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De context van het artikel: ‘Het brein van een puber van nader 

bekeken’ 
 

‘In de leeftijd van twaalf tot achttien jaar zijn de hersenen nog volop in 
ontwikkeling. Pas rond het zesentwintigste levensjaar zijn de hersenen 
volledig uitontwikkeld. Toch veranderen ook daarna de hersenen nog.’ 
In Het maakbare brein beschrijft Margriet Sitskoorn (2007) verschillende 
onderzoeken waaruit blijkt dat tot op hoge leeftijd hersencellen ontstaan en telkens 
verbindingen worden gevormd en afgebroken. 
 
‘Het brein van een puber van nader bekeken’ is een hoofdstuk uit het boek, Pubers Van Nu! 

In het hoofdstuk bespreken ze: 

 De ontwikkeling van de hersenen in vogelvlucht 

 De ontwikkeling van het geheugen 

 Op tijd kunnen stoppen 

 Moeite met plannen 

 Kiezen met emotie 

 Sociale vaardigheden 

 Waarom pubers creatiever zijn dan volwassenen 

 Het effect van straffen en belonen 

Het verzamelwerk werd uitgegeven door Loghum: Bohn Stafleu in 2009. De redacteurs zijn 
Terpstra, K.J., Prinsen, H. 

Extra informatie rond de auteurs (zie PowerPoint) 

De auteurs van het hoofdstuk zijn: Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen. De auteurs van het 
boek/ verzamelwerk zijn: Terpstra, K.J., Prinsen, H. 

In het hoofdstuk zelf wordt er geen informatie gegeven over Klaas Jan Terpstra en Herberd 
Prinsen. Maar op het einde van het boek vindt u allerlei informatie over de auteurs. 

Klaas Jan Terpstra: 
‘Omarmen van alles wat het leven biedt, schept ruimte om te kunnen groeien’ 

 
Hij is trainer/coach en oprichter van Osmo Consult. In al zijn opleidingen, trainingen en 
coaching van teams staat het kunnen aangaan van verbinding met de ander centraal.  
Leren, ontwikkelen en groeien, gebeurt altijd in relaties tussen mensen. Zijn drijfveer is 
mensen in staat te stellen om hun eigen grond te vinden om vanaf daar verder te kunnen 
groeien.  

Hij is o.a. auteur van de boeken  ‘Docent van nu’, ‘mentor van nu’ en ‘pubers van nu’(2009) 
 

  

http://lesfemmesd-alost.wikidot.com/powerpoint-het-brein-van-een-puber-van-nader-bekeken
http://www.springerlink.com/content/?Author=Klaas+Jan+Terpstra
http://www.springerlink.com/content/?Author=Herberd+Prinsen
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Herberd Prinsen 
‘Belonen op afstand en straffen van dichtbij’ 

Herberd heeft een ruime ervaring binnen het onderwijs. Hij was docent biologie, verzorging 
en mens en maatschappij en verder counselor en leerlingbegeleider. En als docent/coach was 
hij werkzaam bij de Glen Mills school (school voor gedetineerde jongens) en bij TOV 
(tussentijdse opvang voor vroegtijdig schoolverlaters). 

Herberd Prinsen is auteur van diverse boeken. ‘Mijn kind is en kanjer’ (2009) en’ help! mijn 
kind heeft faalangst’ (2010) 

De structuur van het artikel. 

De tekst begint bij hoofdstuk 2 van het boek ‘Pubers van nu!’. De tekst bestaat uit ondertitels 

en bevat een inleiding (Het is soms spannend en angstig op het smalle bruggetje tussen 

kinderjaren en volwassenheid), een midden en een slot.  

De ondertitels zijn: 

2.1. De ontwikkeling van de hersenen in vogelvlucht (zie PowerPoint) 

2.2. De ontwikkeling van het geheugen 

2.3. Op tijd kunnen stoppen 

2.4. Moeite met plannen 

2.5. Kiezen met emotie 

2.6. Sociale vaardigheden 

2.7. Waarom pubers creatiever zijn dan volwassenen 

2.8. Het effect van straffen en belonen 

De tekst is op mijn beurt nog eens onderverdeeld in alinea’s. De alinea’s bevatten 

voorbeelden, opsommingen , figuren en dergelijke. 

Bijvoorbeeld (pagina 25 bovenaan): 

‘Oké, genoeg gepraat. Bij de volgende opdracht wil ik dat iedereen 
helemaal stil is.’ 
‘Doe je helm toch maar op, ook al is het maar een klein stukje rijden.’ 

  
Opsommingen (pagina 26 bovenaan): 

  Goede feedback geeft zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen: 
- Wat heb je goed gedaan en wat was daarvan het effect? 
- Wat zou je nog meer kunnen doen om een (nog) beter resultaat te 

behalen? 
- Wat heb je nodig om dat te bereiken? 

 
  

http://www.hpc.nu/boeken-van-herberd
http://lesfemmesd-alost.wikidot.com/powerpoint-het-brein-van-een-puber-van-nader-bekeken
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Figuren (pagina 28 bovenaan): 

 
 
Refereren: (pagina 20 midden) 
Er wordt zowel gerefereerd in de tekst (vb. In Het maakbare brein beschrijft Margriet 
Sitskoorn (2007) verschillende onderzoeken) als op het einde van het boek in een 
bronvermelding. 

