
Over	de	Power	puberscursus	
Een	presentatie	voor	Sensikids	opvoedcoaches	

	
Inhoud	van	deze	persentatie:	
•  De	doelstellingen	van	de	Power	Puber	cursus		
•  De	inhoud	van	het	werkboek	in	vogelvlucht	
•  Introducties	over	motiveren,	communiceren	en	

executieve	functies	
	
	



* In	de	puberteit	verandert	veel.		
* Het	is	een	intens	emotionele	periode	in	het	leven	
van	een	kind.	
* De	overgang	van	basisschool	naar	voortgezet	
onderwijs	is	groot.	
* Ineens	moeten	pubers	zelfregulerend	zijn.	
* Huiswerk,	vriendschappen,	het	lichaam	leren	
kennen,	discipline	aanleren,	concentratie	zijn	
hoofdmotieven.	



* De	Power	Puber	cursus	helpt	bij	het	ontwikkelen	
van	kennis	over	zichzelf.	
* De	puber	krijgt	namelijk	een	IK	besef.		
* De	puber	gaat	de	eigen	persoonlijkheid	‘fijn	slijpen’.	
* Hij/zij	spiegelt	zich	aan	de	omgeving	en	kan	als	HS	
puber	daardoor	een	mismatch	ervaren.		
* Het	is	mogelijk	dat	het	gedrag	van	andere	pubers	
niet	overeenstemt	met	het	innerlijk	van	de	puber.		
* We	hopen	dat	de	Power	Puber	cursus	de	puber	ook	
hierover	inzichten	geeft.	

	



* Pubers	hebben	een	eigen	karakter.	
* Ze	hebben	een	bepaald	temperament	meegenomen	bij	de	
geboorte.		
* Aan	het	karakter	kunnen	we	weinig	veranderen,	dat	is	
autonoom.	
* Waar	we	ze	mee	kunnen	helpen	is	hun	IK	besef	versterken.		
* Karakter	is	deels	nature,	deels	nurture.		
* De	cursus	helpt	bij	het	helder	leren	denken	over	zichzelf	en	
gebeurtenissen.	
* Het	karakter	wordt	voor	de	puber	zelf	meer	zichtbaar.		



* Ook	voor	de	ouder	verandert	er	veel.	
* In	onze	cursus	leggen	we	de	nadruk	op	het	kind	
* Natuurlijk	hopen	we	dat	de	ouder	mee	leest	en	
leert.	
* We	maken	een	goede	afspraak	dat	de	puber	zelf	
aan	de	ouder	vertelt	over	wat	tijdens	de	cursus	
besproken	wordt.	(vertrouwelijkheid)	
* Alleen	wanneer	er	reden	tot	zorg	is	bespreken	we	
met	de	puber	of	de	ouders	op	de	hoogte	mag/kan	
worden	gebracht.	



* De	thema’s	in	de	Power	Pubercursus:	
* Jezelf	beter	leren	kennen.	
* Emoties	leren	herkennen	en	reguleren.	
* Jezelf	een	plek	kunnen	geven	in	de	groep.	
* Ontspannen.	
* Plannen	en	ordenen.	
* Positief	denken.	
* Overprikkeling	leren	herkennen.	
* Handige	oplossingen	leren	bedenken.	



Inhoud	Power	Puber	cursus	



* Kennismaken.	
* Packet	switchen	is	mindmappen.		
* Intro	over	leerhersenen	en	automatische	hersenen.	
* Introductie	over	spiegelneuronen	en	visualiseren.	
* Ontspanningsoefening	Vuist	Vlinder.	
* Mindmap	maken.	

Eerste	bijeenkomst	



* Zintuigen	geven	je	leven	zin	
* Prikkels	zorgen	soms	voor	stress.	
* Onrustig	lijf,	onrustig	hoofd	
* Iets	voor	de	eerste	keer	doen/meemaken	zorgt	soms	
voor	stress.	
* Krachtervaringen	
* Ankeroefening	met	goed	gevoel.	
* Minuutje	goed	ademen	
* Stevig	zitten	
* Mindmap	maken	

Tweede	bijeenkomst	



* Leren	kun	je	leren.	
* Oefening	baart	kunst.	
* Maak	van	Moeten	Willen	
* In	de	knoop-uit	de	knoop.	
* Mindmap	maken	

Derde	bijeenkomst	



* Eigenwaarde.	
* Zelfvertrouwen.	
* Aandacht	richten.	
* Hoe	zien	anderen	mij?	
* Je	talenten	kennen.	
* Mindmap	maken	

