PUBERGEDRAG OP DE BSO

PUBERTIJD!
JAAR
VAN 4 TOT 12

Kinderen tussen 9 en 12 jaar die richting de puberteit gaan,
kunnen al flink wat pubergedrag vertonen. En dat kan best
een uitdaging zijn voor pm’ers op de bso. Want hoe hou je die
tieners betrokken? Hoe krijg je die hangende en soms dwarse
prepuber uit zijn luie stoel? En wat kun je vooral beter niet
doen? Pedagoog Ilse Davids van de SWK Groep vertelt.
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Wat is de puberteit eigenlijk?
‘Het is de lichamelijke overgangsperiode
van kind naar volwassene. De puberteit
begint vaak tussen het negende en twaalfde
jaar. Hormonen zorgen dan voor allerlei
lichamelijke veranderingen: een groeispurt,
lichaamsbeharing, borsten, baard in de
keel. En die hormonen hebben ook invloed
op de verdere rijping van de hersenen.’
Wat betekent dit voor een kind?
‘Al die lichamelijke en emotionele veranderingen kunnen ervoor zorgen dat kinderen in een emotionele achtbaan
terechtkomen. Ze worden zich bewuster
van zichzelf, ontdekken wat ze willen en
kunnen, worden misschien voor het eerst
verliefd. Ook kunnen ze last hebben van
stemmingswisselingen; dan gaan ze bijvoorbeeld in een rap tempo van heel
vrolijk naar chagrijnig en andersom.’
Hoe merk je dat een kind gaat puberen?
‘Het uit zich in de drang naar zelfstandigheid; kinderen gaan zich in de puberteit
losmaken van de volwassenen om zich
heen. In de eerste plaats natuurlijk van
hun ouders, maar jij als pm’er kunt er ook
flink mee te maken krijgen. En dan is het
goed om ze iets beter te begrijpen.’
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Want?
‘Prepubers willen heel graag groot zijn,
voor volwassen worden aangezien, maar
zijn tegelijk nog kind. Op deze leeftijd
worstelen ze met zichzelf en met hun
gevoelens. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat
wil ik? Hoe zien anderen mij? Dat biedt
trouwens ook heel veel kansen en mogelijkheden: door de flexibiliteit van hun
tienerbrein kunnen (pre)pubers snel
leren, informatie verwerken en heel crea-

‘Prepubers willen graag zelf
de regie hebben, eigen keuzes
kunnen maken’
tief denken. Ook durven ze vaak meer en
zijn ze impulsiever. Het is aan jou als
pedagogisch medewerker om talenten die
zich nu ontplooien te herkennen en
nieuwe hobby’s te stimuleren.’
Het lijkt soms wel of kinderen steeds jonger
gaan puberen…
‘Dat wordt gezegd, ja. Al spreken verschillende onderzoeken elkaar tegen. Wat we
wel weten is dat kinderen die zwaarder

zijn vaak eerder in de puberteit komen.
Mogelijk is er dus een verband tussen de
kwaliteit van voeding en gezondheid en
de daling van de leeftijd waarop lichamelijke volwassenheid wordt bereikt. Bij
kinderen tussen 9 en 12 jaar zie je vaak
dat de echte puberteit nog niet is gestart,
maar dat zij wel al pubergedrag beginnen
te vertonen. Mogelijk ook onder invloed
van leeftijdsgenoten en een toenemende
drang naar zelfstandigheid.’
Hoe geef je prepubers meer vrijheid op de
bso, terwijl je wel een vinger aan de pols
houdt?
‘Door nabij te blijven. Zorg voor een overgang naar steeds meer loslaten. Ik vergelijk
het weleens met kinderen leren fietsen in
het verkeer. Die laat je ook niet ineens los.
Je praat over wat er kan gebeuren, gaat
samen proberen en oefenen. Deze opbouw
- of eigenlijk afbouw - in je begeleiding kun
je in veel meer situaties toepassen. Je geeft
zo structuur en grenzen waarbinnen je
zelfstandigheid stimuleert.’
Zijn er nog wel activiteiten die goed werken bij tieners?
‘Natuurlijk! Maar dit is ook afhankelijk
van het kind en van de groep. Waar het

