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(beeld istock)
Ouders vinden al snel dat hun kind zijn tijd verdoet als het te lang met zijn vrienden
aan het appen is of uren ligt te ‘niksen’.

Je tiener is een rups, hij kanJe tiener is een rups, hij kan
nog niet vliegen: Leer jenog niet vliegen: Leer je
kind kennenkind kennen
Tieners en jongeren zijn niet lastig. Ze bevinden zich een fase

waarin ze rijpen tot volwassenheid. En daar hebben ze hun

ouders hard bij nodig, bepleit neuropsycholoog Jelle Jolles.

Je 12-jarige dochter is meer dan een onuitstaanbare puber

die geen volzinnen meer maakt en oppervlakkige filmpjes

kijkt. En je 15-jarige zoon is meer dan een zwetende

bankhanger met de baard in de keel die ondoordachte

dingen doet. Neuropsycholoog Jelle Jolles roept in zijn

boek Leer je kind kennen op anders naar kinderen en

jongeren te kijken. Het zijn geen jonge versies van

volwassenen, maar mensen in ontwikkeling. Ze hebben

hun opvoeders nodig als supporter, coach, inspirator,

mentor en adviseur om tot volle bloei te komen.
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mentor en adviseur om tot volle bloei te komen.

Waarom moest ‘Leer je kind kennen’ er komen?Waarom moest ‘Leer je kind kennen’ er komen?

‘Omdat de kennis van wetenschappers en professionals

over de ontwikkeling van kind tot volwassene nauwelijks

bij opvoeders terechtkomt. Daardoor hebben we een

negatief oordeel over jongeren. Ze zouden lui en lastig

zijn. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat de

tienertijd de periode is van kansen en mogelijkheden. Als

we anders naar onze jongeren kijken en hun

gebruiksaanwijzing beter leren kennen, komt het wel

goed met hen. Het boek is bedoeld om opvoeders meer

handvatten te geven om jongeren te helpen om zich te

ontplooien.’
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Neuropsycholoog Jelle Jolles. - beeld Merlijn Doomernik

Leren opvoeders hun kind niet automatisch kennenLeren opvoeders hun kind niet automatisch kennen

door elke dag met hem op te trekken?door elke dag met hem op te trekken?

‘Nee. Je moet ook met elkaar leren praten. Veel opvoeders

zitten in de modus van zorgverlener en manager en

hebben niet door dat hun tiener met heel andere dingen

bezig is, met de identiteitsontwikkeling bijvoorbeeld.

Opvoeders moeten interesse krijgen in hun tiener. Dat

vergt meer dan alleen bij elkaar in hetzelfde huis wonen

en elkaar tegenkomen bij het eten. Praat niet alleen over

dingen, maar deel ook meningen en praat over de

betekenis van dingen en bedoelingen van mensen. Laat

ze zien dat je een mens van vlees en bloed bent. 

Praten met je kind betekent ook kennis overdragen door

het samen over thema’s te hebben. Nu bijvoorbeeld over

Black lives matter. Vraag je kind hoe de samenstelling

van zijn klas is en of iedereen gelijk behandeld wordt.

Voor je gevoel zul je soms botte antwoorden krijgen. Maar

dat is dan letterlijk hoe de wereld op je kind overkomt.

Daar kun je dan ook weer over praten. Hij heeft kennis

om zich verder te ontwikkelen, om beter te gaan redenen

en argumenteren.’

Hoe komt het dat volwassenen hun kinderen vragenHoe komt het dat volwassenen hun kinderen vragen

stellen – hoe was het op school en heb je nog cijfersstellen – hoe was het op school en heb je nog cijfers

terug – die ze zelf vroeger waarschijnlijk ook irritantterug – die ze zelf vroeger waarschijnlijk ook irritant

vonden?vonden?

‘Omdat er veel jaren van nieuwe ervaringen overheen

gekomen zijn. De scherpe kantjes zijn van hun

herinnering af. Ze weten het gewoon niet meer. Ouders

hebben het beste met hun kinderen voor en weten hoe

belangrijk een goede schoolopleiding is. Daarom zijn ze
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gefixeerd op die schoolcijfers. Maar ze zien niet dat

sociale en emotionele activiteiten minstens zo belangrijk

zijn, en vinden dat hun kind zijn tijd verdoet als hij te

lang met zijn vrienden aan het appen is of uren op straat

staat te ‘niksen’.’

Wat is uw belangrijkste ontdekking overWat is uw belangrijkste ontdekking over

adolescenten die u graag door wilt geven?adolescenten die u graag door wilt geven?

‘Dat zijn drie aan elkaar gekoppelde punten. Ten eerste

het feit dat de adolescentie nog doorloopt tot ver na het

twintigste jaar en dat dat samenhangt met hersenrijping.

Die is pas afgerond als iemand 23 tot 25 jaar is. Een

adolescent is geen jonge, onervaren versie van een

volwassene, maar bevindt zich in een tussenfase, die

fundamenteel anders is omdat het brein nog niet is

uitgerijpt. We verwachten zaken van hem die hij nog niet

kan. Vergelijk het met een rups die nog in ontwikkeling is

tot een vlinder. Wat gebeurt er als je hem in de lucht

gooit?

Ten tweede gaat het om cognitieve ontwikkeling én

sociale, emotionele en fysieke/lichamelijke ontwikkeling.

Alle vier zijn nodig. Een kind kan heel veel weten maar

als het op zijn twintigste sociaal en emotioneel niet goed

is ontplooid, is hij kwetsbaar waardoor hij ook zijn

cognitieve kennis niet goed kan inzetten. En ten derde

blijken prikkels uit de omgeving van het grootste belang.

