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Voorafje

• 10 tot 12 jarigen zijn (gemiddeld): kids

Behandel ze ook als dusdanig!

• Dicht hen geen kwaliteiten, vaardigheden, 

ervaringen toe waar ze niet rijp voor zijn! 

Brein 12 jarige lijkt eerder op kindbrein dan 

op puberbrein.



• Oorspronkelijk: term 
verwees naar leeftijd op -
tien eindigend, nl dertien 
tot en met negentien jaar.

• Jaren ’60: term teenager, 
afkomstig uit de 
popcultuur, bedoeld voor 
14+ !!

• Adolescentie: een transitie 
periode van fysieke en 
psychologische menselijke 
ontwikkeling  die leidt naar 
volwassenheid…



Iets over de nieuwe wereld

• De eerste generatie ‘digitalisten’ ☺

• Snel veranderende wereld

• Veranderingen zo snel dat nadelen pas duidelijk 
worden als alweer nieuwe verandering ingezet is

• Nieuwe verhoudingen

• Scheidingen en nieuw samengestelde gezinnen

• Mondigheid (assertief? Ruw? Agressief?)

Niet meer te vergelijken dus met onze kinderwereld!



Prikkels
• Gemiddeld x5

• prikkels in twee 
generaties tijd zijn enorm 
toegenomen!
– studiestof

– beeldcultuur

– verkeer

– informatie in het algemeen

– …

� overvraagd & overloaded



Iets over opvoeden

• = begeleiden, coachen

• Opvoeden = ‘hen’ ‘zien’ 

en ‘horen’

• Opvoeden = loslaten 

wat al kan, vasthouden 

wat nog niet rijp is…



Iets over communicatie

• communiceren is tegelijkertijd meerzijdig (face-to-face)

• communicatie is contact

• communicatie is ook ‘tactiel’

• communiceren is uitwisselen

• communiceren is beïnvloeden

• zonder communicatie is er geen menselijk leven mogelijk

• in deze nieuwe tijden evolueren we naar 
gelijkwaardigheid: onze communicatiestijl moet zich 
aanpassen!

• communiceren gebeurt verbaal én niet-verbaal 
(lichaamstaal)



• Ons effect op anderen bestaat voor

– 7 % uit wat we zeggen

– 38% uit hoe onze stem klinkt

– 55% uit onze lichaamstaal



Alle communicatie zegt iets over 
inhoud én relatie

• INHOUD: informatie overdracht, woord en zin

• RELATIE: voorstel tot verhouding aangeven

� onder, gelijkwaardig, boven

– het verbale dient in de eerste plaats voor info-

overdracht

– het niet-verbale dient als aanvulling of 

‘onderstreping’ van het verbale

– het verbale (klank) én non-verbale (houding) samen 

geven info over ‘inhoud’ en info over ‘verhouding’



‘boven’-

houding/klank:

‘onder’-
houding/klank:

‘gelijkwaardige’-
houding/klank:

relatiestijlen

arrogant, bot,

autoritair, kleinerend

aanvallend, dominant, 

intimiderend…

onderdanig, 

verdedigend, pleasen

onzeker, niet ‘nee’ 

kunnen zeggen

weinig zelfvertrouwen

vriendelijk, inlevend, 

rustig, beheerst,

respectvol, begripvol, 

professioneel

“uit de emotie” !!  …

reactie

agressief

dichtklappen

onderhuids opstandig

ja-knikken uit angst

niet au serieux

nemen

betuttelen

agressief, vernederen

geen reactie 

uitlachen

respect

professioneel



Alle communicatie zegt iets over 
inhoud én relatie

• als een kind dus voortdurend ‘inhoud’ 

aangereikt krijgt van mensen die zich 

(uitdrukkelijk) ‘boven’ zetten…

Wreekt het zich dan later???



Alle communicatie zegt iets over 
inhoud én relatie

• Let op: 

“gelijkwaardig” is niet gelijk aan “gelijk”



Relatie bouw je op waardoor je preventief 

werkt om moeilijke momenten door te komen.



“Goe bezig”

• Als onderstaande elementen aanwezig zijn/ 
waren, is de kans op “fout” lopen gevoelig 
kleiner…
– Je mag er zijn:  je bent gewild/ verlangd

– Ik zie je: je bent niet wie ik ben, ik breek je ik-kracht 
niet, ik stimuleer jouw talenten (niet de mijne…of 
wat ik miste!)

– Ik laat je los: waar je (intentie hebt om) 
verantwoordelijk te zijn, laat ik jou al (een beetje) 
los…



Iets over opvoeding tijdens de 
kindertijd van de tiener

• niét jong geleerd is niét 

oud gedaan…

• mensen zijn zeer goede 

patroonmakers

• mensen zijn zeer goede 

patroongebruikers

• mensen zijn slechte 

patroon-door-brekers….