TIPS
VAN ILSE
>> Contact en verbinding is voor
(pre)pubers belangrijk. Toon
gemeend interesse en verdiep je
in hun wereld. Weet waar ze
naar kijken op tv, welke games
ze spelen, welke kledingwinkels
hot zijn. Vraag ernaar en luister
aandachtig naar ze.
>> Zorg dat prepubers een ‘eigen’
plek hebben; ze krijgen meer
behoefte aan privacy.
>> Zorg dat je benaderbaar bent,
dat kinderen weten dat ze bij je
terecht kunnen wanneer ze
willen delen.
>> Geef ruimte voor eigen inbreng.
Pubers werken beter mee als ze
zelf mogen bepalen op welke
manier of op welk moment.
Uiteraard mag je wel grenzen
daarin stellen.
>> Humor relativeert en versterkt
de band met een prepuber. Dus
maak grapjes of lach samen om
een grappige situatie.
>> Realiseer je: ze weten niet en ze
kunnen niet anders. Ze hebben
vertrouwde volwassenen nu
meer nodig dan ooit.
>> Geef het goede voorbeeld. Ook
in deze leeftijdsfase spiegelen
kinderen eerder wat je doet,
dan dat ze luisteren naar wat je
tegen ze zegt.

ene groepje kinderen altijd wil voetballen, willen anderen liever binnen ‘hangen’ of ‘chillen’ en met elkaar kletsen.
Vaak zie je op deze leeftijd dat de groepjes gevormd worden met kinderen met
eenzelfde interesse. Wat heel goed werkt,
is de nieuwsgierigheid prikkelen. Of laat
ze zelf een activiteit bedenken: geef ze de
ruimte.’
Helpt het ook om ze een eigen rol of taak te
geven?
‘Zeker! Prepubers willen graag zelf de
regie hebben, eigen keuzes kunnen
maken. Het geeft ze zelfvertrouwen, maar
ook inzicht in hun eigen persoonlijkheid.
Maar het werkt niet om ze simpelweg een
taak of een opdracht te geven, dat kan
hun tienerbrein nog niet aan. Ze moeten
nog leren te durven vertrouwen op zichzelf, maar ook ervaren dat een keuze
gevolgen heeft. Wat goed werkt is een
‘probleem’ te schetsen waarvoor een
oplossing bedacht moet worden. Een leuk
voorbeeld is oudere kinderen laten
bedenken hoe ze kunnen bijdragen aan
het wennen van nieuwe kinderen op de
bso. Laat ze met elkaar nadenken over
wat daarvoor nodig is. Wat moeten deze
kinderen weten? Wat zou helpen om ze

goed te laten wennen? Welke afspraken
zijn dan nodig? Of daag ‘de voetbalgroep’
uit om een toernooi te organiseren voor
de allerjongsten op de bso. Jouw taak als
pm’er is dan vooral het geheel te begeleiden. De prepubers geef je de rol om alles
te organiseren.’
En wat moet je vooral niet doen?
‘Dwingen werkt averechts, dus probeer
dat te voorkomen. Wat vaak werkt is in te
spelen op het groepsproces wat speelt bij
prepubers. Als je er een aantal mee krijgt,
dan volgt vaak de rest. Maar als dit niet
lukt, kun je het meestal ook wel vergeten.
Wat je dus kunt doen, is ze als groep aanspreken. Wat zouden zij willen doen?
Hebben ze zelf een goed idee? En loop je
tegen opstandig en dwars gedrag aan,
maak het bespreekbaar. Misschien niet op
datzelfde moment, misschien niet in de
hele groep, maar even op een rustig
moment. En dan écht luisteren, wat zit
hierachter? Wat vraagt dit kind? Welke
behoefte schuilt er achter dit gedrag?
Verrassend genoeg kunnen ze dit vaak
best goed onder woorden brengen. Maak
vervolgens samen afspraken over hoe nu
verder. En ga vooral geen discussies aan,
bekijk waar je kunt onderhandelen.’ <
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