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sauriërs, over zijn sporthelden.
Hij is ook een skater en probeert op de ver-
hoogde stoeprandnieuwe sprongenuit.
“Je bentwelmet heel veel dingen bezig,”
zegt zijnmoeder soms.Maar omdat zijn cij-
fers op schoolmeevallen, laat ze het er
daarmaar bij. Nieuwsgierigheid is zo
slecht nog niet, denkt ze bij zichzelf.
Dat klopt: openstaan voor nieuwe dingen
zit demens in zijn genen. Toen onze voor-
ouders enkele duizenden jaren geleden
nog in beestenvellen liepen, kon immers
elke nieuwigheid in de omgeving gevaar
betekenen.
Maar net zo goed kon zich eennieuwe rou-
te aandienen naar eten of drinken, of een
nieuwe techniek, betere huisvesting, snel-
ler vervoer ofwarmere kleding. Ons brein
is daarombuitengewoon geïnteresseerd in
nieuwe dingen.
Ouders en de leerkracht vindenwel eens
dat jonge tieners nog ongeconcentreerd
zijn (‘Pieter! Ga op je stoel zitten en let
op!’),maar eigenlijk is het alleenmaar
goed dat het tienerbrein aandacht heeft
voor veel verschillende dingen.
Ook verzuchten volwassenen vaak dat tie-
ners nogmoeten leren situaties goed te be-
oordelen (‘Nee hoor pap, dat is niet gevaar-

lijk’). Maar het positieve is dat een tiener
uit zichzelf gemotiveerd is nieuwewegen
in te slaan. Nieuwe prikkels zorgen immers
datwe grenzen verleggen, creatief zijn en
andere invalshoeken kiezen. Nieuwsgierig-
heid is heel belangrijk voor de talentont-
wikkeling van de scholier.Maar ook is die
nieuwsgierige tiener later een creatievewe-
tenschapper of ondernemer. En dat zorgt er
dan voor dat onze samenleving uiteinde-
lijk nieuwewegen kan inslaan.
Het kind van twaalf jaar kan trouwens veel
dingen al beter dan volwassenen. Paul
maakt zijn ouders dik inmetMemory en
computergames. Hij leert zijnmoeder hoe
ze een appmoet downloaden en lacht een
beetje omhaar rare vragenhierover. Paul is
motorisch ook veel behendiger dan zijn va-
der. Bepaalde hersensystemen zijn dus al
klaar in de kindertijd.
Maar andere delen vanhet brein rijpen pas
later: in de adolescentie. En voor het ‘aan-

maken’ van die paden is veel oefening no-
dig. Eenmoeilijke sprong ophet skate-
board lukt pas als je geleerd hebt erop te
staan. Een ingewikkelde vertaling uit het
Engels kun je pasmaken als je de basisstof
beheerst. En de consequenties van je eigen
gedrag overzien gaat nu eenmaal beter als
je een keer flink demist in bent gegaan.
Ouders en schoolmoeten daaromde tiener
de gelegenheid gevennieuwe leerervarin-
gen op te doen en daarbij geduld aan de
dag leggen. Verbreinen kost tijd.

H
et brein ontwikkelt zich ook in rela-
tie tot de omgeving. De genen–het
DNA– zijn verantwoordelijk voor

het bouwplan van de hersenen,maar ou-
ders, school, vrienden en vriendinnen zor-
gen ervoor dat ervaringenworden opge-
daan. Het gebruik dat je van je hersenen
maakt, bepaalt wie je bent. Daarom is die
omgeving essentieel. Een gezin dat steun
geeft, een sturende en stimulerende do-
cent, een omaof buurmandie inspirerende
verhalen vertelt, een vader die voorleest,
interessante boeken in de boekenkast; dat
zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat
de hersenen zich ontwikkelen in relatie tot
de natuurlijke nieuwsgierigheid.
De overgang naar demiddelbare school is
natuurlijk een immens belangrijke stap.
Ouders én school kunnen ervoor zorgen
dat de tiener nieuwsgierig blijft; geïnspi-
reerd en gemotiveerd omnieuwe ervarin-
gen op te doen.
De tiener is ondernemend, staat open voor
vele prikkels, is gericht op uitdagingen en
moet dus ervaringen kunnen opdoen.Maar
wel binnen grenzen,want niet alle prikkels
zijn even zinvol en veilig. Daarom is sturing
nodig enmoeten routesworden gewezen,
consequenties geschetst. Maar danniet om
de tiener in te perken; nee, juist om te sti-
muleren.
Opvoeding en onderwijsworden zoveel
zinvoller, leuker, inspirerender en span-
nender voor onze kinderen alswij hen in-
spireren, routeswijzen enhelpen omde
consequenties van keuzen onder ogen te
zien. Daardoor kan de tiener effectiever rij-
pen en letterlijk volwassenworden. En dat
is een proces van ‘verbreinen’ dat geen last
geeft: het is een lust! !

Sturing isnodig,
maar juistomte
stimuleren

Jelle JollespubliceerdeEllisen
hetverbreinen.UitgeverNeur-
opsychPublishers,prijs22euro).
Meer informatieoverhettiener-
brein is tevindenopwww.learn-
amsterdam.nlenwww.hersen-
enenleren.nl
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