Vierde	bijeenkomst	



* Gevoelens	positief	beïnvloeden.	
* De	stressladder.	
* Gezonde	en	ongezonde	emoties.	
* Ontspanningsoefeningen	inzetten.	
* Mindmap	maken	

Vijfde	bijeenkomst	



* Oké!	O	jee!		
* Gedachten	positief	beïnvloeden.	
* Je	eigen	G-schema	maken.	
* Ontspanningsoefeningen	inzetten.	
* Mindmap	maken	

Zesde	bijeenkomst	



* Je	eigen	grenzen	ervaren.	
* Spiegelen	van	je	omgeving.	
* Je	bent	een	zender	en	ontvanger.	
* Sfeer	herkennen.	
* je	eigen	ruimte	afbakenen.	
* Evaluatie.	

Zevende	bijeenkomst	



•  Van	Moetivatie	naar	motivatie:	

https://www.youtube.com/watch?v=jiqXhIuNmuI	
	



1.	Sluit	aan	bij	de	belevingswereld	van	de	
puber	



2.	Gebruik	informatieve	taal	
Geen	bevelen.	Vertaal	moeten	naar	willen	

in	je	instructies.		



3.	Bied	keuzes	zodat	de	puber	autonomie	
mag	ervaren.	



4.	Erken	de	weerstand	van	de	puber.	
Luister	goed.	



5.		Biedt	structuur	en	vertrouwen.	Stem	je	
af	op	de	structuur	die	de	puber	nodig	

heeft	en	bied	deze	aan.		



6.	Ga	steeds	uit	van	leergerichte	aanpak	in	
plaats	van	prestatiegericht.	De	puber	is	
aan	het	leren.	Hij/zij	kan	beter	worden	
dan	hij/zij	was.	Complimenteer	vooral	op	

inzet,	samenwerking	en	motivatie.	



Het	puber	brein	wordt	gereorganiseerd:		
de	hogere	functies	van	de	puberhersenen	staan	
onder	druk	doordat	de	nadruk	komt	te	liggen	op	
emotionele,	hormonale	en	sociale	ervaringen.		



* Automatische	of	leerhersenen	

https://www.youtube.com/watch?v=bePo-klYCL8	



* Iemand	met	een	interne	locus	of	control	
beseft	dat	hij	zelf	het	eigen	leven	bepaalt.		
* Iemand	met	een	externe	locus	of	control	
denkt	dat	zijn	leven	wordt	bepaalt	door	
anderen	en	door	omstandigheden.	
* De	puberteit	is	een	belangrijke	fase	voor	dit	
proces.		
* De	locus	of	control	is	belangrijk	omdat	je	
een	talent	kunt	hebben,	maar	je	moet	dit	
talent	ook	kunnen	en	willen	inzetten.		



Executieve functies	

* De	hogere	breinfuncties	worden	versterkt	in	
de	puberteit	maar	de	ontwikkeling	ervan	
heeft	te	lijden	onder	de	intens	emotionele	
ervaringen	die	de	puber	heeft	om	niet	te	
spreken	over	de	grote	hormonale	
veranderingen.	
* Een	puber	zal	vooral	veel	voelen	en	ervaren.	
* Plannen	en	ordenen	zijn	zaken	die	ver	van	zijn	
bed	liggen.	
* Veel	dingen	zullen	misgaan.	Maar	het	zijn	
ervaringen	die	bijdragen	aan	de	wording	van	
een	volwassene.	



Executieve functies	

* De	Power	Puber	cursus	probeert	hier	speels	op	in	
te	gaan.	
* Door	verhalen	over	een	aantal	pubers	worden	
situaties	herkenbaarder.	
* Intussen	wordt	aan	de	puber	van	alles	
meegegeven	over	zijn	eigen	ontwikkeling.	
* De	executieve	functies	versterken	is	,	naast	het	
versterken	van	Ik	besef,	een	doel	van	de	cursus.	

* Video:	
https://www.youtube.com/watch?
v=XGwLBWQq7HI&list=PLW3nr4_oREXse2KEZ7dcE
nRwE9p7MKrSF	



Executieve functies	

De	executieve	functies	kun	je	onderverdelen	in	‘koude’	en	
‘warme’	functies:	
De	‘koude’	functies	gaan	over	het	denken.		Bijvoorbeeld:	
plannen,	organiseren,	initiatief	nemen,	werkgeheugen,	
taakmonitoring.		
		
