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Versterken van het leren 
Puberteit, huiswerk en leren-leren 

 





Aantrekken en afstoten 
 
Wisselende stemmingen 
 
Leeftijdsgenoten (16 eigen identiteit) 

 
Een eigen kijk op de wereld (waarheid) 
 
Passiviteit op hoofdzaken 
 
Activiteit op bijzaken 
 
 

Pubereiland 



Peers 











Overgevoelig 

beloningscentrum 



Essentie van puberteit  
beloningscentrum 



Impulsiviteit – trial and error 

Experimenteren & grenzen opzoeken 



Boys 



Meeste capaciteit - Use it or lose it  



     
 

 U doet er toe!! 
  
     Jongeren en leren 
 

 Slim leren 
  
 Do’s and don’ts 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 



Ouderbetrokkenheid heeft een 

grote  

invloed op de leerprestaties 



‘Interesse is prettig, bemoeienis is irritant’ 
 





Bespreek met uw kind wanneer en hoe u het beste 

kunt ondersteunen bij het huiswerk 

 

Wat vindt uw kind prettig en wat niet? 

 

Leg ook uit wat u als ouders nodig hebt 

 

Bespreek ook wanneer u zich actief gaat bemoeien 

 
 







Aanpak 

problemen 
 

Vermijden & 

uitstellen 



Essentie = onbalans  





Checklist 



 
 

Jongeren hebben behoefte aan concrete hulp 
 
Wat moet ik doen? 
Hoe kan ik dat doen? 
Wat is een effectieve leermethode? 
Hoe kan ik slim leren? 
 
Doe suggesties! Jahaaa! 
 

‘Beter je best doen’! ‘Ga aan de slag’! 
 ‘Doe je huiswerk’! 



 
 

 
 Als je nu .. dan voel je je relaxter 
 
 Als je het nu maakt, kun je die serie nog zien 

 Handig om het nu te leren, want morgen 
 heb je een rugbywedstrijd 

Korte termijn is beter te overzien 



  

 
   

 
  

 
 

Herhalen van de lesstof (beter onthouden)  

 

Het verwerken en inoefenen van nieuwe kennis 

 

Voorkennis koppelen aan nieuwe kennis 

 

Hoofd-bijzaken leren onderscheiden 

 

Het nut van huiswerk? Nut van huiswerk 



Woordenschat & woordenboek 





Help bij …managen van de tijd 



Sneeuwschuifeffect 





Slim leren 

Niet langer en meer leren, maar ‘slim 
leren’ 
 
Leer in blokken van 2x 25 minuten 
 
Methode (vol met leertrucs!!) 
 
Herhaal en oefen wat je niet beheerst 
 
 

Slim leren 



Wat weet ik wel principe 



Wat weet ik wel & kleurtjes 



Kaartjes methode 



De flapmethode 



Mannelijk, vrouwelijk, onzijdig 







Slim leren 

 
Start met het moeilijkste of lastigste vak 
 
Maak een planning voor projecten 
 
Door leerstof te herhalen onthoud je beter 
  
Verspreid leren dus over een paar dagen 

Slim leren 



Slim leren 

 
Leer woordjes in blokken van 3 x 10 
minuten 
 
Leer in de avond maximaal nog 2 uur 
 
Pauzes voor het checken van sociale 
media  

Slim leren 
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Werkgeheugen 





Taskswitchen 





Van de sociale radar af 



 1) Betekenisvol verwerken 

Maak samenvattingen in 
eigen woorden of 

formuleringen 



Niet stampen, maar nadenken!! 



2) Geheugen ondersteunen 





Onthouden 









Het is óók een puber 

Dat klopt! Én regelovertredend gedrag heeft consequenties 
 
 
 
 
 





Help overzicht creëren  

Coach 

Laat de emotie bij de puber!! 

Blijf zelf positief 

Let op gekleurdheid informatie 

 

 



  

 
   

 
  

 
 

 
 
Overschrijven van een ander 
 
Geen huiswerk maken, alleen leren 
 
De dag van tevoren globaal zaken doornemen 
 
Leren terwijl je begrip of voorkennis mist 

Alles op inzicht doen (slimme leerlingen) 
 
Ouders die het overnemen  
 
 

Zonde van de tijd 



School 

Structuur aanbrengen in het leven van uw puber 

Ondersteun bij timemanagement  

Niet overnemen, maar vaardigheden leren (hoe) 
 
Grenzen en regels helpen (al vinden zij van niet) 
 



School 
 

Wees niet gevoelig voor drama (het valt wel mee J) 

Let op de gekleurdheid van de informatie (oneerlijk) 

Oplossingsgericht “wat heb je nodig, mag ik  
een voorstel doen?” 



   Lees mee op magister  
   (niet controlerend, maar ondersteunend) 

    Zorg voor een rustige & opgeruimde werkplek 
 
    Rommel mag, verwaarlozing niet! 
 
    Neem elke week de planning door         
    (gezinsplanning) 

 
 Herhaal instructies, erger je niet!! 



  

 
   

 
  

 
 

Overhoren? 
 

1)  Vertel eens.. 

2)  Kun je drie voorbeelden geven? 

3) Wat is het verschil met…? 

4) Oorzaak-gevolg? 

5)  Bronnen 

6) Werkboek 

 

 
 
 








