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Beste lezer, 
 

 

Er wordt veel gesproken over het puberbrein.  
 

Tijdens de adolescentie zijn de hersenen van je kind hard bezig om volwassen te worden. 
Dat heeft invloed op het gedrag van je kind, op verschillende terreinen. Veel van het 
typische pubergedrag is te verklaren vanuit de ontwikkeling die op dat moment in de 
hersenen aan de gang is. 

Over dit onderwerp zijn vele boeken geschreven. Een aantal daarvan vind je in dit advies. 

 
 
 
 
Rianne Vermeulen 
Verhalencoach 
rv@nobb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, ze zijn heel lief, die pubers. En ze kunnen er zelf niets aan doen. Aan die 

rondslingerende spullen, de vergeetachtigheid, dat lamlendige. Het is dat brein 

dat nog niet af is en die hormonen die door hun lijf gieren. Eigenlijk is het dus 

gewoon vreselijk sneu voor ze, dat ze pubers zijn. En je vindt ze heus wel lief 

(vooral als ze slapen) 

 

Cora (43) 

 

 

 

mailto:rv@nobb.nl
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Puberbrein 
 

 

 Het geheime leven van het tienerbrein/ 
Blakemore, Sarah-Jayne 
 
Sarah-Jayne Blakemore (1974), hoogleraar cognitieve 
neurowetenschappen aan het University College Londen, 
beschrijft de adolescentie aan de hand van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten over hoe het tienerbrein zich 
ontwikkelt en het gedrag beïnvloedt. Er is aandacht voor de 
verschillende hersenstructuren en de hulpmiddelen om die te 
onderzoeken (MRI, fMRI, Pet-scan). Er wordt gewezen op de 
verschillen tussen de hersenen van kinderen, adolescenten en 
volwassenen.  

 

 

 Saai is het nooit / Feller, Ellen 
 
Ellen Feller is al ruim twintig jaar pleegouder voor jongeren in de 
leeftijd van veertien en vijftien jaar. Sommige jongeren blijven 
een paar maanden, anderen een paar jaar; allemaal vinden ze 
bij haar een veilige plek in een periode waarin ze niet thuis 
kunnen wonen. Na een korte introductie van de verschillende 
pleegkinderen vertelt Ellen over de afweging om pleegouder te 
worden en over het traject dat doorlopen is voorafgaand aan 
plaatsing. Daarna komt de dagelijkse praktijk van het 
pleegouderschap aan bod, met onderwerpen als contact met 
biologische ouders, geldzaken, naar school gaan en het einde 
van een pleegzorgperiode. Het boek eindigt met een terugblik 
van vier pleegjongeren op hun periode bij Ellen en een 
uitgebreide bronvermelding. 

 
  

 

 



 

 

 
 

Puberbrein 
 

 

 Het tienerbrein / Jolles, Jelle 
 
De auteur is neurowetenschapper en neuropsycholoog, met 
duidelijk fascinatie en begrip voor jonge mensen, over wie hij 
ergens stelt: 'Tot z’n 25ste jaar is de mens: werk in uitvoering.' In 
zeven hoofdstukken gaat hij daar diep op in, waarbij hij zegt hoe 
belangrijk achtergrond – het biologische proces wordt beïnvloed 
door de omgeving –, aangeboren nieuwsgierigheid en 
begeleiding zijn voor de ontwikkeling van een tiener/adolescent. 
Het dikke boek is prettig leesbaar, heeft illustraties en achterin 
gegevens over de achtergronden, de studies, andere publicaties 
en collegae van de schrijver en uiteraard een register. 
 

 

 

 Het puberbrein / Kamphuis, Ben 
 
In luchtige taal wordt uitgelegd waarom pubers doen zoals ze 
doen. Welke wetenschappelijke informatie er beschikbaar is 
over het puberbrein en wat dit betekent met betrekking tot het 
pubergedrag. Onder andere komen de volgende thema's langs: 
waarom 's ochtends zo vroeg is, plannen zo moeilijk, straffen 
niet helpt en belonen wel en dat puberen hard werken is. Als 
grote lijn loopt door het verhaal: toon empathie voor de puber 
en begeleid waar nodig. Meestal komt alles weer goed. Ouders 
maken zich al generaties lang zorgen over pubers. Met diverse 
collage-achtige zwart-wit- en kleurenfoto's, korte 
samenvattingen per hoofdstuk, tips en een literatuurlijst. 
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Puberbrein 
 