Hoe zat het in de kindertijd met…

• hechting?

• veiligheid en geborgenheid?

• luisterhouding van de ouder?

• aanwezigheid van de ouder?

• werden er toen grenzen aangegeven?

• was er veel prestatiedruk?

• werd er veel gepraat?

• …



• Waarom zou Piet van 16 
ineens wél moeten 
communiceren?

• Waarom zou Miet van 15 
ineens wél moeten 
‘luisteren’?

• Waarom zou Jan van 16 
zich ineens wél geliefd 
weten?

• Waarom zou An van 15 
zich ineens wél ‘au 
sérieux’ genomen 
voelen?



De werking van hormonen

• Hormonen stimuleren de werking van 
organen en zijn verantwoordelijk voor de 
regeling van diverse belangrijke 
lichaamsprocessen..

• Hormonen spelen een niet te onderschatten 
rol bij stemming, gevoelsleven, liefdesleven 
en slaap. 

• Ze bepalen voor een deel wat u wilt en wat u 
doet. 



• Door al deze veranderingen aan het lichaam 

kunnen jongeren:

– erg onzeker worden

– daardoor ook behoorlijk emotioneel en 

wisselend van stemmingen (impulsief)

– voor het eerst in hun leven actief bezig zijn met 

(het -overmatig- verzorgen van) hun uiterlijk.



De werking van het brein
• de communicatie tussen de prefrontale cortex (het wijze brein) en 

het emotiegedeelte in de hersenen functioneert tijdens de 
puberteit niet optimaal. 

gevolg: pubers handelen vaak impulsief.’

• het brein is pas ‘uitgerijpt’ pakweg rond 18 à 21 jaar.

• neveneffect van de ontwikkeling:  ander slaapgedrag.

(Kinderen slapen de hele nacht behoorlijk diep, maar jongeren 
slapen minder diep, net als volwassenen. Toch hebben ze zeker niet 
minder slaap nodig dan kinderen, iets wat we onterecht wel eens 
denken � gaat samen met een negatieve stemming.)

• slapen is ‘verwerken’ en zij moeten nu net ook veel verwerken!!



Is dit alles een reden om één en ander te laten 

gebeuren?

NEE
• Ouder staat aan de zijlijn, coach zijn

• Hopelijk met wat geluk



Wat leren we daaruit leren?

begrens!
• dat een ‘14 jarige’ onverwachte wensen heeft 

en  impulsieve daden stelt, hoeft niet te 

verrassen! De jongere stelt dus de vraag!

• Het is aan de opvoeder (leraar, ouder,…) om 

de grens te bewaken: de jongere ‘vraagt’ dat!



Wat leren we daaruit?

• dat het normaal is dat je wederwoord zal krijgen

• dat je je ‘toon’ en ‘houding’ zal moeten leren 
beheersen

• dat jongeren vaak taalvaardiger, mondiger, 
‘opener’ in hun communicatie zijn dan jij was

• leer zelf ook goed communiceren (zie 
‘technieken’)

• durf te leren van hen en hen aldus au serieus te 
nemen



Loslaten en vasthouden tegelijk

• Paradox bij het opvoeden van tieners

• Tieners zijn niet meer de ‘passieve deelnemer’

• Voelen hun kracht groeien

• Zijn taalvaardiger

• Weten vaak meer dan hun ouders

• Zijn nog niet ‘volwassen’

� Willen tegelijk zowel ’in’ als ‘uit het nest’: charmeren en 
knuffelen (als de vrienden het maar niet weten) en zich 
(hevig) afzetten tegen/ rebelleren als ze (vijf min. later) 
moeten gaan slapen….



Loslaten en vasthouden tegelijk

moeten hun ding kunnen doen, nog 

zelfstandiger worden, …

maar

ze moeten ook nog vastgehouden worden



Poll

• Wat doe jij als je tiener te laat 
terug thuis is ondanks dat jullie 
dit duidelijk hadden 
afgesproken?

