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Mijn kind wordt een puber…
wat nu?

Inhoud

• Van groep 8 naar de brugklas

• De puberteit

• Uw rol als opvoeder

Hoe was het?

Van groep 8 naar de brugklas

• Nieuwe school

• Weer de jongsten 

• Meer zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid

Waarom is het anders?

• Het is nieuw: kinderen moeten wennen

• Het puberbrein groeit en hormonen gieren door lichaam 

• Slaaptekort: pubers hebben van nature een ander slaapritme
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Wat gebeurt er in de puberteit precies?

• Lichamelijk ontwikkeling, de ontwikkeling van jongen/meisje naar 

man/vrouw

• Cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld de groei van de hersenen

• Sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld hoe je naar jezelf en 

anderen kijkt

Puber hersenen

Prefrontale cortex in ontwikkeling:

• Moeite met: - plannen, organiseren, beslissen       

- prioriteiten stellen

- gevolgen overzien

• Heftige emoties: - dopamine

- eerder negatief

- minder inlevingsvermogen

• Lagere impulscontrole

• Roekeloosheid (kicks)

Filmpje Sociaal emotionele ontwikkeling

• Vormen eigen identiteit

• Losmaken van ouders en afzetten tegen ouders

• Gevoelig voor groepsdruk

• Emotioneel

• Experimenteren 

Zelfbeeld

• Hoe ontstaat een zelfbeeld?

• Negatief en positief zelfbeeld

• Waarom is positief zelfbeeld belangrijk in de puberteit?

Zelfbeeld

• Rol van ouders
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Bron: www.opvoeden.nl/alcohol-en-groepsdruk-2259

Verschillende opvoedstijlen

• Rol van ouders

Wat kunt u doen?

• Verschillende opvoedstijlen

• Valkuilen op de loer..

Stellingen

• Verbieden heeft geen zin, ze doen het toch wel.

• Natuurlijk mag mijn minderjarige kind drinken. Ik dronk vroeger ook en 

alles is goed gegaan.

• Iemand die thuis leert drinken, zal na zijn 18e beter met drank kunnen 

omgaan.

• Ik heb liever dat mijn kind de hele dag gamet, dan dat hij/zij rookt of 

drinkt.

• Ik heb liever dat mijn kind alcohol drinkt, dan drugs gebruikt.

De invloed van ouders is veel groter dan gedacht….
Wees duidelijk en stel grenzen

• Behoefte aan duidelijkheid

• Maak regels met elkaar 

en houd je eraan

Geldt voor alle onderwerpen…
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Voorbeeld van een duidelijke afspraak

• Maak de afspraak van NIX

Aantal glazen in het weekend volgens ouders…

..volgens de kinderen…
Blijf betrokken

• Toon interesse

• Geef complimenten

• Maak tijd om te praten

Wat is een Echte vraag?

• Als je antwoord niet kunt opzoeken via Google

• Als jij zelf het antwoord niet weet

• Als het geen verwijt is, verpakt in de vorm van een vraag

• Als je kind bij zichzelf te rade moet gaan: wat denkt, voelt of vindt hij

zelf?

• Als er geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoord is

• Als het een vraag is die niet alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kan

worden

• Als je zelf geinteresseerd bent in het antwoord

Bron: Focus! Justine Pardoen

..en geef het goede voorbeeld
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Bron: www.opvoeden.nl/regels-en-afspraken-over-drank-2255
Bron: www.opvoeden.nl/drugsgebruik-bespreken-2264

Jongeren niet gevoelig voor de boodschap over 

hersenschade!

Wel gevoelig voor gevolgen op korte termijn:

• Voor schut staan, omdat je dronken bent

• Genante foto’s op social media

• Dingen doen waar je achteraf spijt van hebt

27

Tips t.a.v. internetgebruik en gamen

• Bekijk samen het filmpje op Youtube: 

If books came after games

• Toon interesse en speel samen met je kind 

zijn favoriete game

• Stel grenzen en maak duidelijke afspraken over 

het gebruik van  computer, tablet en smartphone

• Vraag je kind mee te denken over afspraken en oplossingen

over hoe je hen kan aanspreken als hij/zij online is

If books came after games…
Alles gaat om de juiste balans…

Spel  - Sport - Studie  - Sociaal  - Slaap

Twijfel? Doe de test!

www.gameninfo.nl
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Meer weten en advies?

• www.alcoholinfo.nl

• www.drugsinfo.nl

• www.gameninfo.nl

• www.nix18.nl

• www.vnn.nl

Gratis webinars over 

Alcohol, Drugs, Gamen en meer…

Kijk voor meer info op 

vnn.nl/kennisbank/webinars-vnn