 

 Puberbrein binnenstebuiten / Nelis, Huub 
 
Deze uitgave beschrijft het langgerekte ontwikkelingsproces van 
jongeren van 10 tot 25 jaar (de periode waarin de hersenen van 
de puber zich ontwikkelen tot volwassenheid). Er is aandacht 
voor puberteit en breinontwikkeling, onderwijs, opvoeding, 
verleiding en voorlichting, opleidingen en banen, 
maatschappelijke vorming en multiculturaliteit. Kenmerkend 
voor de puber in ontwikkeling zijn: geen helikopterview, ratio op 
achterstand, heftige emoties en kicken op kicks. Iedere puber 
leeft zijn leven in de cirkel van thuis, school, peergroup en 
overige opvoeders en heeft daarbij te maken met tal van 
verleiders (verleidingen) en voorlichters (type voorlichtingen). 
Met noten, literatuurverwijzingen. 
 

 

 

 De bovenkamer van de puber / White, Aaron 
 
De puberteit is een van de meest stormachtige periodes in het 
leven. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek 
beschrijven de auteurs, psychiater, psycholoog en 
neurowetenschapper, de complexiteit van het tienerbrein. Ze 
laten zien dat niet alleen hormonen, maar vooral de structuur 
en de ontwikkeling van de hersenen van invloed zijn op denken 
en gedrag van pubers en zo grotendeels verantwoordelijk zijn 
voor de generatiekloof die mensen ervaren. Op beknopte wijze 
komt aan de orde: school, eten en slapen, seksualiteit, 
medicijngebruik, alcoholisme, psychische stoornissen, maar ook 
autorijden en computergebruik. Aan de hand van praktische 
voorbeelden en anekdotes reiken de auteurs ouders en andere 
betrokkenen praktische handvatten aan voor de omgang met 
pubers. Daarbij benadrukken ze het belang van het stellen en 
handhaven van grenzen. 

  

 

 



 

 

 

Puberbrein 
 

 

 Help mijn puber voelt zich niet goed / 
Bruynzeel, Babs 
 
Gids voor de opvoeding en begeleiding van pubers met 
problemen, zoals een laag zelfbeeld, depressie, zelfverminking 
en pesten. Overzichtelijke opbouw: ieder onderwerp wordt 
ingeleid door de auteurs, daarna komen enkele pubers met 
speciaal dat probleem aan het woord, gevolgd door ervaringen 
van ouders en er wordt afgesloten met specialistisch 
commentaar door onder anderen een verslavingsarts en een 
relatietherapeut. Websites en instellingen waarnaar verwezen 
wordt, zijn Vlaams. Ook de eigen rol van opvoeders wordt 
belicht: de problemen zijn vaak complex en gerelateerd aan 
gebeurtenissen in het gezin of daarbuiten. Respect voor ieders 
eigenheid klinkt steeds door.  

 

 

 Pubermania / Essen, Ingrid van 
 
De ontwikkeling van kind naar volwassene is een turbulente, 
intense en vormende levensfase waarin uitdagingen liggen voor 
kind en ouder. Voor de ouder ligt die in het kind te helpen om 
een stevige basis te krijgen opdat hij rond zijn twintigste verder 
kan als zelfstandige mens met een positief zelfbeeld. Aspecten 
van de puberteit als seksualiteit, drugs en alcoholgebruik, 
gezondheid, motivatie, sociale media en gamen, worden 
behandeld. Hierbij staat het opbouwen en onderhouden, met 
behulp van een positieve en oplossingsgerichte communicatie, 
van een goede band tussen puber en ouder centraal. Ook wordt 
aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het lichaam en van 
de hersenen.  
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Puberbrein 
 

 

