
Samenvatting ouderavond  ‘Het wonderlijke puberbrein’ 

Tijdens de interactieve lezing ‘Het wonderlijke puberbrein’ werd er actief meegeschreven door de 

aanwezige ouders. Want wat gebeurt er nou precies met pubers? En hoe kunnen ‘wij’ daar nu het 

beste mee omgaan? Om het geheugen een beetje op te frissen en nog even stil te staan bij deze 

leuke avond geven we vanuit KNAP! graag nog een korte samenvatting.  

Na de kennismaking werd de avond gestart met een korte uitleg over de verschillende definities; 

tiener, puber en adolescent. Zodra dit helder was zijn we dieper ingegaan op de ontwikkelingen die 

plaatsvinden in de puberteit. Bij de ontwikkeling van jongeren zijn er tussen hun 10e en 25e drie 

wegen die zich tegelijk ontwikkelen en elkaar ook beïnvloeden: de lichamelijke ontwikkeling 

(puberteit), de cognitieve ontwikkeling (de groei van het denkvermogen) en de sociaal- emotionele 

ontwikkeling (verantwoordelijk voor het inzicht in jezelf en in anderen). Om het nog eens extra 

ingewikkeld te maken verlopen al deze ontwikkelingen ongelijk. Dit geeft een verklaring voor het 

typische en onlogische pubergedrag.  

Na deze introductie is er uitgebreid stilgestaan bij de sociale ontwikkeling die zogezegd in 3 fases 

verloopt. Hierbij werd er per fase uitleg gegeven over het zijn, het gedrag en het denken/voelen van 

pubers. Vervolgens kwam de tweede weg van ontwikkeling aan bod; de lichamelijke ontwikkeling. In 

de periode tussen het 10e en 16e levensjaar is er sprake van grote lichamelijke veranderingen, die 

tevens enorme invloed hebben op de manier waarop jongeren zijn, doen denken en voelen. Hierbij 

hebben we stilgestaan bij de geslachtrijping, groeispurt en de cocktail van hormonen. Ten derde 

kwam de ontwikkeling van de hersens aan bod. Hoe werken de hersens nou eigenlijk en hoe verloopt 

de ontwikkeling? Kortgezegd komt het er op neer dat de hersenen van jongeren continu in 

ontwikkeling zijn. Echter de verschillende delen in de hersenen ontwikkelen zich ieder op een ander 

tempo. De voorste hersendelen, waar zicht het controlecentrum bevindt, rijpt als laatst en dat heeft 

grote consequenties voor het gedrag van pubers en adolescenten op allerlei gebieden.  

Door middel van een quiz werd duidelijk hoe goed u uw eigen puber eigenlijk kent. Waarna 

uiteindelijk alle ontwikkelingen bij elkaar kwamen door stil te staan bij het typische pubergedrag. 

Samenvattend; in de adolescentie zijn de emotiegebieden in de hersenen nog volop actief en de 

frontaalkwab heeft het nog weinig voor het zeggen. Vergelijk het met het starten van een auto 

zonder goede chauffeur achter het stuur; de balans tussen emotie en ratio is zoek. Toch heeft dit niet 

alleen maar negatieve gevolgen. Het zorgt ervoor dat jongeren op zoek gaan naar nieuwe dingen, 

naar onafhankelijkheid, naar hun eigen rol binnen een groep. 

Tot slot hebben we het nog gehad over hoe dit ingewikkelde puberbrein ook nog moet leren?  We 

zijn hierbij ingegaan op de onderwerpen slaapritme, aandacht en plannen en organiseren. De 

belangrijkste lessen? Multitasking bestaat niet en ‘use it or lose it’; hoe meer je bepaalde 

hersendelen gebruikt, hoe meer ze zich ontwikkelen en hoe meer je ervan zult meenemen naar je 

volwassenheid.  

Kortom; de pubers hebben in de puberteit niet alleen een onrijp brein, zij moeten ook nog eens 

plotseling leren omgaan met een totaal ander functionerend brein. Daarnaast vinden er door de 

aanmaak van hormonen ook nog eens gedragsveranderingen plaats. Dat is niet gemakkelijk, nog voor 

henzelf, nog voor ouders en school. Jongeren voelen zich dan ook regelmatig overvraagd. Ze willen 

vaak meer kaders en sturing dan volwassenen soms denken. Om hierbij een handje te helpen hebben 

wij als afsluiting nog een aantal concrete tips voor u als ouder gegeven zoals; bied die structuur en 

ruimte, stimuleer zelfstandigheid, help plannen en prioriteiten stellen, geef bevestiging en geef een 

duidelijke en reële uitleg bij regels en afspraken.  



Wij vonden het een geslaagde avond en willen jullie heel erg bedanken voor deze leuke avond waarin 

wij ook veel hebben geleerd door jullie gedeelde ervaringen. Heel erg bedankt hiervoor!  


