GEZONDHEID: GEBRUIK ZIT-STABUREAUS IN HET
MBO
Posted on 13 juli 2021

Even wennen: staan tijdens de les
Auteur(s) Mara Kirschner, Rianne Golsteijn en Renate de Groot, Onderwijswetenschappen
Open Universiteit, Heerlen
Update n.v.t.

Je hoort het steeds meer: zitten is het nieuwe roken. Bijna net zo ongezond, slecht
voor hart en bloedvaten en wat al niet meer. Dat geldt niet in het minst voor jongeren.
De tijd op school brengen zij grotendeels zittend door. Daar valt gelukkig wat aan te
doen. Door traditioneel schoolmeubilair te vervangen door moderne ‘zit-stabureaus’.
Staan tijdens de les: het is wel even wennen, zo blijkt uit experimenten.

Effecten van zitgedrag
Jongeren (12-18 jaar) in Nederland zitten gemiddeld 9,6 uur per dag (Verdieping Bewegen:
Zitgedrag | RIVM, 2018). Voor een belangrijk deel gebeurt dat op school. Zittend les krijgen
is daar nu eenmaal de norm (Zitgedrag | Sport En Bewegen in Cijfers, 2018). Gezond is dat
bepaald niet. (Te) veel zitten leidt bij jongeren tot een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten en een verminderde conditie. Maar dat niet alleen. Onderzoek leert dat er ook
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een verhoogde kans is op depressie, op een verminderde eigenwaarde en zelfvertrouwen,
en gedragsproblemen (Tremblay et al., 2011). Daarnaast lijkt zitgedrag een negatieve
invloed te hebben op cognitie en schoolprestatie (Aadland et al., 2017; Lópex-Vicente et al.,
2017; Mazzoli et al., 2019).

Voordelen van staan
Wat te doen om die negatieve effecten te keren? Een tamelijk eenvoudige manier is om
traditioneel schoolmeubilair (stoelen en tafels) te vervangen door zit-stabureaus. Je kunt
eraan zitten, maar ook aan staan. Afwisselend, naar behoefte. Langdurig zitten is er dan
niet meer bij, en dat brengt verschillende voordelen met zich mee. Het is gezonder
(Tremblay et al., 2011), dat in de eerste plaats. Maar ook lijkt dit ‘opbreken’ van het zitgedrag
een positieve invloed te hebben op cognitieve, fysieke en psychologische functies.
Zo laten verschillende studies zien dat er een verband is tussen dit staan/zitten en
selectieve aandacht en cognitie (Mazzoli et al., 2019; Mehta et al., 2015; Rosenbaum et al.,
2018). Het zou kunnen dat er een verbetering plaatsvindt omdat verschillende
hersengebieden worden geactiveerd door te staan (Jung et al., 2020). Op fysiek vlak kan
het veranderen van zitgedrag leiden tot gewichtsverlies. Staan verhoogt namelijk de
energie-output (Reiff et al., 2012). Daarnaast wordt spier- en gewrichtspijn verminderd
door het zitten te onderbreken (Ee et al., 2018). Op psychologisch vlak wordt het
verminderen van zitgedrag geassocieerd met een verbeterd mentaal welbevinden
(Ellingson et al., 2018).
Onderzoek van Rijpstra en Bernaards (2011) laat zien dat 80% van de mbo-studenten een
ongezonde, zittende leefstijl heeft. Alle reden dus om traditioneel schoolmeubilair te
vervangen door zit-stabureaus. Belangrijke vraag die daaraan voorafgaat is echter of mbostudenten daadwerkelijk gebruik willen maken van dergelijke bureaus. Naar die
haalbaarheid is nog geen onderzoek gedaan. In het primair, secundair en hoger tertiair
onderwijs is dit wel het geval en zijn leerlingen/studenten positief over het gebruik van zitstabureaus.

Peiling van student-attitudes
Om toch een idee te krijgen van de attitude van de mbo-populatie is op beperkte schaal
geïnventariseerd (Kirschner et al., 2021) of studenten überhaupt willen staan tijdens de les,
achter de bureaus, en hoe zij dit ervaren. Om zo veel mogelijk informatie te krijgen over
factoren die eventueel van invloed zijn op het wel of niet gebruiken van zit-stabureaus zijn
mbo-studenten bevraagd aan de hand van focusgroepinterviews: interview met een
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specifieke groep om een van tevoren vastgesteld onderwerp te bediscussiëren.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij twee klassen Uiterlijke verzorging op een mboschool in het midden van Nederland. Beide klassen hebben gedurende één blok van drie
weken gebruikgemaakt van zit-stabureaus. Tijdens dit blok zijn in twee klaslokalen alle
traditionele stoelen en tafels vervangen door zit-stabureaus die met een hendel in hoogte
verstelbaar zijn. De klassen hebben vervolgens alle theoretische lessen gevolgd in deze
lokalen. De bureaus mochten zij naar eigen goeddunken onbeperkt in hoogte verstellen.
Na drie weken konden studenten aangeven of ze mee wilden doen aan een
focusgroepinterview waarin ze werden gevraagd naar hun ervaringen met de zitstabureaus. Aan deze interviews namen 33 studenten deel: 32 vrouwen en 1 man. De
gemiddelde leeftijd was 17,3 jaar. In interviews van maximaal een uur werden vier
hoofdthema’s uitgevraagd.