Het artikel 
 

Het is soms spannend en angstig op het smalle 
bruggetje tussen kinderjaren en volwassenheid 
(anoniem) 

2.1 De ontwikkeling van de hersenen in vogelvlucht 
De hersenen vormen een zeer complex orgaan en zijn opgebouwd uit grijze en witte stof. De 
grijze stof bestaat uit cellichamen van tientallen miljarden zenuwcellen: de neuronen. De witte 
stof bestaat uit axonen. Een axon is een soort uitloper van een zenuwcel, die verschillende 
zenuwcellen met elkaar verbindt. Via deze axonen vormen de neuronen onderling allerlei 
netwerken, waarbinnen informatie tussen de cellen wordt doorgegeven. 
In de leeftijd van twaalf tot achttien jaar zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling. Pas rond het 
zesentwintigste levensjaar zijn de hersenen volledig uitontwikkeld. Toch veranderen ook daarna 

de hersenen nog. In Het maakbare brein beschrijft Margriet Sitskoorn (2007) verschillende 

onderzoeken waaruit blijkt dat tot op hoge leeftijd hersencellen ontstaan en telkens verbindingen 
worden gevormd en afgebroken. 
 
Zolang de hersenen nog in ontwikkeling zijn, zijn nog niet alle gebieden actief. Dat heeft tot 
gevolg dat niet alle functies beschikbaar zijn. Zolang gebieden in de hersenen nog onvoldoende 
zijn ontwikkeld, zijn de functies die gebruik maken van die gebieden nog niet leerbaar. Het heeft 
daarom geen zin om een baby van twee maanden woordjes aan te leren en ook niet om te 
proberen een puber van twaalf te leren een lange termijnplanning te maken en zich daar 

vervolgens aan te houden. Zo concludeert Eveline Crone (2009) uit haar onderzoek dat er in de 

ontwikkeling van jongeren van nul tot in de twintig jaar bepaalde perioden te onderscheiden zijn 
waarbinnen functies en daarbij behorende vaardigheden het beste kunnen worden geleerd. 
 
Als een bepaald gebied in de hersenen zich ontwikkelt, neemt aanvankelijk de grijze hersenstof 
toe en daarmee ook de hersencapaciteit: er ontstaan dus steeds meer cellen. Daarna neemt de 
hoeveelheid grijze stof weer af. De hoeveelheid witte stof neemt toe naarmate de hersenen zich 
meer ontwikkelen. Dat betekent dat in de hersenen steeds meer verbindingen ontstaan, waardoor 
ze steeds efficiënter gaan opereren, terwijl tegelijkertijd de overcapaciteit, de niet meer goed 
werkende cellen, afneemt. Daar waar de grijze hersenstof een piek vertoont, is het 
aanpassingsvermogen van dat hersengebied het grootst. Dat is de beste periode om de daarbij 
behorende nieuwe functies te leren. 
Het leervermogen van hersenen blijft tot op zeer hoge leeftijd bestaan. Dat betekent dat nieuwe 
kennis en vaardigheden die aansluiten op al ontwikkelde functies en de daarbij behorende 
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kennis, ervaringen en vaardigheden goed aangeleerd kunnen worden. Omdat oudere hersenen 
efficiënter werken dan jongere, kan dat zelfs gemakkelijker en beter gaan dan bij jongeren. 
Als het gaat om geheel nieuwe kennis en vaardigheden is dat voor oudere hersenen veel 
moeilijker of in sommige gevallen zelfs niet meer mogelijk. Iemand die op de leeftijd dat je leert 
spreken om wat voor reden dan ook niet heeft kunnen leren spreken, zal dat op latere leeftijd niet 
meer kunnen inhalen. Zodra de grijze hersenstof in een gebied is afgenomen en er in de 
piekperiode geen leerervaringen in dat gebied hebben plaatsgevonden, is er onvoldoende witte 
hersenstof ontstaan. Dat betekent dat niet of nauwelijks gebruikte delen van de hersenen 
afsterven. Deze gebieden worden ook niet meer opnieuw gevormd. Zo zal een nieuwe taal het 
best worden geleerd tijdens de periode dat de leerling basisonderwijs geniet en tijdens de eerste 
twee jaar van het voortgezet onderwijs. Wanneer die basis goed is gelegd, kan daar tijdens de 
puberteit op worden voortgebouwd. Volwassenen die op die manier een taal hebben geleerd, 
zullen tot op hoge leeftijd gemakkelijk talen bijleren of hun taalvaardigheid in een taal die ze al 
kennen, vergroten. 
Vaardigheden zijn dus het beste te leren op het moment dat de hersenen daar klaar voor zijn: 
niet te vroeg en niet te laat. 
Om die reden kunnen pubers zich veel gemakkelijker dan volwassenen ontwikkelen tot excellente 
sporters en muzikanten. Een volwassene die op zijn dertigste besluit voetballer te worden of 
piano te gaan spelen, zal dat op zijn hoogst tot een middelmatig niveau ontwikkelen. Ook 
activiteiten waarvoor creativiteit wordt vereist zullen pubers sneller onder de knie hebben dan 
volwassenen. 
 
Oefenen heeft zin, maar de wijze waarop kan sterk verschillen per individu. In het onderwijs is dit 
merkbaar door de verschillende behoeften die leerlingen daarin vertonen. Sommige leerlingen 
zijn gebaat bij het ‘inslijpen’ van vaardigheden. Het biedt hun vertrouwen omdat ze merken dat ze 
de vaardigheid steeds beter onder de knie krijgen. Andere leerlingen ervaren die vorm van 
herhalen als verschrikkelijk saai. Dan werkt het dodelijk voor hun motivatie. Dergelijke leerlingen 
zijn meer geholpen met een grote afwisseling in oefeningen. Door telkens andere oefeningen 
leren ze een bepaalde vaardigheid steeds beter gebruiken. 
 