 Talent binnenstebuiten / Nelis, Huub 
 
De auteurs, kenners van de jongerencultuur, laten zien hoe 
jongeren (10-25) onder de juiste omstandigheden tot 
topprestaties kunnen komen. Het gaat niet om talent alleen, 
maar ook om een stimulerende omgeving. Een eerste 
voorwaarde is dat jongeren zelf oog krijgen voor hun passie. Het 
eerste deel van het boek gaat over de vraag hoe iemand 
excellent kan worden en welke innerlijke factoren (persoonlijke 
eigenschappen, motivatie) excellentie bevorderen. Vervolgens 
richt de aandacht zich op de rol van opvoeders, vrienden, 
onderwijs en werk bij het ontplooien van talent. Het derde deel 
plaatst excellentie in historisch en internationaal perspectief. 
Tenslotte wordt ook de keerzijde van excellentie belicht en gaan 
de auteurs in op de veelzijdigheid en gelijkwaardigheid van 
talenten.  

 

 

 Van hieraf mag je gaan / Adriaenssens, Peter 
 
Dit boek behandelt die onderwerpen, waarmee de huidige 
opvoeder van tieners mee te maken krijgt. Enkele titels : De 
werken van de tiener; Ouders van tieners, een verwaarloosd 
beroep; Discussiëren met tieners; Jongeren en waarden. De 
hoofdstukken zijn op een duidelijke manier weer verdeeld in 
korte subonderwerpen. Schema's en praktijkvoorbeelden zijn 
opgenomen om het boeiende betoog te verhelderen.  
Aan het eind van elk hoofdstuk is een literatuuropgave 
opgenomen. Achterin het boek vinden we een uitgebreid 
trefwoordenregister.  
 

 
  

 

 



 

 

 

Puberbrein 
 

 

 Het puberende meisjesbrein ontrafeld/ 
Damour, Lisa 
 
Dit boek volgt de zeven fasen die meisjes in de puberteit naar de 
volwassenheid doorlopen. De auteur  is hoofd van Laurel 
School’s Center for Research on Girls in Ohio en gespecialiseerd 
in het werken met tienermeisjes; ze is internationaal 
consultante en spreekster. Beschreven wordt hoe meisjes 
afscheid nemen van hun kindertijd en zich aansluiten bij een 
nieuwe 'stam'. Bij de problemen die kunnen ontstaan, is het van 
belang de emoties te beheersen zonder een 'helikopterouder' te 
worden. Ook internetgedrag krijgt aandacht. Verder gaat het 
over de strijd met volwassenen en hun autoriteit en de 
toekomstplannen; aan de eerste stappen op liefdesgebied wordt 
aandacht besteed.  

 
 
 

 

 Pittige pubers/ Kuin, Marije 
 
Dit boek is geschreven voor ouders van kinderen met ADHD of 
autisme. Deze kinderen en ouders hebben hun hele leven te 
maken met leer- en gedragsproblemen. In de puberteit, 
wanneer alle kinderen in een fase komen waar de hersenen 
onder invloed van de hormonen niet in balans zijn, kunnen de 
'problemen' vele malen versterkt worden. In dit boek wordt 
gekeken naar de achtergronden van het gedrag van deze 
kinderen en naar de verschillen met 'gewone' pubers. De theorie 
wordt met voorbeelden uit de praktijk verduidelijkt. Het boek is 
samengesteld in samenwerking met oudervereniging Balans en 
sluit aan bij de cursus Ouder power. Twee van de schrijfsters zijn 
psychologe en de derde heeft als hoofdredactrice van Balans 
magazine gewerkt. Het boek heeft een inhoudsopgave maar 
geen register. Achterin is een literatuurlijst te vinden. 
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Puberbrein 
 

 

 Het riskante brein / Braams, Barbara 
 
In de statistieken van roekeloos gedrag, criminaliteit, alcohol- en 
drugsmisbruik zijn jongeren ruim vertegenwoordigd. Is dat zo, 
hoe komt dat en wat kunnen wij er mee? Op deze vragen geeft 
deze jonge neuropsycholoog een duidelijk antwoord. Zij heeft 
onderzoekservaring met testen, hormoonspiegelonderzoek en 
fMRI-technieken en is op dit onderwerp gepromoveerd. Het 
blijkt dat er in de adolescentie een ontwikkeling van bepaalde 
hersendelen en functies gaande is die verantwoordelijk zijn voor 
het zoeken naar spanning, het belonen daarvan, emoties en 
sociaal gedrag en het wel of niet nemen van risico's. Ook de 
ontwikkeling van de testosteronspiegels is daarbij van belang. Zij 
concludeert dat het verbieden van risicogedrag weinig nut 
heeft. Een eye-opener voor hen die omgaan met 'moeilijke' 
pubers en adolescenten. Over dit onderwerp, zeker vanuit deze 
gezichtshoek, is weinig verschenen. 

