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Programma

• Wat is puberteit? 

• De ontwikkelingsfases 

• Wat doen ze? 

• En wat doe jij dan?

Een puber

De puber

Puber (lichamelijk): 10 -15 jaar
Adolescent (volledig): 16 - 23 jaar

Adolescentie is de levensperiode tussen 10 en 23 jaar

Spreektaal: Puber = “iemand tussen de 12 en 18 jaar”

“Jahaaa…”



Aan welk gedrag denk je bij een puber?

De puber
• Heeft:

- weinig controle over gedrag en kan 
niet goed plannen
- sterk wisselende emoties en kan 
risico’s niet goed inschatten

• Gaat:
- laat naar bed en heeft ’s ochtends 
moeite met opstaan

• Is:
- niet “vooruit te branden” en “liever 
lui dan moe”

Puberquote:
“IK BEN NIET 
LUI. IK BEN 
GEWOON 
HEEL ERG 

GEMOTIVEERD 
NIKS TE 
DOEN.”

Cognitieve ontwikkeling

Frontaalkwab

Amygdala

Hersenschors

• taal
• planning
• motivatie
• geheugen
• concentratie
• beslissingen nemen
• impulsbeheersing 
• beoordelingsvermogen
• probleemoplossing
• sociaal gedrag



Controle gedrag & plannen

Controle over gedrag
• Planning
• Inhibitie

- Afleiding negeren lukt niet
• Flexibiliteit

Controle gedrag & plannen

• Lichamelijke ontwikkeling
• Secundaire geslachtskenmerken

• Cognitieve ontwikkeling
• Denken, leren en logisch redeneren nog in 

ontwikkeling
• Abstracter denken

• Sociale en emotionele ontwikkeling
• Zelfbeeld en individualiteit

• Sensorische en motorische 
ontwikkeling

• Armen en benen groeien snel
• Hersenen moeten zich aanpassen
• Klungelig en onhandig 

De puber



Emoties en risico’s
• Emotioneel overactief - rationele systeem nog niet volgroeid
• Gevoelig voor “korte termijn winst”

Stunt

Kick
(Emotioneel)

Risico
(Rationeel)

Gebrek aan 
ervaring
(Afkeer)

Gevoelig voor vooruitzicht van een beloning!!!

Laat naar bed
• Melatonine huishouding verstoord

- Puberteit 
‣ Lichtinvloed 

• Slechte slaaphygiëne
Gevaar chronisch slaaptekort ( <9 uur ) 
• Moeite om nieuwe informatie te onthouden
• Concentratieproblemen
• Verminderd creativiteit
• Stemmingswisselingen (verergeren)

• Uiterste geval: depressieve gevoelens



Laat naar bed
• Leg aan pubers uit waarom
• Laat ze in het weekend bijslapen.
• Stimuleer lezen voor het slapen
• Stimuleer beweging overdag

• Laat je puber uitslapen
• Neem het ze niet kwalijk

Wat helpt?
1. Vaste bedtijden
2. Voldoende lichaamsbeweging
3. Vermijd cafeïne, nicotine en alcohol
4. Geen zware maaltijd of zoetigheid
5. Geen TV, tablet of smartphone in de slaapkamer
6. Donkere, koele en rustige slaapkamer
7. Goed bed en kussen
8. Slaapritueel

Slaaphygiëne

Misverstanden

• Pubers zijn niet dom

• Pubers zijn niet doof

• Pubers zijn niet naïef

• Pubers zijn niet lui

Pubers zijn lui



Grenzen stellen

“Pubers hebben grenzen nodig.
Waar moeten ze zich anders tegen 

verzetten?”

Grenzen stellen

• Afspraak is afspraak
• Goed gedrag = meer vertrouwen
• Straf?
• “Pick your battles”

Bespreek en overleg!!!

Hou rekening met de valkuilen!!!



Geen fase
• Niet uitzitten, wees actief

• Ze zijn lastig en ongrijpbaar, heb geduld en begrip

• Cruciale tijd in de ontwikkeling

• Juist NU volwassen begeleiding bieden

• Pubers moeten de gelegenheid hebben om eigen inzichten op te 

doen en daarbij ook fouten te maken

• Help ze inzicht te krijgen in verschillende perspectieven van 

situaties.Maak voor-, nadelen en consequenties op langere termijn 

zichtbaar

X

De puberteit is een fase…
“Daar moeten we doorheen… “ 

“Rustig afwachten tot het voorbij is…”



Tips
• Geen “jij”, maar “ik” 

• Bespreek het gedrag, niet de persoon 

• Stel grenzen en houd je eraan 

• “Pick your battles” 

• Leg niet uit, maar stel vragen 

• Geef ruimte om te kiezen 

• Wees een BOK (begripvol, open, kalm)

Beloon positief gedrag!!!
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