Bevindingen op vier hoofdthema’s
Onderstaand een overzicht van de bevindingen op deze vier hoofdthema’s.
1. Wel of niet gestaan aan de bureaus?
Als eerste werd aan studenten gevraagd of zij überhaupt gebruik hadden gemaakt van de
zit-stabureaus. Hoewel studenten aangaven het moeilijk te vinden uit zichzelf achter de
bureaus te gaan staan, deden zij dit wel wanneer docenten dit aan hen vroegen.
Uiteindelijk heeft bijna iedereen ten minste één keer gebruikgemaakt van de sta-functie
van het bureau.
Studenten gaven aan dat het staan bij sommige lestaken een fijne bijkomstigheid was.
Wanneer de hele klas zat, konden zij staand achter de veiligheid van hun bureau een
onderwerp presenteren. Als reden om niet te gaan staan, noemden sommige studenten
dat zij zich ‘s ochtends nog niet fit genoeg voelden om dat te doen. Daarnaast gaven zij
aan soms te hebben vergeten dat staan tot de mogelijkheden behoorde. Niet zo vreemd,
want studenten hebben van jongs af aan geleerd dat je hoort te zitten in de les. Het is dus
belangrijk de studenten te helpen bij het aanleren van de nieuwe gewoonte de les staand
te volgen.
Klik hier voor een samenvatting van de resultaten op dit thema.
2. Redenen om wel of niet te gaan staan.
Studenten konden verschillende redenen bedenken om wel, maar ook om niet te staan
achter hun bureau. Staan, gaven zij aan, verbetert je alertheid en postuur. Ook geeft het
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een gevoel van autonomie wanneer je zelf mag bepalen wanneer je gaat staan. Daarnaast
had het bureau een toegevoegde waarde bij sommige vakken of lesvormen, bijvoorbeeld
bij het geven van presentaties voor Nederlands of burgerschap of het doen van Kahoot©
(een leerspel) met de hele klas.
Redenen om niet te gaan staan, waren onder andere het mogelijk storen van klasgenoten,
spier- en gewrichtspijn en bang zijn om als enige die staat in het middelpunt van de
aandacht te belanden. Ook waren studenten zich ervan bewust dat zij het zicht van
andere studenten konden blokkeren door te staan.
Klik hier voor een samenvatting van de resultaten op dit thema.
3. Ervaringen tijdens het staan achter het zit-stabureau.
Gevraagd naar hun ervaringen bij het gebruik van de bureaus, gaven sommige studenten
aan geen verschil te merken. Andere studenten deelden zowel positieve als negatieve
ervaringen. Veel van deze ervaringen kwamen overeen met mogelijke redenen om wel of
niet te gaan staan. Dat de bureaus verstelbaar waren, vonden studenten een voordeel op
zich. Die faciliteit maakte ook een goed passende zithouding mogelijk.
Studenten vonden het moeilijk onder woorden te brengen wat zij er fijn aan vonden om te
kunnen staan. Voor sommige lesvormen was het een toevoeging. Tegelijkertijd merkten
zij dat staan achter het bureau kon leiden tot verlies van concentratie en focus. Soms
kregen zij last van voeten en benen, en voelden zich het middelpunt van de aandacht.
Als storend ervaarden studenten het wanneer een klasgenoot het bureau omhoog deed.
Dit leidde de aandacht af. Ook al omdat dit soort bureaus nooit eerder in de klas waren
gebruikt. Permanent gebruik zou kunnen zorgen voor gewenning en dus minder
afleiding. Ook op andere punten zou gewenning een rol kunnen spelen. Meer staan achter
de bureaus bijvoorbeeld maakt spieren sterker, waardoor staan minder als last ervaren zou
kunnen worden.
Sommige studenten ten slotte zeiden de bureaus als zeer onstabiel te ervaren. Ze waren
bang dat hun laptop er eventueel af zou kunnen vallen.
Klik hier voor een samenvatting van de resultaten op dit thema.
4. Wat er nodig is om te gaan staan in de klas.
Wat dachten studenten nodig te hebben om daadwerkelijk te staan achter de bureaus?
Uit de antwoorden bleek dat docenten hierbij een leidende rol moeten hebben. Het zou
helpen als zij hun studenten motiveren en aanmoedigen om te gaan staan. Eveneens
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stimulerend is het als er een bepaalde structuur in het staand volgen van onderwijs komt.
Dus bijvoorbeeld staand beginnen met de les, of staan gedurende instructies. Ook is het
belangrijk dat rekening wordt gehouden met de klasindeling, zodat iedereen de docent
kan zien, ook als er studenten staan. Studenten gaven verder nog aan dat het belangrijk is
bureaus aan te schaffen die voldoen aan hun eisen.
Klik hier voor een samenvatting van de resultaten op dit thema.

Staan in het mbo
Afgaand op een eerste, verkennend onderzoek hebben mbo-studenten een positieve
attitude tegenover zit-stabureaus. Deze positieve attitude alleen is echter niet voldoende
om daadwerkelijk te gaan staan achter de bureaus tijdens de les. Het onderzoek laat zien
dat docenten een centrale rol spelen in het succesvol implementeren van zit-stabureaus.
Volgens de studenten moeten docenten hen actief motiveren en stimuleren te gaan
staan.
Het is belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van het belang van hun voortrekkersrol.
En ook dat zij zich bewust zijn van de voordelen van een afwisseling van staan en zitten in
de klas. Daarnaast zal implementatie makkelijker zijn als bureaus stabiel en eenvoudig in
gebruik zijn.
Het is belangrijk om te benoemen dat dit onderzoek is gedaan bij een specifieke subgroep
binnen het mbo. We moeten daarom voorzichtig zijn met het generaliseren van de
resultaten naar de hele mbo-populatie. Duidelijk is al wel dat het belangrijk is om
docenten actief te betrekken bij de implementatie van alternatief schoolmeubilair. Zodat
zij studenten kunnen stimuleren en motiveren om te staan achter zit-stabureaus en
daarmee een actieve leefstijl te promoten.
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