 

 

 Geen gewone puber / Tromp, Noor 
 
De auteur is klinisch wetenschappelijk onderzoeker bij 
Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Het 
bijzondere van dit boek is dat er overwegend aandacht is voor 
lastig gedrag vanwege persoonlijkheidsproblemen waardoor ze 
thuis, op school en in omgang met anderen vastlopen. Dankzij 
wetenschappelijk onderzoek is het inzicht ontstaan waar 
begeleiders op moeten letten om te achterhalen of de 
problemen van een puber wel of niet verankerd liggen in zijn 
persoonlijkheid en welke behandeling dan succesvol kan zijn. 
Aan de orde komen de ontwikkeling van de persoonlijkheid; 
problemen en het ontstaan daarvan; herkenning; wat te doen 
als het uit de hand loopt. Dit boek biedt ook persoonlijke 
verhalen (in apart lettertype) van jongeren zelf. Samenvattingen 
per hoofdstuk, schema’s, literatuur, geen illustraties, register. 
Voor meer informatie zijn er verwijzingen naar websites; 
gespecialiseerde instellingen en leessuggesties. 

 
  

 

 



 

 

 

Puberbrein 
 

 

 Leefwerelden van jongeren  
 
Dit studieboek beschrijft de verschillende leefwerelden van 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Bevat 9 hoofdstukken, 
verdeeld over een Inleiding en drie delen: Thuis (1) 
(binnenwereld), School (2) en Media en digitale cultuur (3) 
(buitenwereld). In het boek worden feiten, beelden en mythen 
over jongeren in hun leefwereld aan de orde gesteld, vanuit het 
perspectief van jongeren zelf, vanuit de wetenschap 
(jeugdsociologie, adolescentenpsychologie) en vanuit media en 
vakbladen (bv. reclame/marketing). 

 

 

 Ken je brein/ Deak, JoAnne 
 

Het brein is een actief orgaan dat zich in de adolescentie volop 
ontwikkelt. Pubers hebben invloed op die ontwikkeling. Dit boek 
maakt duidelijk hoe ze hun hersenen kunnen versterken om ‘de 
beste versie van jezelf’ te worden. Het is belangrijk om je brein 
flink uit te dagen. Ook het verliefde puberbrein komt aan bod, 
en het veranderende slaapritme. Interessant is het hoofdstuk 
over het empathisch vermogen. Uit onderzoek blijkt dat  het 
hersengebied dat daarbij een rol speelt minder gebruikt wordt 
door de social media. Ook komt het effect van alcohol en drugs 
op de hersenen voorbij. Met gratis lesplan voor leraren op 
internet. 
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Pubers 
 

 

 Pubers & Poen / Opdorp, Eef van 
 
De auteur leidt ouders van pubers langs afspraken, beslissingen 
en valkuilen waar het gaat om de financiën van hun kroost. De 
tips gaan meer over gedrag dan over geld en zij benadrukt dat 
het voorbeeld van ouders van groot belang is. Onderwerpen 
zijn: de hoogte van het zak-, kleed- en belgeld, het 'bijspekken' 
bij tekort en de kracht van het 'nee' zeggen, bijbaantjes en 
belastingdienst, het opbouwen van studieschuld, de 
verleidingen van online gokken en het gevaar als geldezel 
gebruikt te worden. Dat houdt in: niet meer uitgeven dan er 
inkomt en 10% van alle verdiensten op een spaarrekening 
zetten. Geen theoretische beschouwing, maar een uiterst 
praktisch verhaal. 

