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W
at kunnen volwassenen

tochmopperen over ‘die

pubers’. Die alleenmaar

aandacht zoudenhebben

voor leeftijdgenoten. Die

niet luisteren naar de ‘wijze raad’ van ou-

ders. Die geen verantwoordelijkheid ne-

men voor hunhandelen…

Maarmet de tiener is nietsmis; de tiener

doet gewoonwat zijn brein hemof haar op-

draagt: zoveelmogelijk ervaringen opdoen

en door ervaringen leren!

Het tienerbrein is ‘in’ voor actie. Het roept

omnieuwigheid, smeekt omprikkels en

wil verder niet te veel gedoe. Hetwil zaken

die interessant, waardevol, grappig, leuk

of spannend zijn.

NeemPaul, twaalf jaar oud. Grinnikend

schuift hij achter zijn computer, terwijl hij

zijnmoeder afwimpelt: “Sorrymam,maar

ik kán de boodschappenniet voor je doen.

Wetenschappers hebben bewezen dat ik

nog niet kan plannen! De prefrontale

schors inmijn hersenen is nog niet uitge-

rijpt. Het staat in de krant!”

Paulweet best dat hij prima in staat is om

boodschappen te doen.Maarwat hij zegt

over de hersenen klopt: uit onderzoek

blijkt dat bepaalde hersendelen pas na het

vijftiende levensjaar uit de ‘slaapstand’ ko-

men en actief worden. Er zijn zelfs gebied-

jes in de hersenen die pas na het twintigste

jaar zijn uitgerijpt.

‘Puberbrein niet rijp voor het nieuwe leren’

kopte een krant. ‘Tienermoet steun en stu-

ring krijgen’ stelt een andere krantenkop.

De ervaringen die je in je leven opdoet,

worden vastgelegd in het brein. En de om-

geving – ouders, vrienden, school – zorgt

ervoor dat die ervaringenworden opge-

daan.

De omgeving is dus nodig voor de ontwik-

keling vanhet brein omdat zij de hersenen

voorziet van prikkels, die de talentontwik-

keling van de tiener bepalen.Maarmoeten

wehet in dit verband danhebben over de

puberteit? Nee, de puberteit ismaar een

klein onderdeel van de vele veranderingen

die de jonge tiener ondergaat. De tiener is

aan het verbreinen! De tiener ontplooit

zich enhet brein zoekt de ervaringen op die

het daarvoor nodig heeft.

O
nze hersenen stellen ons in staat te

denken, te leren, te zien, te horen

enmet anderen te communiceren.

De prefrontale schors, die Paul zo handig

inzette in het gesprekmet zijnmoeder, is

een soort ‘supercentrum’ in de hersenen.

Het regelt de samenwerking tussen veel an-

dere centra in het brein.

Paulmoet bijvoorbeeld zijn aandacht ver-

delen tussen de actie op zijn computer-

scherm, binnenkomende sms’jes en het

verzoek van zijnmoeder. Voortdurend

moeten zijn hersenen dus afwegingenma-

ken en beslissingennemen. Zoals: zal ik nu

luisteren naarmamof stuur ik een sms

naar Jordi?

Een goed functionerende prefrontale

schors zorgt er ook voor dat iemand goed

kanplannen. De twaalfjarige Paul heeft al

een grote ontwikkeling doorgemaakt sinds

zijn kindertijd,maar zijn vermogen tot

plannen beperkt zich nog grotendeels tot

het hier en nu. Pas op zijn vijftiende zal hij

ervaring hebben opgedaanmet kiezen voor

later, zoals voor het profiel van schoolvak-

ken dat hij danwil gaan volgen. Plannen,

keuzesmaken, consequenties overzien en

andermans perspectief kunnen onderken-

nen zijn functies in de hersenen die zich in

de tienertijd ontwikkelen.

“Wat kun jij veel vragen stellen,” zegt

Pauls vader, terwijl ze samenhet Guinness

Book of Records doorbladeren. Paulwil

állesweten: over de sterren, over dino-

Puber.Wat eendenigrerendwoord is
dat toch, vindt Jelle Jolles, hoogleraar

hersenen, gedrag& educatie aandeVU.
Er gebeuren juist zulkemooie dingen in

die koppies. Een ode aande tiener.
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Puberen?
Verbreinen!
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