Zoals hierboven al gezegd ontwikkelen de verschillende gebieden in de hersenen zich in een 
verschillend tempo. Dat betekent dat sommige gebieden in de hersenen met daaraan gekoppelde 
functies eerder ‘rijp’ zijn dan andere. 
Om die reden reageren adolescenten vaak anders dan jonge kinderen en volwassenen: sommige 
delen van hun hersenen zijn al ver uitontwikkeld terwijl andere delen nog volop in ontwikkeling 
zijn. Zo worden verschillende delen van de cortex tijdens de puberteit ontwikkeld, terwijl de 
amygdala, het deel van de hersenen dat de emoties regelt, al volledig is ontwikkeld. Dat betekent 
dat in de vroege puberteit jongeren vaak een speelbal zijn van hun emoties en enorm impulsief 
beslissingen kunnen nemen. Vanaf ongeveer veertien jaar kunnen pubers abstract gaan denken: 
op basis van vooronderstellingen logisch redeneren en conclusies trekken. 
In exacte vakken komen vaak abstracte begrippen voor en is het nodig dat je logisch kunt 
redeneren en conclusies kunt trekken. Om die reden beginnen heel wat, ook slimme pubers, 
deze vakken pas werkelijk te begrijpen in de derde en soms zelfs pas in het vierde leerjaar van 
het voortgezet onderwijs. Tot die tijd kunnen ze eigenlijk niet verder komen dan het aanleren van 
trucjes en het ontwikkelen van rekenkundige vaardigheden. Dat betekent dat ze wel kunnen leren 
hoe ze een vraagstuk kunnen oplossen, maar pas vanaf ongeveer veertien jaar waarom het 
vraagstuk zo kan worden opgelost. 
Veel docenten in de exacte vakken zullen het beeld herkennen dat veel leerlingen tot in het 
vierde of vijfde leerjaar moeite hebben met werkelijk inzicht verwerven in deze vakken. Daarom is 
de kans groot dat leerlingen hun motivatie voor deze vakken verliezen. Dat vraagt om veel 
geduld, kleine stapjes en het inbouwen van veel opdrachten met kans op succes. 
 

Dat de hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld, heeft ook tot gevolg dat veel leerlingen op de 
middelbare school slecht kunnen plannen. Om goed te kunnen plannen en die planning goed uit 
te voeren, moet je een aantal vaardigheden combineren, zoals: 

- verschillende taken met elkaar kunnen vergelijken; 
- de belangrijkste zaken kunnen onderscheiden van bijzaken; 
- op basis daarvan prioriteiten kunnen stellen; 
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- je niet laten afleiden door andere gebeurtenissen; 
- de tijd in de gaten houden die je met een bepaalde taak bezig bent om 

eventueel tijdig te kunnen stoppen om aan een andere taak te beginnen. 
 
Voor een belangrijk deel worden deze vaardigheden aangestuurd door de frontale cortex. Juist dit 
deel van de hersenen is in de periode van twaalf tot achttien jaar nog volop in ontwikkeling. Dat 
betekent concreet dat pubers nog weinig mogelijkheden hebben ontwikkeld om al die 
verschillende vaardigheden gecombineerd te kunnen gebruiken. Zo zijn er jongeren die al prima 
onder woorden kunnen brengen wat ze van de vakken waarvoor ze huiswerk moeten maken het 
belangrijkste vak vinden en zich daar ook goed op kunnen concentreren – zeker als het een vak 
is dat ze ook interessant vinden. Toch kan het gebeuren dat ze de vakken waarvoor ze huiswerk 
hebben niet in de goede volgorde afwerken en niet meer toekomen aan het huiswerk voor het 
belangrijkste vak. Of bij het uitvoeren van een bepaalde taak de tijd vergeten. 

2.2 Ontwikkeling van het geheugen 
In de puberteit worden verschillende gedeelten van de cortex en de daarbij behorende functies 
ontwikkeld, zoals het werkgeheugen. Het werkgeheugen wordt gebruikt bij het registreren van 
prikkels en het reproduceren daarvan. Het wordt vooral ontwikkeld tot de leeftijd van twaalf jaar; 
daarna is het mogelijk om acht tot tien onafhankelijke prikkels gedurende korte tijd te onthouden. 
Het werkgeheugen wordt ook gebruikt om uit het hoofd met verschillende gegevens te werken, 
zoals gebeurt bij hoofdrekenen of het samenstellen van een zin uit willekeurige woorden. Een 
volwassene zal dergelijke geheugentaken gemakkelijker kunnen uitvoeren dan een adolescent. 
Het op die manier gebruiken van het werkgeheugen wordt ontwikkeld tussen twaalf en 
drieëntwintig jaar. 
Een belangrijke consequentie daarvan is dat zodra een jongere over iets na moet denken de 
hersenen niet meer in staat zijn om daarnaast nog andere informatie op te nemen. Welke docent 
herkent dat niet: je legt een opdracht uit en vertelt iets over de inhoud, de werkwijze, hoe lang ze 
erover mogen doen en direct daarna vragen verschillende leerlingen: ‘wat moeten we nou doen?’ 
Of: als voetbaltrainer heb je net uitgelegd hoe de oefening moet verlopen en de helft doet iets 
anders. Welke volwassene heeft nog nooit in vertwijfeling tegen een puber geroepen: ‘Luister nou 
toch eens!’ Als je met pubers werkt, kun je daar rekening mee houden door te letten op de 
volgorde waarin je de informatie geeft. Eerst geef je de instructie over de werkwijze van de 
opdracht: hoe lang mag je erover doen? Met wie werk je samen? Kenmerkend voor dit soort 
instructies is dat het mededelingen zijn waar je niet over na hoeft te denken. Je hoeft het enkel te 
onthouden (en het eventueel in je schrift of op het bord te schrijven). Pas op het laatst geef je de 
informatie waarover de pubers moeten gaan nadenken. 
Bijvoorbeeld: 
 

Ik ga jullie zo een opdracht geven. Je krijgt daarvoor vijf minuten. 
Je doet de opdracht samen met je buurman of buurvrouw. Zodra je 
de opdracht hebt gedaan, schrijf je de uitkomst op. 
De opdracht luidt …’. 

