
Welkom op pubereiland


Lezing Schoter 2018





Vanaf pubereiland lijkt het diploma nog erg ver weg 





Je weet dat je 
een puber 
hebt als je 
jezelf hoort 
zeggen:


 ‘Het is hier 
geen hotel!’




Hgh mam wr hb j mn 
schnen? Eh…?

Wr hb j mn schnen moet 
nu!!!!

Wat bedoel je precies?

O, je voetbalschoenen?
Die liggen in de berging.

Z z nt

Graag gedaan x



‘Aan de voorkant zaken goed regelen, 
voorkomt achteraf repareren’

Steven Pont 



beloningsgevoelig
controlecentrum

complexere taak

testosteron



Pubers reageren vaak vanuit hun emoties 






U bent tijdelijk de prefrontale cortex



25



De essentie van puberteit is disbalans en chaos







Mam?

Mam?

MA-MA!!!

Schat, app onze dochter even ze kan 
je niet bereiken zegt ze x

Wat is er zo dringend? Papa appte me 
en ik zit in een vergadering

Wat is onze inlog van netflix?

Hoezo? Je zit toch in de les??

Ja, maar die is saai L



Huiswerk, social media & netflix…gaan écht niet 
samen!



Multitasking,
the single best 
way to screw up 
both jobs




Hi, allemaal!

Ben ff aan mn 
huiswerk L

Doeiiiiiii!

Doeiiiiiiii??????



‘Tieners hebben steun, sturing en inspiratie 
nodig om te kunnen groeien’

Jelle Jolles





Jongeren luisteren niet, maar ze horen je wel



Coachen doe je niet alleen in de kleedkamer



#ShiggyChallenge





U bent écht niet de strengste ouder!



Verdiep je in hun wereld


Weet met wie ze optrekken


Wees oprecht geïnteresseerd


Bekritiseer niet alles




It’s not you. I just need some space



Mam, waar ben je?
Thuis!

Ik ook J

Kom dan even naar boven

Luiheid heerst mam



Licht uit, smartphone aan!


Onderzoek YoungWorks 2018



Slecht slapen veroorzaakt stress en 
                             stress veroorzaakt slecht slapen



Slaaptekort tast je geheugen aan



alcohol & middelengebruik





Let goed op de 
vermoeidheidssignalen 
bij uw kind


Bij aanhoudende
klachten:
vraag advies bij de 
mentor, huisarts of 
schoolverpleegkundige



 




Puberteit geeft pijntjes & klachtjes



Concentratieproblemen?


R
R
R





sexting

grooming

nare filmpjes en foto’s

cyberpesten

discriminatie

bedreiging




www.meldknop.nl



Hé gast, heb je geleerd voor 
de toets?

Mwah, redelijk

Mooi dan kom ik naast 
jou zitten!!

Nou, zo goed ken ik het ook niet

Chill man, schrijf groot 
ok?!



Pubers zijn vooral grappig & vindingrijk



Structuur aanbrengen in het leven van uw puber

Ondersteun bij timemanagement 

Niet overnemen, maar vaardigheden leren 

Grenzen en regels helpen 




Erken het gevoel en de pijn

Wees niet gevoelig voor drama 

Let op de gekleurdheid van de informatie 

Spreek af wanneer u zich actief met het leren bemoeit
	



Botsingen zijn functioneel

Leren grenzen kennen en keuzes maken

Socialisatie




Stel grenzen 

Pick your battle 

Steun met liefde & structuur



Ja, maar = ja, en 







Wat heb je nodig?

Wanneer lukt het wel?

Mag ik je een advies geven?

Hoe kan ik je helpen?



trimbos.nl
mijnkindonline.nl
oudersonline.nl
weetwatzegamen.nl
infovoorjou.nl
sense.info
NIX18.nl






Ja, maar het is ook een 
puber..

Dat klopt!

Hij overziet de 
consequenties nog niet Ook dat klopt

Juist daarom vraagt regel-
overtredend gedrag consequenties



Het team van het 
Schoter trekt graag 
samen met u op in 
de ondersteuning 

van uw kind!






If you don’t do
wild things while

you’re young,
you’ll have

nothing to smile
about when
you’re old
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