
Problemen met het opvoeden 
van tieners zijn van alle tijden. 
Al in de Griekse oudheid maak-
ten volwassenen zich zorgen 
over ‘de jeugd van tegenwoor-
dig’.  En dat gebeurt dus nog 
steeds. De tijd waarin we leven 
is compleet anders, maar de 
jongeren maken tijdens hun 
tienerjaren nog steeds dezelfde 

ontwikkeling door. 
Ouders begrijpen vaak niet 
waarom jongeren doen wat 
ze doen. Dat is jammer. Want 
hoe beter je je kind begrijpt, 
hoe beter je hem of haar kunt 
begeleiden. En dat is iets dat 
de meeste tieners zeker nodig 
hebben!

Overgang tussen kind en 
volwassene
Waarom vinden tieners het zo 
moeilijk om zich te concentre-
ren op school? Hoe komt het 
toch dat ze van die ondoor-
dachte dingen doen? Waarom 
experimenteren ze met drank 
en drugs? Hoezo kunnen ze 
niet plannen? Waarom ruimen 

De puberteit is een periode die voor kinderen, 
maar ook voor ouders best lastig kan zijn. Tieners 
ontdekken wie ze zijn en zetten zich vaak af 
tegen hun ouders. Ouders moeten op hun beurt 
hun kinderen langzaamaan loslaten. Toch is de 
puberteit niet alleen maar moeilijk. Het is ook een 
periode van kansen en mogelijkheden.

GRATIS CURSUS
Ben je lid van de Bibliotheek? 

Dan kun je gratis de online 

e-cursus Puberbrein volgen. Leer 

wat er zich allemaal afspeelt in 

het puberbrein, zodat je jongeren 

van 10 tot 25 jaar beter begrijpt.

www.bibliotheek.nl/cursussen

ze hun kamer niet op? Hoe kan 
het dat ze het ene moment 
intens verdrietig zijn en het 
volgende moment de slappe 
lach hebben? Waarom slapen 
ze zo lang?
Het heeft allemaal te maken 
met de ontwikkeling van de 
hersenen. Nog niet alle verbin-
dingen tussen hersencellen en 
verschillende delen van de her-
senen zijn gemaakt. Vooral de 
verbinding met de prefrontale 
cortex, een hersengebied aan 
de voorkant van ons hoofd, 
werkt nog niet goed.  

ZORGEN OVER PUBERS 
ZIJN VAN ALLE TIJDEN. 

'De jeugd is zo verdorven, 
zo bandeloos, dat we de 
hoop moeten opgeven dat 

het ooit nog 
goed met ons komt.'

Kleitablet Nationale Bibliotheek 
Bagdad (±2000 v. Chr.)

'De jeugd van nu houdt 
van luxe. Ze heeft  

slechte manieren, geen 
eerbied voor ouderen en 
ze kletst in plaats van 
dat ze werkt, ze schrokt 
bij maaltijden het eten 

naar binnen, legt de 
benen over elkaar en  

tiranniseert de ouders.'
Een veelgebruikt citaat, ten onrechte 

toegeschreven aan Socrates 
(470-399 v. Chr.)

Bron: De jeugd van tegenwoordig. 
3000 jaar denkers over onderwijs, 
H. Sissing, Uitgeverij Boom, 2015.

Geciteerd in Het Tienerbrein,  
Jelle Jolles, 2016.
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KORTING
Met de kortingscode 
BIEB5 krijg je 5 euro 

korting op een e-
readerhoes. Geldig

 tot 1 juli 2018.

3130

MAAK JE E-READER MOOIER
Met een hoes blijft je e-reader niet alleen krasvrij, het staat 
nog mooi ook. Caseable.com heeft een uitgebreide collectie 

met allerlei designs. Vind je toch niet wat je zoekt? Dan maak 
je via de site eenvoudig zelf een uniek ontwerp. Bijvoorbeeld 

met een mooie vakantiefoto of de cover van je favoriete boek. 
Verkrijgbaar via: https://caseable.com/nl/ | Vanaf € 29,90.