2.3 Op tijd kunnen stoppen 
Jongeren hebben meer moeite met het op tijd stoppen van wat ze op dat moment aan het doen 
zijn. 
Op tijd kunnen stoppen is nodig voor veilig en sociaal gedrag. Informatie filteren waardoor je 
besluit ergens mee te stoppen en je op iets anders te concentreren is daardoor moeilijk. In een 
drukke groep is het daarom voor de meeste pubers moeilijk om niet te reageren op elkaar. 
De neiging om van alles door elkaar te gaan doen zoals huiswerk maken, chatten en naar muziek 

luisteren, is bij jongeren groter dan bij volwassenen. Eveline Crone (2009) beschrijft een veelheid 

van onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren juist minder goed dingen door elkaar kunnen doen 
dan volwassenen. In hun geval wordt informatie door elkaar gehaald doordat de verschillende 
delen van de hersenen nog niet optimaal samenwerken en daardoor wordt de informatie niet 
goed verwerkt. 
Het vermogen om op tijd te stoppen wordt ontwikkeld tussen twaalf en achttien jaar. Hoe dat 
precies in zijn werk gaat, is tot op heden nog onvoldoende bekend. Wel blijkt dat naarmate 
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pubers ouder worden ze steeds beter in staat raken op tijd te stoppen met ongewenst gedrag en 
hun gedrag zelf bij te stellen. Tot die leeftijd hebben jongeren dus hulp van volwassenen nodig 
om op tijd te kunnen stoppen. Volwassenen treden dan op als een soort ‘externe rem’. Korte, 
concrete instructies werken dan vaak het best.  
Bijvoorbeeld: 

 
‘Oké, genoeg gepraat. Bij de volgende opdracht wil ik dat iedereen 
helemaal stil is.’ 
‘Doe je helm toch maar op, ook al is het maar een klein stukje 
rijden.’ 

 
Zo kan een docent ook aangeven: 
 

‘Prima dat je dit stukje van de opdracht zo goed hebt gedaan. 
Ga nu maar verder met het andere deel, anders kom je nog in 
tijdnood.’ 

2.4 Moeite met plannen 
Veel docenten zullen merken dat leerlingen vaak moeite hebben om studiemethoden te 
veranderen als dat nodig is. Veranderen is vooral moeilijk als leerlingen toen ze jonger waren, 
hebben ervaren dat hun studiemethode toen wel een positief resultaat opleverde. Denk 
bijvoorbeeld aan de ijverige leerlingen die altijd alles uit hun hoofd hebben geleerd. Tot aan de 
tweede of derde klas van de middelbare school hebben ze het daar altijd mee gered en vaak 
zelfs hoge cijfers gehaald. Dan wordt er in de bovenbouw van hen verwacht dat zij op basis van 
inzicht kennis in nieuwe situaties kunnen toepassen. De andere studiemethode die dat vraagt, 
maakt hen niet zelden wanhopig als ze worden geconfronteerd met slechte resultaten die ze tot 
dan toe niet gewend waren. 
Ook als je uitlegt wat ze zouden kunnen veranderen en met welke reden, zullen ze dat vaak 
beamen en toch onvoldoende in praktijk brengen. 
Bij pubers is er verschil tussen iets begrijpen en daar ook naar handelen. Dat wordt niet 
ingegeven door kwade wil: vaak hebben ze er moeite mee hoe de verandering uit te voeren. Voor 
het onderwijs betekent dit dat het verstandig is als leerlingen in de eerste twee jaar voor elk vak 
zo veel mogelijk dezelfde docent krijgen. Deze docent kan in die periode leerlingen helpen een 
studiemethode aan te leren die ook in de latere jaren zijn vruchten kan afwerpen. Om die reden is 
het ook van groot belang dat docenten die voornamelijk in de onderbouw lesgeven overleg 
hebben met docenten die in de bovenbouw lesgeven, om een zo goed mogelijk dóórlopende 
leerlijn te ontwikkelen. 
Leren door feedback is hier van heel groot belang. Elke volgende opdracht levert een nieuwe 
ervaring op. De (positieve) feedback van volwassenen daarop helpt de puber effectief gedrag aan 
te leren en zich aan te passen aan de nieuwe situatie met nieuwe vragen. Goede feedback geeft 
zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen: 

- Wat heb je goed gedaan en wat was daarvan het effect? 
- Wat zou je nog meer kunnen doen om een (nog) beter resultaat te 

behalen? 
- Wat heb je nodig om dat te bereiken? 

 
Jongeren zijn gevoeliger voor positieve feedback en minder (of zelfs in het geheel niet) gevoelig 
voor negatieve feedback dan volwassenen. Op grond van onze eigen ervaring en die van veel 
mensen die met pubers werken, blijkt dat het effect van het benadrukken wat goed is gegaan een 
veel groter effect heeft dan bestraffen wat niet goed is gegaan. Dit ervaringsfeit wordt 

ondersteund door onderzoek van Eveline Crone (2009). 