A. De volgende dag bespreken we 
dit waarbij we duidelijk 
aangeven dat we dit niet ok 
vinden.

B. Omdat we dit op voorhand 
hebben afgesproken kan je 
tiener de volgende keer niet 
weg.

C. Ik luister naar de redenen voor 
het te laat komen. Als ik ermee 
akkoord kan gaan, laat ik het 
passeren.



Poll



Puberteit is een periode

• Opmerking van ouders als hun kinderen een 

eindje in de 20 zijn:

“Had ik het geweten dat ze zo goed zouden 

terechtkomen dan had ik me minder zorgen 

gemaakt als ze 14 waren…”



Technieken

• Direct: zonder omweg

• Kordaat: zonder aarzelen

• Consequent: handelen 

volgens de afspraak

• Luisteren

• Samenvatten

• Doorvragen



• Je kan niet consequent 

zijn als er geen 

afspraken gemaakt zijn

• Afspraken maken is 

niet hetzelfde als regels 

opleggen

• Leer overleggen



Luister- en praathouding

‘glimlach’
neigen, spiegelen

mimiek



Spreek Ik-verantwoordelijke taal

• ik vind het fijn als…

• ik kan zo geen gesprek 
voeren…

• ik wil graag weten wat er in je 
hoofd omgaat

• ik voel me niet beluisterd

• ik snap je wel

• het doet me deugd dat jij 
reeds…

• ik vind blauw het mooiste

• ik kan niet goed tegen rommel

• …



Onderhandel
1) geef je ‘bezwaar’ aan (ik taal)
� ik maak me zorgen over jouw laat thuiskomen, ik ben vaak 

bang…

2) hoe zie jij dat, zoon?
� ik mis altijd die bus, die is nooit op tijd…

3) ik blijf bij mijn bezwaar (indien nodig)
� toch vind ik het niet okee dat je vaak tot 3 u weg blijft, ik wil 

dat we daar iets aan doen, ik heb daar een idee over, maar 
als jij een voorstel hebt dan wil ik daar naar luisteren!

4) jongere doet voorstel
� kom mij halen…



Onderhandel
5) beaam of wijs af in ik taal als het onredelijk is, herhaal 
het probleem, vraag of je zelf een voorstel moet doen…
�dat zie ik niet zitten, ik heb mijn nachtrust nodig…

6) kom tot een overeenkomst, ook al moet je ‘slikken’?
� 1u is echt niet haalbaar want dan moet ik al om 24u naar 

de bushalte, thuis om 1u30 dan

7) maak een deal!
� ik had liever 1u maar okee, ik wil dan wel dat je geen 

enkele keer meer na 1u30 thuiskomt, anders geldt mijn 
regel, okee?

8) kom na! wees consequent!

9) beloon, indien gerealiseerd!



Onderhandel

• dit werkt in ¾ van de gevallen goed tot 
zeer goed omdat de jongere zich zal 
bewijzen…

• in het andere kwart: als jongere geen 
deals kan afsluiten en systematisch niet 
nakomt…

� zoek hulp, praat er over.



resultaat: 

vertrouwen, emotionele band,

begrepen voelen, goed zelfbeeld, tiener komt 

makkelijker tot eigen ‘oplossingen’



Methode van begrenzen

1. kies! bepaal wat je boodschap is! 
(bedenk niet al pratend wat nu eigenlijk je stand-punt is)
1. ga stevig -op je voeten- staan (aandacht in voeten)
2. formuleer (“jesse, het is aan jou vandaag om de afwas te doen”)
3. herhaal (“nee hoor, niet je zus, het is aan jou, dat hadden we 

afgesproken”)
4. herhaal nog een keer (“jesse, man dat hadden we afgesproken, je 

kan er niet onderuit!”)
5. rond af (Jesse, ik snap dat je alle zeilen bijzet, ik heb al drie keer 

gezegd dat we dat afgesproken hebben, ik blijf bij mijn standpunt, 
ik ga nu verder werken !”)

6. remember: c’est le ton qui fait la musique & geef geen voeding 
aan het gesprek !



• Hou je begrenzende 

boodschappen

KISS-ig

Keep
It
Simple
Straight, short



Systemisch: relaties in evenwicht

• Geven (iets terugdoen) en nemen (iets 

weigeren)

• Negeren (niet uit weerwraak!!!)

• Communiceer dat!



• blijf zoveel als mogelijk uit de emotie met je 

boodschappen: bij hoge adrenaline verlies je 

je ratio, je inleving, je controle en alles wordt 

zwart-wit!!

• Spreek vanuit de intentie van 

gelijkwaardigheid, je bent echter niet ‘gelijk’, 

je bent ouder-opvoeder



Pauze

• 5 minuten

• We nemen nu even de tijd om jullie vragen 

naast elkaar te leggen. Nadien volgt een 

interview waarin we een antwoord geven op 

de meest gestelde vragen.



Interview

• We leggen enkele vragen voor aan Bart 

Moens.

• Indien jouw vraag niet aan bod komt, kan je 

een mailtje sturen naar 

webinars@gezinsbond.be



• Bedankt voor jouw aandacht!

• Meer info:

– https://www.goedgezind.be/tieners/

– http://www.huizenvanhetkind.be/hk/

– https://www.vlaanderen.be/organisaties/opvoe

dingswinkels

• Vul het evaluatieformulier in (mail)