De genen zijn bepalend voor wat je maximaal kunt

bereiken, maar je omgeving is beslissend bij wat je

bereikt binnen die genetische grenzen. Daarom zijn

opvoeders zo enorm belangrijk.’

Opvoeders zijn geen duizendpoten. Hoe help je jeOpvoeders zijn geen duizendpoten. Hoe help je je

kind zich op al die terreinen te ontplooien?kind zich op al die terreinen te ontplooien?

‘Probeer voorwaarden te scheppen waardoor je kind op

alle vier de terreinen geprikkeld wordt. Je hoeft niet alles
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alle vier de terreinen geprikkeld wordt. Je hoeft niet alles

zelf te doen, leuk te vinden of te kunnen. Het belangrijkst

zijn: interesse in je kind, respect en begrip voor je kind.

Wees je in elk geval ervan bewust dat sport ook belangrijk

is, al ben je zelf niet sportief. Of dat sociale vorming goed

is, al ben je zelf geen groepsdier. Kijk door de ogen van je

kind en ontdek waar hij behoefte aan heeft. Als je dat

lukt, zal je kind je vertederen en herken je dingen van

vroeger. Help je kind met kiezen en oordelen. Geef hulp

en feedback wanneer je het kind het moeilijk heeft,

vragen heeft, richtingen wil inslaan die mogelijk

consequenties opleveren waar het niet mee kan omgaan.

Zorg dat je kind de taal beheerst en kan redeneren en dat

hij zijn nieuwsgierigheid niet verliest.’

In uw inleiding schrijft u dat de eisen aan jongerenIn uw inleiding schrijft u dat de eisen aan jongeren

de afgelopen decennia radicaal veranderd zijn. Inde afgelopen decennia radicaal veranderd zijn. In

welk opzicht?welk opzicht?

‘De samenleving is ingewikkelder geworden. De komst

van het internet, de digitalisering, de smartphone, en

daarnaast het feit dat scholen en ouders het kind wat

meer vrij zijn gaan laten. Tegelijk zijn de verwachtingen

hoog. Jongeren worden geacht om zelfstandig te zijn,

maar maken vaak domme vergissingen die gewoon bij

hen horen. Opvoeden is trouwens ook minder makkelijk

geworden omdat er minder autoriteit is en dingen minder

duidelijk zijn dan vroeger.’

U vindt dat adolescenten zich moeten kunnenU vindt dat adolescenten zich moeten kunnen

ontwikkelen in vrijheid en in geborgenheid. Kunt uontwikkelen in vrijheid en in geborgenheid. Kunt u

dat uitleggen?dat uitleggen?

‘Ze moeten de vrijheid hebben eigen routes te vinden die

nodig zijn voor de hedendaagse maatschappij. Die routes

kunnen afwijken van die van hun ouders omdat de tijd

niet heeft stil gestaan. Vrijheid is nodig om je identiteit te
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ontwikkelen en kennis en vaardigheden op te doen. De

geborgenheid wil zeggen dat de jongere moet kunnen

terugvallen op de ouders voor steun, sturing en

inspiratie. En voor een kopje thee met een koekje en een

luisterend oor. Ouders krijgen overal te horen dat ze hun

kind moeten loslaten. Dat is een heel slecht advies.

Jongeren – ook die van twintig – hebben nog steun,

sturing en inspiratie van ouders en opvoeders nodig. Als

een kind alleen zijn vrienden en leeftijdsgenoten heeft

voor informatie, komt hij niet verder omdat zij allemaal

met dezelfde vragen en dilemma’s zitten.’

Moet met de kennis dat het uitrijpen van deMoet met de kennis dat het uitrijpen van de

hersenen wel tot het 25e jaar kan duren dehersenen wel tot het 25e jaar kan duren de

leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld alcoholconsumptieleeftijdsgrens voor bijvoorbeeld alcoholconsumptie

en trouwen omhoog?en trouwen omhoog?

‘Nee, maar het is wel goed dat de samenleving – en daar

horen de jongeren zelf ook bij – weet dat adolescenten

nog in ontwikkeling zijn. En dat ze keuzes maken op basis

van relatief beperkte kennis. Daarom is het niet handig

om een jongere van 20, die juridisch volwassen is, 5 ton te

lenen.

Ik pleit ervoor dat we jongeren leren dat ze nog niet alles

weten en dat ze met meer kennis betere beslissingen

kunnen nemen. Dat kan tot gevolg hebben dat ze minder

impulsief kiezen omdat ze zich realiseren dat er mogelijk

nog een beter moment komt. Of dat ze eerst meer kennis

of ervaring moeten opdoen om een keuze te kunnen

maken op relationeel vlak of wat betreft studie of werk.’

Wat zegt u ter bemoediging van ouders van jongerenWat zegt u ter bemoediging van ouders van jongeren

die geen maat weten te houden met alcohol,die geen maat weten te houden met alcohol,

ongeïnteresseerd overkomen en zich alleen lijken teongeïnteresseerd overkomen en zich alleen lijken te

bekommeren om hun uiterlijk?bekommeren om hun uiterlijk?
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‘Ter support: blijf investeren in je kind en in jullie

contact. En ter bemoediging: het feit dat we weten dat de

adolescentie nog doorloopt tot ver na het 20e jaar

betekent dat er nog hoop is voor positieve verandering.

Een chaotische tiener zonder duidelijke interesses kan

over een paar jaar een sprintje trekken en uitgroeien tot

een initiatiefvolle, breed ontplooide en zelfstandige

jongvolwassene.’ ■

Leer je kind kennen
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