Een voorbeeld van positieve feedback komt naar voren in het volgende verhaal. 
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Marieke is erg teleurgesteld over het cijfer dat ze voor haar proefwerk heeft gekregen. Haar 
docent vraagt haar na de les hoe dat komt. Marieke vertelt dat ze erg hard voor het proefwerk 
heeft geleerd en er heel veel uren in heeft gestoken. Dan is een 5,7 wel weinig. Haar docent zegt: 
‘Laten we eens samen naar je antwoorden kijken. Ik kan zien dat je hard gewerkt hebt, want je 
hebt alle vragen over de stof die je uit je boek en je aantekeningen kon leren, goed beantwoord. 
Kun je aanwijzen welke vragen dat waren en hoeveel punten dat heeft opgeleverd?’ Marieke doet 
dat en merkt op dat ze daar weinig punten mee heeft behaald. Dan vraagt de docent haar in welk 
opzicht de andere vragen van het proefwerk anders zijn. Marieke zegt: ‘Daar kun je niet voor 
leren, die moet je snappen’. De docent vraagt haar wat ze moeilijk vindt aan die vragen. Ze 
antwoordt dat ze nooit op die manier naar de stof heeft gekeken. Ze vertelt dat ze de antwoorden 
op de vragen wel snapte toen haar docent het proefwerk besprak. De docent vroeg haar: ‘Wat 
zou jou kunnen helpen om je voor het volgende proefwerk beter op zulke vragen voor te 
bereiden?’ Marieke zegt: ‘Weet ik niet’. De docent laat haar nog eens naar de vragen kijken die 
ze niet wist: ‘Van welke begrippen uit die vraag weet je wel de betekenis?’ Die vraag kan Marieke 
moeiteloos beantwoorden. De docent vraagt haar of ze zich in haar voorbereiding had 
afgevraagd wat die begrippen met elkaar te maken hadden, zoals hij had geadviseerd. Dat had 
ze niet gedaan. ‘Ik weet niet zo goed hoe dat moet’. De docent stelt voor om lijstjes met 
begrippen te maken en de begrippen met pijltjes te verbinden. Marieke wordt enthousiast: ‘Oh ja. 
En dan kan ik bij die pijltjes schrijven wat ze met elkaar te maken hebben’. En na een korte 
pauze: ‘Maar dat vind ik juist vaak moeilijk’. De docent vraagt wat haar zou kunnen helpen om dat 
te oefenen. ‘Ik ga het vast doen voor het hoofdstuk waar we nu mee bezig zijn en dan kom ik 
laten zien of het goed is’. De docent vindt dat een prima idee. Het volgende proefwerk was beter, 
maar nog niet super. De docent geeft het aan haar terug. ‘Kijk Marieke, het begint te helpen. 
Zullen we straks even kijken hoe het nog beter kan?’ 

2.5 Kiezen met emotie 
Tot primaire emoties worden gerekend: boosheid, blijdschap, verdriet, angst, verbazing en 
afschuw. Primaire emoties ontwikkelen zich al bij jonge kinderen. 
Secundaire emoties zijn aangeleerde emoties. Op basis van eerdere ervaringen vinden we 
bepaalde dingen wel of niet prettig. Die ervaringen worden opgedaan in contact met anderen: 
ouders, broers en zussen, leraren, vriendjes en vriendinnetjes. 

In de puberteit verandert de beleving van primaire en secundaire emoties. Eveline Crone (2009) 

beschrijft wat er gebeurt in de hersenen in het geval van primaire en secundaire emoties. 
Primaire emoties worden gereguleerd door de amygdala, in het lymbische deel van de hersenen. 
Dit deel van de hersenen bereidt het lichaam voor op een vlucht- of vechtreactie en is gericht op 
overleven zodra een situatie als gevaarlijk wordt ingeschat. 
Bij secundaire emoties treedt samenwerking op tussen de amygdala, de basale ganglia en de 
frontale cortex. In de hersenen treden twee verschillende routes op: zie figuur 1. 

 
Bij jongeren overheerst route 1 en bij mannen (jongens) speelt route 1 een belangrijker rol dan bij 
vrouwen. 
In complexe situaties treden dilemma’s op die zorgen voor tegenstrijdige gevoelens. Het sterkste 
gevoel wint en bepaalt het gedrag. Hoe jonger, des te meer de gevoelens gekoppeld aan de 
korte termijn winnen, hoe ouder, des te meer de gevoelens op de lange termijn de overhand 
krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het dilemma dat optreedt bij de keuze tussen het goede gevoel 
van een leuk feestje in het weekend waarin óók voor een belangrijk proefwerk moet worden 

geleerd en het goede gevoel van het behalen van een diploma in de verre toekomst. Ab 
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Dijksterhuis (2007) beschrijft vele onderzoeken waaruit blijkt dat beslissingen (ook door 

volwassenen) niet worden genomen op basis van het afwegen van voor- en nadelen, maar op 
gevoel. Bovendien blijken beslissingen die op die manier worden genomen op de langere termijn 
tot meer bevrediging te leiden dan het geval is bij beslissingen die op rationele gronden worden 
genomen. Dat geldt in het bijzonder voor belangrijke beslissingen. 
Deze gevoelens worden ontwikkeld doordat emotie wordt gekoppeld aan ervaring. Pas als 
iemand zestien jaar oud is begint de lange termijn keuzebepalend te worden. Pas rond de leeftijd 
van drieëntwintig jaar is dat uitontwikkeld. 
Jongeren kunnen rationeel langetermijneffecten benoemen, maar ‘voelen’ dat niet op het moment 
van beslissen. Dan speelt de lange termijn dus geen rol. 
 
Bij jonge kinderen werkt de ratio nog niet goed en de emotionele reacties op prikkels zijn nog 
gering. In die zin zijn kinderen tot ongeveer twaalf jaar redelijk stabiel en erg ontvankelijk voor 
duidelijke regels van volwassenen. 
Bij pubers wordt het emotionele brein onder invloed van hormonen extra gestimuleerd en extra 

gevoelig. Uit de onderzoeken van Eveline Crone (2009) blijkt dat de frontale cortex die de 