Voor echte  
boekenwurmen
Met deze praktische linnen tasjes 
laat je aan iedereen zien dat je 
van lezen houdt. De tassen zijn 
stevig genoeg om al je biebboeken 
in te vervoeren en nog duurzaam 
ook. Je kunt kiezen uit vijf ver-
schillende teksten. Verkrijgbaar  
in diverse boekhandels en via  
www.spreadthebooklove.nl    
€ 4,50.

Nooit meer een boek kwijt
Leen je vaak boeken uit? Dan is een ex-librisstempel echt iets voor 
jou. Een stempel waarmee je een boek waarmerkt met je naam.  
Ex-libris betekent letterlijk ‘uit de boekencollectie van’. Zo vergeet  
de lener in ieder geval niet dat het boek van jou is. 
Bij de stempelmakerij stel je het stempel zelf samen. 
Verkrijgbaar via: www.destempelmakerij.nl | Vanaf € 25,00.

HEBBEDINGEN
Voor leesmonsters en boekenwurmen

5 TIPS OM JE TIENER TE 
HELPEN
1.  Tieners hebben duide-

lijkheid en structuur 

nodig. Stel daarom 

grenzen. Daarmee 

geef je ze speelruimte 

waarbinnen ze kunnen 

experimenteren.

2.  Bij goed contact nemen 

tieners eerder dingen 

van je aan. Blijf dus 

met elkaar praten! 

Doe ondertussen iets 

anders, zodat je el-

kaar niet hoeft aan te 

kijken, bijvoorbeeld 

afwassen of een auto-

rit maken. Dat is bij 

onderwerpen die onge-

makkelijk zijn voor 

tieners minder eng.

3.  Leg het nut uit van 

dingen die moeten 

gebeuren. Als jongeren 

het belang inzien, 

kunnen ze zich er mak-

kelijker toe zetten.

4.  Geef als ouder het goe-

de voorbeeld want je 

bent heel belangrijk 

voor de ontwikkeling 

van je kind.

5.  Toon interesse en neem 

de tijd om te luisteren. 

Kom niet direct met  

allerlei oplossin-

gen, maar spreek je 

waardering uit voor de 

manier waarop je kind 

zelf zijn problemen 

oplost.

VERDER LEZEN?
5 boeken over het puberbrein

•  Heftige hersens, Mark Mieras

•  Het puberende brein,  

Eveline Crone

• Het tienerbrein, Jelle Jolles

•  Puberbrein binnenstebuiten, 

Huub Nelis en Yvonne van Sark

•   Wij zijn ons brein, Dick Swaab

Juist dit gebied zorgt ervoor 
dat we ons gedrag kunnen 
controleren en sturen.  
Pas rond de leeftijd van 25 jaar 
zijn de hersenen helemaal 
volgroeid. 

Pubergedrag
De hersenen werken dus nog 
niet zo goed als bij volwasse-
nen. Dit heeft grote invloed 
op het gedrag van tieners. Ze 
hebben moeite met een aantal 
dingen, zoals:
• overzicht houden
• zich concentreren
• plannen
•  bepalen wat er eerst moet 

gebeuren
• weloverwogen keuzes maken
•  nadenken over gevolgen op 

lange termijn
•  omgaan met heftige ge-

voelens zoals onzekerheid, 
depressie, verliefdheid en 
jaloezie

• risico’s inschatten
• op tijd opstaan

Begeleiding
Hoewel de invloed van leef-
tijdgenoten in de puberteit 
steeds groter wordt, speel 
je als ouder een belangrij-
ke rol. Je helpt met keuzes 
maken, je geeft structuur 
en biedt een luisterend 
oor. Tieners lijken soms erg 
gesloten. Het is belangrijk 
dat ze weten dat ze altijd bij 
je terechtkunnen.


