geven.

Mentale gezondheid is volgens de WHO-definitie ‘een toestand van welzijn waarin een individu
zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de
normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is
om een bijdrage aan zijn of haar gemeenschap
te leveren’. In praktijk kan mentale gezondheid
invloed hebben op lichamelijke gezondheid.
Klachten als hoofdpijn, buikpijn, afvallen of juist
toename van gewicht zouden een disbalans in
mentale gezondheid als oorsprong kunnen
hebben. Daarom tips voor ouders en kinderen
om mentaal gezond te blijven:
houd structuur
Houd structuur in je dagindeling, maar ook
afwisseling en maak routines. Stel elke dag
een doel dat bij je past, hoe groot of klein ook.
Dit is ook belangrijk voor kinderen. Gelukkig
zijn de basisscholen en kinderopvang nu weer
geopend waardoor er weer meer structuur voor
kinderen in die leeftijdsgroepen is.

Stel elke dag een doel dat bij
je past, hoe groot of klein
ook. Dit is ook belangrijk
voor kinderen
Thuis & School
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MENTALE GEZONDHEID

laat los waarop je geen invloed hebt
Doe wat je zelf kunt doen (en hoort te doen
volgens de maatregelen) en laat los waarop je
geen invloed hebt. Bij spanningen, blijf daarover in dialoog en geef advies aan elkaar. Praat
erover, dus ook met kinderen over wat ze bezighouden. Vraag hierbij eventueel om hulp bij je
huisarts als je merkt dat dit niet meer helpt.

sociaal contact
Sociale contacten met familie en vrienden
hebben een positieve invloed op je mentale
gezondheid. Je kunt lief en leed delen, reflecteren
op elkaars situatie en steun ervaren. Zoek contact en dit kan ook - in deze tijd - telefonisch of
digitaal.
ontspan
Zorg voor ontspanning door iets voor jezelf en
de kinderen te doen waar je energie van krijgt.
In deze tijd kun je ook nieuwe dingen uit proberen, zoals nieuwe spelletjes, een (andere) sport
(bv. hardlopen, thuisfitness, etc.), mindfulness,
meditatie of yoga. Elke dag even buiten zijn
heeft bovendien een goede invloed op het ritme
van je biologische klok, welke al verstoord raakt
door het vele werk achter beeldschermen. Ook
heeft iedereen in het gezin momenten voor zichzelf nodig om zich even terug te trekken.
Verder heeft een goede nachtrust een positief
effect op eventuele spanningen. Als je genoeg
slaapt, kun je stress beter aan. Maak als gezin
afspraken over vaste tijden van opstaan en naar
bed gaan om zo een goede routine te houden
en daarmee slaapproblemen te verminderen.
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raadpleeg altijd betrouwbaar nieuws
Het gevaar van sociale media is dat zij met
name informatie tonen op basis van jouw eerdere zoekgeschiedenis. Dit maakt dat eventuele
andere opinies niet aan je getoond worden.
Raadpleeg daarom zoveel mogelijk betrouwbare
nieuwsbronnen van nieuwssites of als het gaat
over corona de overheid en vermijd nepnieuws
en paniekzaaierij. Probeer ook niet te vaak het
nieuws te checken en al helemaal niet vlak voordat je gaat slapen.
zorg goed voor jezelf en elkaar
Blijf bewegen
Buiten in de tuin of alle meubels opzij, sport
kleren aan en bewegen maar. Een leuk voordeel van thuis sporten: je kunt dit met het hele
gezin doen. Probeer als volwassene elke week
minimaal 2,5 uur te bewegen en voor jongeren
geldt: minimaal één uur per dag.
Eet gevarieerd
Eet op vaste tijden, drie keer per dag en enkele
keren wat tussendoor en eet niet meer dan je
nodig hebt. Houd je gewicht (bijvoorbeeld 1x
per week) in de gaten om te kijken of je lichaam
in balans is en blijft. Gezond en gevarieerd eten
volgens de Schijf van Vijf is goed waardoor je
ook voldoende vitamines binnenkrijgt. Praat ook
eens over gezondheid en voeding met je kinderen. Wat vind je belangrijk en wat vinden de kinderen belangrijk en stel samen met je kinderen
een weekmenu op. Probeer een kind interesse
te laten ontwikkelen voor eten door bijvoorbeeld
een recept uit te laten kiezen, samen de boodschappenlijst samenstellen of door samen te
koken.
18
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lichtpuntjes
Probeer lichtpuntjes te blijven zien. Schrijf
iedere dag drie positieve dingen op die je hebt
meegemaakt, hebt gedaan of hebt gezien als
gezin. Sta stil bij de dingen die goed gaan.
Wees aardig voor elkaar en geef elkaar eens
complimentjes. Humor helpt ook en zorgt vaak
voor ontlading.
Nog enkele links voor als je verder wilt
lezen over:
Ontspanning:
https://www.kidsproof.nl/Gooi/Blog/coronatips-voor-thuis
https://www.kidsproof.nl/utrecht/blog/corona50-dingen-thuis-doen-kinderen-tips
https://www.ladylemonade.nl/koken-met-kinderen/
https://www.ah.nl/allerhande/recepten-zoeken?query=allerhandekids
Mentaal welzijn:
https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/ik-hebzorgen/stress-en-angst
https://www.snelbeterinjevel.nl/
https://www.mentaalvitaal.nl/
https://www.monitorarbeid.tno.nl/nl-nl/coronacrisis/basisprincipes-thuiswerken/
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MENTALE GEZONDHEID