emoties reguleert nog lang niet is uitgerijpt. Dat betekent dat pubers extra gevoelig zijn voor 
mogelijke beloningen (plezier, winst, genot, enz.). Ze negeren de negatieve effecten, ondanks dat 
ze daar vaak veel (zelfs te veel) over nadenken. Hun hersenen registreren deze effecten op de 
beslissende momenten niet. 
Daarom fietsen ze met zijn vieren naast elkaar, ook al weten ze ergens wel dat dit gevaarlijk is. 
Ze rijden zo hard mogelijk op een brommer zonder helm omdat het stoer voelt, ook al weten ze 
ergens wel dat het risico van een ongeluk met hersenletsel bestaat. Maar daarom ook leren 
leerlingen het meest van de docent naar wie ze met plezier toegaan omdat die enthousiast 
lesgeeft en van de trainer die het plezier om te sporten weet aan te wakkeren. 
Pubers tot ongeveer zestien jaar hebben veel hulp nodig bij het nemen van goede beslissingen 
door zo simpel mogelijk, zonder veel details, consequenties aan te geven waarom iets wel of 
geen goed idee is. Daarnaast is belangrijk dat je pubers onmiddellijk, of in ieder geval zo snel 
mogelijk, de consequenties van hun keuzes laat ervaren, onder andere door op zo kort mogelijke 
termijn feedback te geven. Het betekent dat je experimenten en een zekere mate van chaos 
toestaat, maar wel binnen duidelijk afgebakende en veilige grenzen, en naderhand uitgebreid met 
hen praat over dat wat er gebeurde en wat ze daarvan hebben geleerd. 

2.6 Sociale veranderingen 
Piaget (1952) liet al zien dat voor een kind tot zeven jaar geldt: regels zijn regels, beloofd is 

beloofd. 
Voor kinderen van ongeveer acht tot tien jaar speelt ook de intentie mee: voor wat, hoort wat. Dat 
betekent dat regels kunnen veranderen door invloed van de groep: de mogelijkheid ontstaat om 
daar afspraken over te maken. Er geldt een concrete wederkerigheid: oog om oog, tand om tand. 
Vanaf ongeveer veertien jaar verschuift de focus van ouders naar leeftijdgenoten, waarmee ze 
van gedachten wisselen en discussiëren. Vriendschappen worden ook persoonlijker en intiemer. 
Sociale relaties worden steeds belangrijker. Het gaat dan om processen als goedkeuring krijgen 
van de ander, een ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. Werkelijk vanuit het 
perspectief van de ander denken is echter nog heel moeilijk. Wel treden er nu grote verschillen 
op tussen individuele adolescenten. 
Groepsregels spelen een veel belangrijker rol dan maatschappelijke regels en wetten. Die 
worden pas vanaf de leeftijd van ongeveer vijfentwintig jaar belangrijker. In deze fase vanaf 
ongeveer veertien jaar wordt vooral de samenwerking tussen frontale cortex en het emotionele 
brein ontwikkeld. 
Voor docenten betekent dat dat zij veel gelegenheid moeten bieden om hun leerlingen door 
middel van geschikte werkvormen onderling te laten discussiëren over de regels die gelden over 
hoe je met elkaar omgaat, over je houding tegenover de les en de docenten en te reflecteren op 
concrete gebeurtenissen in de groep en tijdens de les. Door daarmee ervaringen op te laten 
doen, stellen zij hun leerlingen in staat te leren. Die tijd die dat kost wordt ruimschoots 
teruggewonnen doordat leerlingen ook beter in staat raken van elkaar en van de docent te leren 
op het gebied van vakkennis. 
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2.7 Waarom pubers creatiever zijn dan volwassenen 
Pubers zijn vaak veel creatiever, vindingrijker en idealistischer dan volwassenen. Dat komt omdat 
juist die hersengebieden die betrokken zijn bij creativiteit, vindingrijkheid, muziek, sport en 
maatschappelijke betrokkenheid de gebieden zijn waar nog veel grijze stof is. 
Hersenen passen zich dan sneller aan door oefening. De hersenen vertonen nog veel flexibiliteit: 
er kunnen nog allerlei verbindingen worden gelegd. Er is meer ruimte voor zijwegen. Al snel 
hebben adolescenten het deel van de hersenen dat wordt gebruikt om te redeneren niet meer 
nodig: ‘je weet/kunt het gewoon’. 
Een goed ontwikkelde frontale cortex werkt remmend op nieuwe ideeën. Jongeren spuien ideeën, 
mogelijkheden en oplossingen en willen en kunnen daarover intensief discussiëren. Voor 
docenten is het belangrijk daar leerlingen de ruimte voor te geven. Je kunt als docent ook enorm 
profiteren van de ideeën die leerlingen je aanreiken als je daarom vraagt! Niets werkt meer 
motiverend voor een puber dan in de gaten krijgen dat zijn ideeën serieus worden genomen. 
Structuur bieden om discussies te stroomlijnen, om de mogelijkheden te laten ‘aarden’ en te 
helpen realiseren is dan heel belangrijk, om te voorkomen dat leerlingen verveeld raken en 
afhaken als de weerbarstige werkelijkheid om de hoek komt kijken. Bied weer een ‘externe’ 
frontale cortex! Help hen te structureren, keuzes te maken, vol te houden en enthousiast te 
blijven. 
Juist in deze fase kan de docent leerlingen uitdagen met ‘socratische’ vragen die leerlingen aan 
het denken zetten, argumenten voor een antwoord op een vraag en oplossingsstrategieën voor 
moeilijke vraagstukken laten verzinnen. Al pratend en denkend leren ze precies en helder 
communiceren en daarmee precies en helder denken. Zo kan hun cortex zich maximaal 
ontwikkelen. En zo kunnen zij uitgroeien tot verantwoordelijk denkende en beslissende 
volwassenen.  

2.8 Het effect van straffen en belonen 
Eveline Crone (2009) beschrijft hoe uit verschillende onderzoeken blijkt dat pubers veel 

gevoeliger zijn voor mogelijke beloning dan voor straf. 
Veel docenten herkennen dit verschijnsel bij hun leerlingen. Een mooi voorbeeld is het verhaal 
van Mark, docent aardrijkskunde. 
 

