Brein in ontwikkeling

Tieners
werk in
uitvoering
De tienertijd is niet een periode
van kommer en kwel, maar een
tijd van kansen en mogelijkheden
volgens Jelle Jolles, hoogleraar
neuropsychologie en directeur
van het Centrum Brein & Leren.
Als je maar begrijpt wat ze op
welk moment nodig hebben.
Een gebruiksaanwijzing.
TEKST NICOLE VAN BORKULO ILLUSTRATIES SHUTTERSTOCK

De periode tussen het achtste en drieëntwintigste levensjaar
is een essentiële fase tussen de kindertijd en volwassenheid.
De hersenen zijn dan volop in ontwikkeling: de microstructuur
verandert door ervaringen en prikkels vanuit de omgeving.
Het brein is in deze periode als een huis met kamers en kasten
die nog bijna helemaal leeg zijn en gevuld willen worden met
levenservaring en kennis. De inhoud vormt zich door te doen,
te ontdekken en te ervaren. Als ouder kun je helpen bij de
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inrichting, maar dat doen we veel te weinig volgens Jelle
Jolles, hoogleraar neuropsychologie en directeur van het
Centrum Brein & Leren. “Er is veel bekend over deze periode,
maar deze kennis en inzichten worden nog weinig gebruikt
in opvoeding en onderwijs.” Hij schreef er een boek over om
onder andere ouders handvatten te geven je kind beter te
begrijpen: ‘Leer je kind kennen, over ontplooiing, leren,
denken en het brein’.

Acht jaar:
leve de nieuwe ervaringen!
De laatste jaren van de basisschool leggen een fundament
voor de rest van de tienertijd. In deze periode begint de ontwikkeling van het sociale brein: kinderen gaan zich richten
op leeftijdgenoten in plaats van hun ouders - die kennen ze
immers hun hele leven al, saai! Alle hersencircuits van tieners
staan open voor nieuwe emoties, nieuw gedrag en nieuwe
ervaringen, vandaar dat ook school weinig interessant is.
Toch is dat nu juist waar we ons vaak bij uitstek op richten
bij kinderen: presteren op school. En de opvattingen en
verwachtingen van de opvoeders bepalen de leef- en
leeromgeving van een kind, en daarmee de ontwikkeling.
In plaats van een kind in de gewenste richting te duwen,
gaat Jolles liever uit van wat een kind en jongere nodig
heeft voor z'n ontplooiing. “In het onderwijs ligt de nadruk
op cognitief leren, maar sociaal en emotioneel leren zijn
even belangrijk,” zegt Jolles.

INZICHT

Volgens hem gedijt een kind het best bij zo veel - en zo
gevarieerd mogelijke - ervaringen en belevenissen.
“Adolescenten zijn geen jongere versie van de volwassenen
die ze ooit zullen zijn. De ervaring die ze daarvoor nodig
hebben, doen ze juist op in deze periode. Ze gaan openstaan
voor de omgeving, krijgen een sociaal brein, zin in sensatie
en grote gebeurtenissen. Dat kan een grote verandering zijn.
Ouders begrijpen vaak niet waar hun lieve meisje opeens is
gebleven en zullen vaker nee moeten zeggen. Het is een tussentijd tussen kind zijn en volwassenheid, een oefenperiode
waarin ze ervaringen opdoen en het belangrijk is dat ze altijd
weer veilig naar huis kunnen keren. Voor de jeugdigen zelf
overigens ook een heftige periode: één op de drie twaalfen dertienjarigen heeft regelmatig een periode waarin ze
niet lekker in hun vel zitten, wat zich uit in bijvoorbeeld
hoofdpijn of buikpijn. Er zijn zelfs kinderen die op deze leeftijd al een burn-out hebben. In deze tussenperiode hebben
ze echt een mama en papa nodig, om feedback te krijgen,
support. Als het uitgaat met een vriendje hebben ze jou
nodig om te vertellen dat dit gevoel weer overgaat. Even
troosten met een koekje en een kopje thee, zodat het kind
weet dat hij het niet in zijn eentje hoeft te doen.”

