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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Het is niet altijd makkelijk, omgaan 

met een tiener die graag op straat 

rondhangt, brutaal is en afspraken aan 

zijn laars lapt. Uw opvoedingsaanpak 

wordt nu danig op de proef gesteld. 

 

Emotioneel verwarrend 
 

Helaas kunt u uw oppaskind niet 

beschermen tegen de invloed van 

andere kinderen of gevaren in de 

wereld. Iedere tiener moet leren om 

keuzes te maken en verantwoordelijk-

heid te nemen, net als ieder ander die 

hem in vorige generaties is voorgegaan. 

Dat is niet gemakkelijk; de puberteit is 

immers emotioneel behoorlijk 

verwarrend. 

 

U kunt uw oppaskind helpen door 

duidelijk te zijn in uw normen en 

waarden. Houd niet hardnekkig vast 

aan uw principes, maar ga mee met de 

tijd en verplaats u in uw oppaskind. 
 

Verplaats u in zijn 
wereld 
 

In de puberteit balanceert u als 

gastouder voortdurend tussen loslaten 

en controleren. Soms kunt u een 

situatie oplossen met humor, soms gaat 

u de confrontatie aan, en een ander 

moment trapt u op de rem.  

 

Respect dwingt u niet af, zoals dat 

vroeger werd gedaan. Uw oppaskind is 

op deze leeftijd zelfstandig, heeft een 

eigen mening en logica en wil serieus 

genomen worden.  

 

Dat betekent dat hij regels eerder zal 

opvolgen als u het belang van die regel 

aangeeft en hij kan meedenken over 

hoe hij zich aan die regel kan houden.  

Loslaten of controleren 
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Verplaats u dus in de gedachten- en 

gevoelswereld van uw oppaskind; dat 

scheelt aanzienlijk! 

 

 

 

 
Hét puberrecept: 
 

Zoals gezegd, omgaan met een 

puberend kind is niet gemakkelijk. 

Maar er bestaat misschien toch één 

recept waarmee u uw oppastiener 

door de puberteit kunt loodsen: 

 

Luister eerst naar wat uw 

oppaskind te vertellen heeft, 

voordat u zelf uw zegje doet.  

 

U hoeft het niets eens te zijn met 

de boodschap van uw oppaskind, 

maar u accepteert uw oppaskind wel 

als persoon en u respecteert zijn 

gedachten en gevoelens.  

 

Belangrijk, want wederzijds respect 

is de basis voor een goed gesprek en 

een hecht contact met uw 

oppaskind. 

 

Extra tip: 

Informeer goed 

naar wat er speelt 

op deze leeftijd. Zo 

maakt u uzelf 

weerbaar voor deze 

fase. Want één ding 

is zeker: uw 

opvoedingsaanpak 

wordt op de proef 

gesteld. 