Ik gaf les aan een 3 vmbo-klas die bij vrijwel alle collega’s bekend stond als een moeilijke klas. 
De leerlingen waren slecht te motiveren, hadden veel conflicten met docenten, hadden vaak geen 
boeken bij zich, enzovoort. Vaak zag ik ertegen op als ik ze weer les moest geven. Er waren 
tijdens vergaderingen al allerlei maatregelen afgesproken, waaronder een strafsysteem voor 
iedereen die geen boeken bij zich had. Op een dag hadden slechts vijf leerlingen hun boeken bij 
zich. Ik werd er zo moe van dat ik zei: ‘Geweldig! Marieke, Fatima, Peter, Alwin en Kathleen 
hebben hun boek meegenomen! Dat vind ik nou hartstikke goed van jullie’. Eerlijk gezegd was 
het een beetje cynisch bedoeld. Verder probeerde ik me zo min mogelijk druk te maken en gaf 
gewoon maar les. Wie schetst mijn verbazing toen ik twee dagen later dezelfde klas voor me had. 
Nu hadden tien leerlingen een boek bij zich en één van de leerlingen zei: ‘Meneer, ik heb ook 
mijn boek meegenomen’. Het drong tot me door wat het effect was van mijn opmerking van de 
vorige keer. Ik zei, en nu meende ik het echt: ‘Geweldig jongens. Het gaat jullie lukken: de 
volgende keer hebben de anderen ook hun boek bij zich’. En het aantal boeken dat meegenomen 
werd tijdens de les steeg inderdaad, al werd het nooit 100%. 

 
Regels worden voor pubers duidelijker als ze concreet en positief zijn geformuleerd, terwijl 
negatief geformuleerde regels vaak weinig effect hebben of zelfs averechts werken.  
Voorbeelden van negatief geformuleerde regels zijn: 

- Je mag geen proppen door de klas gooien. 
- Kauwgom tijdens de les is niet toegestaan. 
- Niet door elkaar praten. 

 
Het effect van deze regels kan zijn dat je een puber onbewust op ideeën brengt: ‘Hé, proppen 
gooien’. Of: ‘Ja, ik heb eigenlijk wel zin in kauwgom’. 
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Wanneer er dan straf volgt op overtreding van de regels kan het gebeuren dat de aandacht die 
de puber daardoor krijgt onbewust gaat werken als beloning: als ik dat doe krijg ik aandacht. 
Soms werkt het krijgen van straf zelfs statusverhogend in een groep en ook dat is een vorm van 
beloning.  
Ook het maken van strafwerk heeft vaak vrijwel geen leereffect. Voorbeelden van positief 
geformuleerde regels zijn:  

- ‘Iedereen zorgt ervoor dat de werkruimte netjes blijft.’ 
- ‘Eten doe je in de pauze in de kantine.’ 
- ‘Als iemand anders het woord heeft, dan luister je totdat hij is uitgepraat.’ 
- Dergelijke regels bieden veel ruimte om leerlingen te belonen door het 

geven van positieve feedback. 
- ‘Prima dat je dat in de prullenbak hebt gegooid.’ 
- ‘Ik kan merken dat je hebt begrepen wat Patrick net zei.’ 

 
Het leereffect van dergelijke feedback is vaak groot. Pubers zijn erg gevoelig voor dergelijke 
concrete complimenten. Pubers die zien en horen dat hun vrienden en vriendinnen worden 
gecomplimenteerd, zijn eerder geneigd zich bij een volgende gelegenheid ook zo te gedragen. 
 
Wanneer je het voor pubers leuk en spannend maakt, heeft dat ook een belonend effect: de 
ervaring die ze dan opdoen raakt gekoppeld aan een plezierig gevoel. 
 

Dat had de docent scheikunde die met een leeg conservenblik een kleine aardgasexplosie 
demonstreerde goed begrepen. Hij herinnerde zich nog zijn eigen docent: hoe saai hij het vond 
dat die vóór elk proefje al verklapte wat de leerlingen moesten gaan zien. Zelf deed hij het 
anders. Hij zei voordat hij de proef liet zien (en horen!): ‘Let op, we doen het licht uit en we zijn 
muisstil. Goed kijken, er gaat iets gebeuren’. De leerlingen zaten dicht opeen gepakt doodstil 
naar het met gas gevulde conservenblik te staren. Een klein waakvlammetje brandde. Plotseling 
een steekvlam en een knal. Gegil en gelach alom. De docent vroeg: ‘Wat is er gebeurd? Wat 
hebben jullie gezien?’ Niemand kon het zeggen. ‘Oké. Ik doe het nog een keer. Kijk goed naar 
het blik, onderaan. Daar gebeurt het’. De leerlingen wisten wat er ging komen. Een beetje 
giechelig wachtten ze af. Na afloop van de tweede knal konden de meesten wel benoemen wat 
er was gebeurd. Bijna alle leerlingen hadden de vraag over explosies tijdens de repetitie goed 
beantwoord. 

 
Moeten we straf dan maar afschaffen? Nou nee, dat zou al te simpel zijn. 
Juist wanneer je met pubers werkt aan de hand van positief geformuleerde regels en veel 
positieve feedback geeft, zullen zij het accepteren als ze straf krijgen bij een duidelijke 
overtreding. De straf is dan bedoeld als grens: tot hier en niet verder. Dat is een signaal dat veel 
pubers wel oppikken. 
Pubers ontwikkelen zich het best wanneer er een veilige sfeer heerst. Om die reden vinden de 
meeste pubers het fijn als er een duidelijke structuur is met regels en afspraken die voor iedereen 
gelden en waaraan iedereen zich ook houdt. Pubers vragen van ons volwassenen dat we daarin 
duidelijk en consequent zijn, zonder daarin te vervallen tot starheid. In paragraaf 4.5 beschrijven 
we op welke wijze we pubers voorafgaand aan een eventuele straf kunnen aanspreken op 
ongewenst gedrag. 
Wanneer een straf wordt gegeven, kunnen de volgende aandachtspunten helpen om de straf zo 
effectief mogelijk te laten zijn. 