‘Je rol als ouder is
steeds kijken wat een
kind wel of niet aankan
en het stimuleren om
stappen te zetten in
een richting die hij
nog niet kent’

We laten kinderen te vrij
Thee met een koekje klinkt gezellig ouderwets, heel anders
dan de zelfstandigheid van het kind waar we ons de afgelopen
decennia juist op leken te richten. Jolles: “Er is veel veranderd
in de jaren 80 en 90. Internet was in opkomst; op scholen
werden kinderen vanaf begin deze eeuw achter computers
gezet, met digitale leermiddelen zouden ze vanzelf de stof
wel oppakken. Maar dat doen kinderen dus niet uit zichzelf,
blijkt nu. Ook nam de economie een vlucht; veel meer vrouwen
gingen werken, maar mannen zijn niet minder gaan werken.
Zo viel de structuur weg op school én in het gezin. Het gevolg
was dat ouders en scholen hun kinderen te vrij lieten. Het
werd een veelgehoorde visie, dat kinderen het zelf moesten
doen en ook zelf ‘verantwoordelijk zijn voor hun leerproces’.
Ouders kregen te horen dat ze hun kind moesten loslaten,
wat overigens vaak strijdig is met wat ze zelf voelen.
En terecht, want kinderen hebben structuur nodig én de
kennis en feedback van hun omgeving. Ouders zijn de motor
van de ontplooiing. Zij kunnen het beste zorgen voor prikkels
op cognitief, fysiek, sociaal en emotioneel vlak. Alle vier zijn
essentieel voor een goede en volledige ontwikkeling.”
De regie blijft dus liever liggen bij de ouder, hetzij steeds in
een andere rol, want wat tieners nodig hebben, verandert
voortdurend. Jolles: “Tot ruim in de tienertijd ben je manager,
die feedback geeft en op mogelijkheden wijst. En zodra ze >
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hun voelsprieten gaan uitsteken, hebben ze meer aan een
ouder als coach - die wel aanwijzingen geeft, maar ook wat
meer loslaat. Later komen de levensvragen en ben je een
mentor en adviseur. In een en dezelfde periode speel je dus
vaak meerdere rollen. En blijf ondertussen vooral inspireren
en routes wijzen. Je rol als ouder is steeds kijken wat een
kind wel of niet aankan en het stimuleren om stappen te
zetten in een richting die hij nog niet kent. Groei mee met je
kind. Toon interesse en praat met respect, en zorg ervoor
dat ie interesse in jou heeft. Al ben je 100% saai in hun ogen ze kennen je gedragspatronen al hun hele leven - je kunt ze
wel dingen voorleggen die je hebt meegemaakt, en vertellen
wat jij daarmee hebt gedaan. Of je mening geven over dingen
die spelen in de samenleving, die ook relevant zijn voor je
kind, en vervolgens daarover samen van gedachten wisselen.
Ze steken veel op van de manier waarop jij de dingen in
woorden beschrijft, en ze aanpakt. Opvoeden is voorleven,
uitdagen, inspireren en zelfs een beetje plagen.
Je hoeft ze niet de les te lezen, maar ze kunnen bepaalde
inschattingen zelf echt nog niet maken. Als je iets verbiedt
zullen ze dat stom vinden, maar het wordt toch opgeslagen
in de hersenen en op een later moment kunnen ze daar
gebruik van maken.”

‘Het is een tussentijd
tussen kind zijn en
volwassenheid,
een oefenperiode
waarin ze kennis en
ervaringen opdoen’

Kamertjes inrichten
Het brein van een tiener is anders dan dat van ons, het is nog
werk in uitvoering; er zijn minder kennis en minder ervaringen
en inzichten in opgeslagen, en ze hebben nog onvoldoende
tijd gehad om te oefenen. Daardoor kunnen ze bepaalde
dingen gewoon echt nog niet. “Ongeveer alle kinderen gaan
door dezelfde fases heen in dezelfde volgorde, namelijk preadolescentie (8-10 jaar), vroege adolescentie (10-14 jaar),
midden-adolescentie (14-16 jaar) en late adolescentie (16-20
jaar), maar het moment dat die fasen aanbreken en afgerond
worden, kan heel verschillend zijn. Zo kan een kind op zijn
tiende dromerig zijn, en sociaal gezien en in bepaalde
schoolvakken wat achter, maar datzelfde kind kan over vier
jaar een sprintje trekken en de beste van de klas worden, en
zich ook sociaal heel breed ontwikkelen. Een traag groeiende boom kan de hoogste boom worden.”
Begrijpen hoe de ontwikkeling van je kind verloopt, zorgt
ervoor dat je zijn gebruiksaanwijzing beter begrijpt. Zodat
je wat hij doet, kunt plaatsen in het juiste perspectief: dit is
een kind op weg naar volwassenheid dat (soms onhandige)
pogingen doet zijn eigen identiteit te creëren. Als je het helpt
de kamertjes in het brein zo goed mogelijk in te richten, zal
het daar een leven lang op terug kunnen vallen - en jij dus ook.
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10 tips om makkelijker
om te gaan met je tiener