De	‘warme’	functies	gaan	over	gedrag	en	emotie.	
Bijvoorbeeld:	inhibitie,	emotieregulatie,	flexibiliteit	en	
gedragsevaluatie.	



Executieve functies	

Taakinitiatie:		
	
	
* Aan	de	slag	gaan	als	het	nodig	is	(uitstelgedrag,	
vergeten	het	huiswerk	te	doen,	taken	niet	afkrijgen)	
* Planning,	overzicht	hebben	over	de	taken	
* Kunnen	organiseren	(kamer	opruimen,	agenda	
bijhouden)	



Executieve functies	

Aandacht	richten	en	volhouden:		
	
	
* Bij	saaie	taken	de	concentratie	vasthouden	
lukt	moeilijker.	
* Snel	afgeleid	zijn.	
* Afraffelen	van	werk.	



Executieve functies	

Emotie	regulatie:	
	
	
* Overspoeld	raken	door	de	eigen	emoties.	
* Woede-aanvallen	springen	in	het	oog.	
* Overprikkeling	leidt	tot	irritatie.	
* Reacties	op	stimuli	wordt	niet	uitgesteld.	



Executieve functies	

Werkgeheugen:	
	
	
* Het	regelen	van	informatiestromen	in	het	
brein	raakt	in	de	war	in	deze	periode.	
* Alles	kan	voor	de	puber	even	belangrijk	zijn.	
Er	worden	geen	prioriteiten	gesteld.	Wat	is	
relevant,	wat	niet.	Samenvatten	lukt	niet.		
* Organiseren	van	werk	wordt	hierdoor	
bemoeilijkt.		



Inhibitie:	
	
	
* Het	vermogen	om	het	eigen	gedrag	te	remmen.	
* Onsuccesvol	gedrag	kunnen	omdraaien.		
* Naar	afleidende	prikkels	zoeken	zodat	de	puber	
minder	slachtoffer	wordt	van	interne	en	externe	
prikkels.		
* Deze	rem	(inhiberen)	is	nodig	om	te	kunnen	leren	en	
in	de	sociale	omgang	met	anderen.	

* https://www.youtube.com/watch?v=u6816ZJF9yE	

Executieve functies	



Executieve functies	

Zelfinzicht:	
	
	
* Het	vermogen	om	het	effect	van	het	eigen	gedrag	te	
kunnen	onderkennen.	
* Anderen	niet	altijd	de	schuld	geven.	
* Risico’s	kunnen	inschatten.	
* Het	eigen	aandeel	in	conflicten	kunnen	erkennen.	
* Het	eigen	werk	kunnen	controleren.	Dit	lukt	mogelijk	
minder	goed,	omdat	ze	het	‘toch	wel	kunnen.’ 

Toch loopt een HS puber meestal niet in zeven sloten tegelijk! 	



Executieve functies	

Cognitieve	flexibiliteit:	
	
	
* Het	vermogen	om	tussen	diverse	taken	te	wisselen.	
* Het	vermogen	om	naar	oplossingen	te	zoeken	als	
iets	niet	lukt.	
* Het	vermogen	om	met	plotselinge	veranderingen	
om	te	gaan.		



Executieve functies	

Time	management:	
	
	
* Kunnen	inschatten	hoeveel	tijd	je	nodig	hebt	om	iets	
te	leren.	
* Het	vermogen	om	goed	te	plannen	als	er	toetsen	of	
overhoringen	aankomen.	
* Ook	op	langere	termijn	kunnen	plannen.		



Executieve functies	

Metacognitie:	

• Inzicht	in	jezelf	
• Inzicht	in		je	eigen	handelen	
• Van	een	afstandje	kijken	naar	jezelf		
• Informatie	van	buitenaf	gebruiken	bij	het	nemen	
van	beslissingen	



Beelddenker?	
	
Beelddenkers	hebben	met	een	aantal	‘harde’	executieve	
functies	vaker	moeite:	planning	en	ordening,	taakintiatie,	
cognitieve	flexibiliteit	



Alles	wat	een	kind	van	ons	leert	versterkt	de	
executieve	functies	

* Een	spel	doen	met	spelregels	helpt.	
* gesprekken	voeren	over	ervaringen	helpt.	
* Samen	koken	en	een	recept	volgen	helpt.	
* De	hond	trainen.	
* jongere	zusjes	en	broertjes	ondersteunen.		
* Een	uitje	plannen	en	regelen	hoe	ergens	naar	
toe	te	gaan		etc.		



Platform	Sensikids:	
	
www.sensikids.nl	
www.sensikidsopleidingen.nl	
	