1 Benoem concreet wat de overtreding is. Dat kan bijvoorbeeld op de manier zoals beschreven in 
paragraaf 4.4; kondig aan dat daar een sanctie op volgt. 

2 Geef de straf op een moment dat je zelf niet (meer) emotioneel bent. Wanneer de puber zelf 
meedenkt over de feitelijke inhoud van de straf met als doel iets van het effect goed te 
maken, kan dat helpen om de straf acceptabel en doeltreffend te laten zijn. Dat biedt 
bovendien mogelijkheden om positieve feedback te geven op het resultaat van de straf. 
Bijvoorbeeld van het schoonmaken van het lokaal als er rommel is gemaakt. 
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Een mooi voorbeeld is dat van een puber die goed was in wiskunde en de les ernstig had 
verstoord. Hij bood aan om een bijles te verzorgen voor zwakke leerlingen. 

 
3 Voer een ‘herstelgesprekje’. Doel daarvan is om ervoor te zorgen dat de situatie die tot de straf 
heeft geleid wordt geëvalueerd en de puber weer met een schone lei met jou verder kan. 
Belangrijk tijdens dit gesprek is dat ook de puber zijn verhaal over het gebeurde kan doen en dat 
er dan ook echt naar zijn verhaal wordt geluisterd. Wanneer dat lukt, betekent dat het verschil 
tussen een puber die bereid is zijn gedrag te verbeteren of een puber die het gevoel krijgt te 
verliezen en in wrok eieren voor zijn geld kiest. 
 

Legenda 

Eigen logisch systeem   ik vind deze tekst vrij logisch opgebouwd 

Verwijzingen naar gedrukte en digitale bronnen  

Specialisten 

Essentiële begrippen, definities en moeilijke woorden 

Namen van instellingen of organisaties  niet gevonden in de tekst 
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Opsomming bronnenlijst, organisaties, specialisten en definities uit de 

tekst. 
 

Bronnen 

Ap Dijksterhuis Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste (denken met gevoel). 26ste druk. 
Nederland: Bert Bakker. 

Eveline Crone Crone, E. (2008). Het puberende brein (over de ontwikkeling van de hersenen in de 
unieke periode van de adolescentie). Nederland: Bert Bakker. 

Margriet 
Sitskoorn 

Sitskoorn, M. (2006). Het maakbare brein (gebruik je hersenen en wordt wie je wil 
zijn). Nederland: Bert Bakker. 

 
Organisaties 

Geen 
gevonden in 
de tekst 

 

 
Specialisten 

Eveline Crone In 1975 geboren, studeerde ze in 1999 af in de psychofysiologie en de 
hersenontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. 
Is bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen benoemd tot hoogleraar 
Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. 
Crones publicatielijst telt 54 internationale publicaties, waaronder een aantal 
boeken.  

Ap Dijksterhuis Hij is gespecialiseerd in het onderbewustzijn en intuïtief denken. Over dit 
onderwerp heeft Dijksterhuis tientallen wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. 
Eind 2007 kwam zijn boek Het slimme onbewuste uit. 

Margriet 
Sitskoorn 

Is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit 
van Tilburg. Sitskoorn verricht onderzoek naar de relatie tussen hersenen en 
gedrag. Zij houdt zich vooral bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen 
ontwikkelen door ons gedrag en onze omgeving te veranderen. Ze schijft ook 
columns. 

Piaget Piaget was gefascineerd door de manier waarop kinderen denken. Hij 
begon zijn eigen onderzoek, dit deed hij door in het begin zijn eigen 
kinderen te observeren. Hij zei ook dat het intelligent functioneren 
ondersteund word door het adaptatieproces. En het brein ontwikkeld zich 
in 4 fasen.   

1. senso-motorische fase 0 – 2 jaar  

2.  preoperationele fase  2 – 6 jaar  

3. concrete operaties  6 – 12 jaar  

4. formele operaties  12 – volwassen 
 

 
Definities 

Amygdala amandelvormig hersengedeelte dat als deel van het limbisch systeem een rol 
speelt bij motivering en emotioneel gedrag 

Axonen (biologie) uitloper van een zenuwcel die prikkels vanuit het zenuwcentrum geleidt 

Basale ganglia  is een groep hersenstructuren rondom de thalamus ... 

Consequentie  (van mensen) naar aangenomen beginselen handelend of redenerend 
in overeenstemming met een eerder gevolgde gedragslijn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderbewustzijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intu%C3%AFtie
http://nl.wikipedia.org/wiki/2007
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuropsychologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Tilburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedrag
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Frontale 
cortex 

Een gebied vooraan in de hersenen dat betrokken is bij het regelen van de emoties 

Lymbische 
deel  

grensgebied tussen de hersenstam en de grote hersenen, dit systeem speelt een 
rol bij de beheersing van emoties 

Neuronen zenuwcel met haar neuriet en dendrieten 

Oplossingsstra
tegieën 

Een beschrijving op strategisch niveau van een verbeterpunt. Voor de lokale 
prioriteiten en aandachtspunten dient dit volgende onderdelen te bevatten: 
-De definitie van het probleem; 
-De te bereiken globale doelen; 
-Globale aanpak (prioriteit vs. aandachtspunt, projectmatig vs. routinematig... 

Socratische 
vragen  

Volgens de leer van de Griekse filosoof Socrates. 

Zenuwcel cel van het zenuwstelsel 

 