1

S tel je
verwachtingen bij

Doet je tiener iets doms in jouw ogen? Bedenk dan
dat de hersenrijping doorgaat tot ongeveer het 25e
levensjaar: kiezen, plannen, leren, denken en
gevolg en overzien ontwikkelen zich tot ver na de
tienert ijd. Ze kúnnen sommige dingen gewoon nog
niet, je verwachtingen bijstellen kan helpen anders
tekijken naar ‘lastig gedrag’. Jolles maakt in zijn
boek een mooie vergelijking dat een jongere een
rups is die zich aan het ontwikkelen is tot vlinder die gooi je ook niet de lucht in met de opdracht
om te vliegen. Gedraagt ie zich onuitstaanbaar?
Denk: rups!

2

Stimuleer zijn denken

Door vragen te stellen als: ‘Wat zou er gebeuren
als...’ kun je kinderen leren betere inschattingen
te maken. Ze kunnen de consequenties van hun
daden nog niet overzien, omdat ze die nog nooit
hebben ervaren. Daarom is het belangrijk als
volwassene te vertellen wat er kan gebeuren in
bepaalde situaties. Doe dat vooral beeldend,
zodat je kind er een mentale voorstelling van kan
maken. Wat vaak goed werkt, is vragen ‘Hoe zou
jij het vinden als iemand dat bij jou zou doen?’
Niet leuk. Precies. Klaar.

3

Leer zijn taal spreken
(én leer hem jouw taal
spreken)
De woordenschat van je kind is minder groot, de
woorden die hij gebruikt, kent ie misschien net en
daardoor weet ie nog niet zo goed hoe hij ze kan
inzetten. Sterker nog: als jij en je kind dezelfde
woorden gebruiken, is het onwaarschijnlijk dat je
er exact dezelfde betekenis aan toekent. Dat kan
leiden tot miscommunicatie. Daar staat tegenover
dat hij woorden kent die jíj weer niet goed kunt
gebruiken. Heb je helemaal de waggie gepakt om
skere cola te gaan halen? Wij gaan loesoe!
Beter ga je niet mee in dat taaltje. Wel leuk: laat
ze uitleggen wat zo’n woord betekent. Laat ze lezen
om hun woordenschat uit te breiden, ga het gesprek
aan en leer ze redeneren.
>

‘Adolescenten zijn
geen jongere versie
van de volwassenen
die ze ooit zullen zijn’
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4

Geef je kind de vrijheid
Maar wel vrijheid in geborgenheid: behoed je kind
voor acties en beslissingen die negatieve gevolgen
kunnen hebben voor zijn fysieke of mentale gezondheid, of die hem nog jaren kunnen achtervolgen.
Schep ruimte voor een brede ontwikkeling en
inspireer daarin, geef feedback en advies, maar
bovenal: laat ze hun eigen fouten maken, daar
leren ze het meest van. Daarna kun je samen
bekijken waar de betere routes lopen.

5

		 L aat je kind
veel ervaringen
opdoen
Clubjes, hobby’s, sport, muziek zijn belangrijk, maar
ook tijdens het hangen op een pleintje gebeurt er
veel. Het is niet alleen maar hangen, maar kijken
naar hoe die op die reageert, en proberen te voelen
wat die daarvan vindt; wat zij nou weer aanheeft
en hoe hij ruzie maakt - die hersenen zijn daar
ongelooflijk actief. Wat leeftijdsgenoten doen,
zeggen en voelen, is enorm belangrijk om de eigen
ervaringen mee op te poetsen. Ervaringen kunnen
niet uiteenlopend genoeg zijn - daarom is lezen zo
belangrijk. In een boek beleef je allerlei avonturen
die de nieuwsgierigheid, fantasie en creativiteit
prikkelen: je loopt door Schotland terwijl je er nog
nooit bent geweest, komt tovenaars tegen… je zet
de vensters en deuren van je geest open.
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6

		

Heb respect

En eis dat ze dat ook voor jou hebben - behandel
je kind met respect, en als ouder mag (moet!)
je verwachten dat het ook respect teruggeeft.
Daarvoor moet je ook meer over jezelf vertellen
en inzicht geven in wat je doet en waarom (en
waarom je bepaalde zaken van je kind verwacht).