Schrijf iedere dag drie
positieve dingen op die je hebt
meegemaakt, hebt gedaan of
hebt gezien als gezin

Bewegen:
https://www.ladylemonade.nl/bewegen-kinderen-sporten-thuis/
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/school-gesloten-beweeg-thuis
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/thuis-werken-hoe-zorg-je-voor-voldoende-beweging
Mindfulness/mediatie:
https://meditaties-voor-kinderen.nl/
https://unlp.nl/kennisbank/mindfulness-voor-kinderen-14-leuke-oefeningen/
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DE CORONAKILO’S

Inmiddels is het bijna alweer een jaar
geleden dat de eerste Nederlander
besmet is geraakt met het coronavirus.
Nu weten we niet beter dan dat we
binnen zitten, evenementen worden
afgelast, etc. We zitten met z’n allen
in huis en dit maakt het wat lastiger
om gezond te blijven. Hierbij 3 pijlers
om met het hele gezin gezond uit de
coronacrisis te komen.

1. Behoud ritme
Minder reistijd in de ochtend betekent vaak
later je bed uit, wat zich weer uitdraait in een
latere bedtijd. Daarnaast vervagen de eettijden,
lopen werk, school en privé door elkaar heen
en weten we amper nog welke dag het is. Maar
je houden aan je normale ritme is juist nu heel
belangrijk. Structuur is erg belangrijk voor je
mentale gezondheid en vervaagt heel makkelijk
als je daar geen handvatten voor krijgt. Voornamelijk voor kinderen is structuur belangrijk.
Het zorgt voor voorspelbaarheid, wat een gevoel van veiligheid creëert. En dat geeft een
kind de vrijheid om zich verder te ontwikkelen.
Daarnaast zorgt structuur ervoor dat kinderen
makkelijker om kunnen gaan met veranderingen.
En dat geeft rust, zowel voor jezelf als voor je
kinderen.
2. Het eetpatroon
We bewegen minder. Daardoor hebben we
minder energie nodig en vermindert onze caloriebehoefte. Dit betekent dat we ons eetpatroon
(lichtelijk) moeten aanpassen. Dit is even puzzelen, want de dagelijkse behoefte aan voedingstoffen (zoals vitamines en mineralen) blijft
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gelijk. Verminder daarom zeker niet de inname
van groente en fruit, maar schrap bijvoorbeeld
een extra tussendoortje of een glaasje sinaasappelsap. Dit kan best lastig zijn. Maak daarom
het eetpatroon inzichtelijk. Schrijf eens op wat jij
of je kinderen eten en drinken en houd dat een
aantal dagen bij.
3. Blijf bewegen
Een beetje voor de hand liggend misschien,
maar toch het noemen waard. Al is het alleen
maar als herinnering om even naar buiten te
gaan en de benen te strekken. Blijf bewegen!
Gebruik bijvoorbeeld dat half uurtje reistijd dat
je in de ochtend bespaart om buiten een ommetje te wandelen. Kies een vaste avond in de
week om met z’n alle thuis te sporten of ga voor
of na de lunch nog even wandelen. Wellicht
helpt Google je verder bij het vinden van leuke
activiteiten voor het hele gezin.
En als het even niet lukt, wees dan ook niet te
streng. Het is een lastige tijd en het is aanpassen voor jong en oud. Houd vol en schakel de
juiste hulp in als dat nodig is!
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DE WIJSHEID VAN OUDERS
IS NU AL EEN SUCCES!
De Wijsheid van Ouders, met spiegelverhalen
over onderwijs en opvoeding, werd met veel
waardering ontvangen.
De eerste oplage van 8000 exemplaren is nu
uitverkocht.
Al snel werd duidelijk dat het niet een eenmalige
uitgave zou worden en een tweede druk op
handen was.
Ook na het verschijnen van het boek werden
door scholen suggesties gedaan voor bij een
tweede druk.

Bestellen via info@ouders.net
Meer informatie via ditzelfde emailadres en / of
0343 513434 (van 8.30 u tot 12.30 uur).
Vanwege het bepalen van de oplage van de tweede
druk ontvangen wij graag uw bestelling voor 13 maart
2021.
De uitgave is gedaan in samenwerking met de Jacob
van Katwijk Fundatie - BOEK & COO. Deze verzorgt
de verdere afhandeling.

Het boek zou bijvoorbeeld kunnen dienen:
-	Als welkomstgeschenk aan de ouders bij het
inschrijven van het kind.
- Als geschenk aan alle ouders.
-	Als geschenk aan de actieve ouders in ouderraad,
medezeggenschapsraad, ouderactiviteiten.
-	Als geschenk aan ouders bij het verlaten van de
school.
-	Als geschenk aan ouders als waardering voor hun
inzet bij een bijzondere situatie zoals de Coronatijd
met thuiswerk, maar ook bij jubileumactiviteiten.
-	En nog enkele andere afhankelijk van de individuele
positie van scholen, stichtingen of verenigingen.
Kortweg. Ouders van Waarde gaat een tweede druk
realiseren. Die vindt plaats eind maart. Met het oog op
bovenstaande ideeën hebben we de prijs van het boek
zo laag mogelijk gehouden.
€ 2,95 exclusief verzendkosten en een minimale
bestelling van 10 boeken.
(We hebben met het verzendhuis van de drukker
daarbij kunnen regelen dat als u de bestelde boeken
binnen de vereniging of stichting op één adres laat
bezorgen u fors bespaart op de verzendkosten).
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