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Self(wie)

Puberbrein

Verwachtingen?

Wat is typisch pubergedrag?
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Tiener Brein

• Emotionele brein:
Limbisch systeem –amygdala

• Prefrontale schors
Plannen, redeneren. beslissen 

- Executieve functies-

Tiener anno nu

Jonas en Sophie
Sophie en Jonas hebben 2 jaar verkering en de relatie gaat goed. Op 
zaterdagmiddag hebben zij afgesproken. Ze zitten op de kamer van 
Sophie en zij heeft het erg gezellig gemaakt. Ze gaan op die middag 
een romantische film kijken.  Als de film is afgelopen gaat Sophie in de 
keuken nog wat drinken halen. Als zij weer haar kamer inkomt staat 
de televisie op voetbal en zit Jonas actief te kijken. Sophie loopt haar 
kamer binnen en gaat voor de televisie staan en zegt: Jonas ik wil je 
iets belangrijks vertellen.
• Wat is een goede reactie van Jonas?
• Welke vaardigheden heeft hij daarvoor nodig? Wees zo concreet 

mogelijk.
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Wat willen tieners? Prefrontaleschors-Executieve functies

• Functies die ons in staat stellen om optimaal 
onze plek in te nemen tussen vrienden, en in de 
setting van studie, werk en gezin.

• Ontwikkelt door ervaring, veel ervaring

Executieve functie
1. Filteren van prikkels en informatie
2. Organiseren van aandacht-focussen
3. Impulsremming – zelfbeheersing
4. Nieuwsgierigheid en initiatiefnemen
5. Werkgeheugen-informatie in je geheugen
6. Doelgerichtheid
7. Gedragsflexibiliteit

vervolg
8. Planmatig handelen 
9. Kiezen en beslissen 
10. Zelfinzicht – gezond zelfbeeld
11. Zelfregulatie – gedrag aanpassen
12. Melacognitie – reflecteren op eigen gedachten
13. Monitoring – sociale omgeving overzien en 

beoordelen
14. Emphatie en perspectiefname – inschatten wat een 

ander denkt of voelt
15. Motivatie – houding die keuze inhoud
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Zelfstandig functioneren; 
Onafhankelijk denken en handelen

Zelfinzicht
Zelfregulatie

Wat de hersens niet liken wordt 
actief buiten gehouden.

Leren door ervaringen

• Waarnemen- inschatten-kiezen-handelen.
• Werkgeheugen

Leren door…
• Tiener triggert op ‘nieuw’.
• Nieuwsgierigheid 
• Emotioneel gekleurde informatie
• Prikkel met motiverende waarde
• Interesse in mening en oordelen van 

leeftijdsgenoten
• Feedback en coaching.
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Leren door….

• Redeneer vaardigheden- openvragen
• Confronteer- consequenties
• Stel vragen- wat als?
• Daag uit en geef(binnen grenzen) informatie
• Mentale verbeelding - abstract denken

Leren wordt lastig door …
• de omgeving waar de jongere opgroeit.
• dat de jongere informatie verwerkt voor korte 

termijn
• dat de jongere is gericht op leeftijdsgenoten
• het leerproces in het afwegen van voor en tegen.
• dat hersensystemen los van elkaar werken.
• verbieden en waarschuwen(in onderwijs situatie).

Vul ze met kennis en ervaring Volwassenen:

• Sturen
• Stimuleren
• Steunen

…voor kennis en ervaring
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