Realiseer je dat ze
niet bot zijn om jou
te pesten

7

Kinderen kunnen heel scherp reageren, maar de
betekenis van zo’n opmerking is veel minder scherp
dan als een volwassene hem zou hanteren. Ze hebben
nog niet de woordenschat om zich beter te uiten.
Dus die: ga je in díe kleren de deur uit? Is wellicht
niet cynisch bedoeld, maar met oprechte verwonde
ring omdat ze je kaftan serieus hebben aangezien
voor een pyjama. ‘Mam, eigenlijk zijn jij en papa al
verschrikkelijk oud’, klinkt denigrerend, maar is
feitelijk ook wáár in vergelijking tot de eigen leef
tijd. De kunst is om het niet persoonlijk te nemen.
En ze met humor of ironie (en een brede glimlach)
proberen te antwoorden. Ga niet mee in hun logica,
die is vanuit ons oogpunt vaak helemaal niet logisch.
En probeer van een discussie geen wedstrijd te
maken en ‘gelijk’ te krijgen - als je het leuk maakt
voor je kind om met je te debatteren, doen ze weer
een mooie ervaring op.

8

10

S chat in hoeveel
prikkels een kind
aankan

Tieners zijn aan het leren hoe ze met het bombardement aan prikkels uit de buitenwereld om moeten
gaan en dat lukt de een sneller dan de ander. Als
ze dat nog niet goed kunnen, en op school zitten te
wippen op hun stoel, wordt dat vaak ten onrechte
toegeschreven aan ADHD. Weet dat op deze leeftijd
een kind nog bezig is met impulscontrole - maximaal
2% van de bevolking heeft ADHD. Slim is het om te
kijken naar alles wat je kind ‘moet’ - ballet, voetbal,
hockey en liefst een paar keer per week - daar
kunnen ze ook overprikkeld van raken en in elk
geval oververmoeid. Zorg dat het leuk blijft, en check
of het de motivatie is van het kind of van jouzelf.
Laat een kind spelen, hangen en vooral veel slapen.
De zogenoemde ‘lummeltijd’ is heel goed besteed,
omdat de hersenen in die tijd de prikkels, kennis
en ervaringen opslaan die in de afgelopen uren is
opgedaan. En laat ’m ook
met rust - een eigen kamer
is heel belangrijk en zelfs
deel van zijn identiteit.

Doe aan gelijke
behandeling

9

Koop een doos lego en je dochter zal meer met de
poppetjes spelen en je zoon bouwen met de blokjes.
Jongens hebben al op iets jongere leeftijd meer
ruimtelijk inzicht en coördinatievermogen en meisjes
zijn meer gericht op interactie en kiezen vaker voor
zekerheid. Jongens en meisjes krijgen vaak nog
impliciet mee dat iets wel of niet voor hun sekse
bedoeld is. Daarom is het goed op basisschoolleeftijd alles aan te bieden en jongens én meisjes
te stimuleren. Jongens lopen vaak iets achter met
taal, maar omdat je de rest van je leven met taal
te maken hebt, halen ze dat wel weer in over de
periode tot volwassenheid. Het ruimtelijk inzicht
dat jongens veelal van zichzelf hebben, waardoor
ze vaak beter zijn in rekenen, wordt bij meisjes
moeilijker bijgespijkerd omdat je later in je leven
niet meer zoveel met wiskunde doet. Dus draai het
om: ga bouwen en ravotten met je dochter en koop
interactiemateriaal én een pop voor je zoon, dat
geeft ze meer mogelijkheden voor de toekomst.

Vergeet niet dat je zelf ook
ooit tiener bent geweest
Wij kijken naar het verleden vanuit de kennis en
ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan.
Jongeren hebben die kennis en ervaring nog niet.
Wij denken vaak ten onrechte dat ze dingen ‘wel
zullen begrijpen’, maar dat is dus niet zo - waar
zouden ze die kennis en inzichten moeten hebben
opgedaan? Als je even teruggaat in de tijd dat je
zelf jonger was - en terugdenkt aan hoe leuk je het
toen vond om dingen uit te proberen, je ook wel
eens te laat thuiskwam omdat dat gesprek echt
belangrijker was dan wat dan ook en je het onzin
vond wat je ouders te zeggen hadden over je nieuwe
vriendin - dan sta je weer even in hun schoenen.
En kun je je beter inleven in hun wereld.
Meer info: jellejolles.nl

Ter geruststelling
In de media is er vooral aandacht voor de problemen
en risico’s waar jongeren mee te maken kunnen krijgen:
pesten, drank, drugs, ADHD, verkeerde vriendjes.
Het is goed om in je achterhoofd te houden dat het
nieuws veelal gaat over wat er mis kan gaan, maar
dat de overgrote meerderheid van kinderen en tieners
een normale, gezonde ontwikkeling doormaken.

‘Leer je kind kennen,
over ontplooiing,
leren, denken en het brein’,
Jelle Jolles, € 24,99,
Uitgeverij Pluim
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