
 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

 

 

Als Beroepscollege Parkstad Limburg nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 

informatieavond “Mijn puber”. Op deze informatieavond worden actuele opvoedkundige 

thema’s onder de aandacht gebracht door ervaringsdeskundigen. 

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen! 

 

Deze avond vindt plaats op dinsdag 13 november van 18.45 uur tot 21.30 uur aan 

de Heldevierlaan 5 in Heerlen (BcPL locatie Herle).  

 

Programma: 

Inloop  18:45 uur - 19:00 uur 

Puberbrein 19:00 uur – 20:00 uur 

pauze 20:00 uur – 20:15 uur 

Workshop ronde 20:15 uur – 21: 15 uur 

Uitloop 21:15 uur – 21:30 uur 

 

De avond begint met een algemene voorlichting over het Puberbrein om u meer inzicht 

te geven in de wereld waar uw kind zich in begeeft. Gegeven door Michel Giesen en Giel 

Vaessen. 

 

Voor het tweede gedeelte van de avond kunt u zich inschrijven voor één workshop:  

Workshop Gegeven door: 

1. “Omgaan met weerstand van mijn puber” Michel Giesen en Giel Vaessen. 

Beiden hebben een schat aan 

ervaring in het werken met 

pubers, ouders en het hele 

systeem eromheen, zie  

www.anderszinsomschreven.nl. 

2. “De puber en zijn angsten, spanning en stress 
(en de gevolgen voor leren en gedrag)” 

3. “Verleidingen, Zelfcontrole en een Puber” Mondriaan Geestelijke 

Gezondheidszorg 
Uitleg van iedere workshop kunt u vinden in de bijlage. 

Middels het inschrijfformulier kunt u uw keuze kenbaar maken. 

 
Indien bovenstaande link niet werkt, kunt u het volgende adres overnemen: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScend1JJrUfMYHs43uFDGC5YpaNVzP4m9UZvs99cnUmyW5DmA/vie
wform 

 

We hopen u te mogen verwelkomen op onze informatieavond. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Team BCPL 
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Bijlage Thema-avond BCPL 
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13 november 2018 18:45- 21:30 
 

Mijn puber 

Algemeen deel (Michel Giesen / Giel Vaessen): 

De puber tussen tafellaken en servet 

Waarom lijkt de puber op het ene moment een vat vol energie en waarom is hij soms niet 
vooruit te branden. Hij was altijd zo meegaand en plots lijkt er geen land meer mee te 
bezeilen. Waarom is pesten en plagen ook belangrijke oefenstof voor de puber en waarin zit 
het gevaar. Moet ik de touwtjes aantrekken of laten vieren en altijd weer die duivelse 
telefoon…. 
Allemaal vragen die elke ouder en opvoeder van pubers zich stelt. In deze thema-avond gaan 
we proberen een tipje van de sluier van antwoorden op te lichten. Om te kunnen begrijpen 
waarom een puber zich als een puber gedraagt is het belangrijk om een idee te hebben wat 
er in zijn/haar hoofd zich afspeelt.  
In de cognitieve neurowetenschappen wil men onder andere meer vat krijgen op jongeren in 
de pubertijd waarbij het onlangs verschenen boek van Jelle Jolles : “Het Tienerbrein” voor 
veel aandacht heeft gezorgd. 
 De hersenen in de pubertijd zijn in vergelijking met kinder- en 
volwassenhersenen anders en dat vraagt een andere benadering. 
Jongeren zijn niet lui. Als ze ergens zin in hebben of iets belangrijk 
vinden, beginnen ze er ook aan. Hoe ingewikkeld het ook is, en hoe 
lang het ook duurt. Puberhersenen zijn creatieve innovatie- en 
leermachines, met al hun emotionele circuits helemaal gericht op 
nieuwe ervaringen en het aftasten van sociale contacten. Vanuit tal van onderzoeksgebieden 
tracht men te doorgronden hoe ons brein werkt en dus hoe mensen functioneren (what 
makes us tick…).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 1 (Michel Giesen / Giel Vaessen): 
Omgaan met weerstand van mijn puber 
We denken nog teveel in “oorzaak-gevolg” hierdoor heeft weerstand met pubergedrag te 
maken. Het is effectiever dit denken om te zetten naar denken in “circulaire processen.” Zo 
ontdekken we dat ons handelen direct van invloed is op de weerstand die we voelen. Gebruik 
van het model ABCD (de agressieladder) toont welk docentgedrag escalerend en de-
escalerend kan werken. Je kunt de ander tenslotte niet veranderen, wel jouw gedrag ten 
opzicht van de ander (en hierdoor verander je de situatie, dus ook de gevoelde weerstand). 
 

Workshop2 (Michel Giesen / Giel Vaessen): 
De puber en zijn angsten, spanning en stress (waaronder pesten)(en 
de gevolgen voor leren en gedrag) 
Adolescenten raken soms in een dipje maar vaak komen ze daar 
zelf uit. Soms gaat het echter verder dan een dipje en is er sprake 
van stemmingsproblemen of zelfs  stemmingsstoornissen. Wat kun 
je op doen als ze daar zelf niet uitkomen. Welke begeleiding of 
acties kunnen dan helpend zijn. Krijg inzicht in de meest recente 
inzichten in signalering en sensitief responsieve begeleiding van 
deze adolescenten. 
Spanning en stress (waaronder pesten) en de gevolgen voor leren en gedrag. 
Het puberbrein staat voortdurend open voor die invloeden die voor zijn toekomst van belang 
(kunnen) zijn. Hierbij is de puber slechts met grote moeite in staat om juiste afwegingen te 
maken omdat er veel op het spel staat. Hoe leer ik mijn puber helpen en begrijpen en blijf ik 
van belang? 

 
 
Workshop 3 (Mondriaan Geestelijke Gezondheidszorg): 
Verleidingen, Zelfcontrole en een Puber! 
Handvatten om van een sturende naar begeleidende ouder te gaan. 
 

In de adolescentie worden jongeren in toenemende mate geconfronteerd met allerlei 
verleidingen en afleidingen, zoals social media, gamen, alcohol, drugs en gokken. Al deze 
verleidingen kunnen een negatieve uitwerking hebben op de schoolprestaties van de leerling. 
De manier waarop leerlingen met deze verleidingen omgaan, hangt af van hun zelfcontrole. 
Het goede nieuws is zelfcontrole is te leren ook als puber. Als ouder kan je hierin veel 
betekenen.  
Tijdens de adolescentie vinden belangrijke ontwikkelingen in de hersenen plaats, waarbij 
verschillende hersengebieden zich op een verschillend tempo ontwikkelen. Naarmate 
adolescenten ouder worden (16-18 jaar) ontstaat er een betere balans tussen de 
verschillende hersengebieden. Jongeren zijn hierdoor makkelijker in staat hun gedrag te 
reguleren. Maar hoe doe je het met een puber van 12-16 jaar. Wat werkt er dan? Dit is een 
workshop waar interactief ingegaan kan worden op de verscheidenheid aan "verleidingen" en 
hoe ouders dit kunnen herkennen, kunnen aanpakken, kunnen voorkomen, waar zij 
ondersteuning of hulp kunnen vinden. 
 
 
 