 

 

 Tis hier geen hotel/ Smith, Saskia 
 

Ouders worden meegenomen in de wereld van de puber om zo 
het onderlinge begrip te vergroten. Het bevat tal van grappige 
lijstjes en handige weetjes. Tegelijk wordt gedegen informatie 
verstrekt over onder andere de lichamelijke en sociale 
ontwikkeling, seksualiteit en school. Om goede adviezen te 
geven over het omgaan met pubers raadpleegden de auteurs 
onderzoeksresultaten of interviewden zij experts. Bij het boek 
hoort een website waarop actuele informatie te vinden is en 
waar ook teruggekeken wordt naar de tijd dat de ouders zelf 
jong waren.. 

  

 

 



 

 

 
 

Seksualiteit 
 

 

 Vrijbewijs / Wal, Marina van der en Bram 
Bakker 
 
Hoe kunnen ouders en opvoeders kinderen en pubers helpen 
om te gaan met intimiteit en seksualiteit in hun leven? Het gaat 
over zaken als: koesteren, het goede voorbeeld, de eigen 
opvoeding, lichamelijke ontwikkeling, emoties, relaties 
opbouwen, regels en grenzen en de boze buitenwereld. De 
insteek van de schrijvers is dat niet gaat puur om seks, maar ook 
hoe je als ouders met elkaar en met je kinderen omgaat. 
Afgesloten wordt met een hoofdstuk met veel gestelde vragen 
(FAQ) en een register. De korte deelthema's hebben vaak 
nieuwsgierigmakende titelkopjes als 'Ben jij een seksbom?' en 
'Mijn vader kijkt porno. Is dat normaal?'De schrijvers zijn 
opvoedkundige (Van der Wal) en psychiater (Bakker). Voor 
opvoeders van kinderen van ca. 3 t/m 18 jaar. 
 

 

 

 Start 2 sex / Liekens, Goedele 
 

De auteur geeft met dit boek voor jong-volwassenen een 
weerwoord aan de dagelijkse omgeving van jongeren die daarin 
op allerlei manieren, ook via de media, in aanraking komen met 
seksualiteit in de samenleving als consumptieartikel: naakt, 
hard, veel, vaak en luid. De auteur besteedt uitgebreid aandacht 
aan erotiek, (zelf)respect, passie, onzekerheid, liefde. Op 
openhartige wijze komen onderwerpen aan bod als 
masturberen; uit de kast; nee tegen seks; cybersex. Afgesloten 
wordt met nuttige adressen, samenvattingen in de vorm van 
'weetjes' en een bibliografie . Een boek dat je als ouder graag in 
de buurt van je opgroeiende puber laat slingeren! Voor jongeren 
vanaf ca. 15 jaar. 

 
  

 

 



 

 

15 

 

Voor pubers zelf 
 

 

 Handboek voor tienermeiden/ Loudar, Daphna  
 
Handboek voor tienermeiden – met ‘alles wat je wilt weten, 
maar niet durft te vragen’ over je veranderende lichaam, 
verliefdheid, seks, sociale media en alcohol. 1001 thema’s, het 
een wat uitgebreider dan het ander, komen voorbij. De eerste 
keer ongesteld worden, haargroei op verschillende plekjes, 
soorten zoeners, gebroken harten, de allereerste keer seks, nee 
zeggen en (ongewild) zwanger zijn, vriendschap, roddelen, een 
bijbaantje nemen, drugs en tattoos. Alles is bespreekbaar in 
deze uitgave, een schatkist vol informatie, kennis, tips en 
adviezen, websites en instagrampagina’s. Met een flinke dosis 
humor én met de focus op dicht bij jezelf blijven en eigen keuzes 
maken, maakt de jonge, vrouwelijke auteur op persoonlijke 
wijze contact met de lezer. Uitgave voor op het nachtkastje van 
iedere tienermeid (en haar omgeving!) – om ‘zonder vragen in 
gesprek én te weten te komen’! Vanaf ca. 12 t/m 16 jaar. 

 

 

 Dokter Corrie geeft antwoord/ Padidar, Niki 
 

Wat gebeurt er je verliefd bent? Is zelfbevrediging normaal? Hoe 
weet je het als de ander iets niet wil? De uitgave is gebaseerd op 
de uitzendingen van Schooltv-weekjournaal van dokter Corrie 
(cabaretière Martine Sandifort). Op humoristische, maar zeker 
ook serieuze manier gaat ze in op seksualiteit, relaties, 
puberteit, verliefdheid, versieren, homoseksualiteit, porno en 
nog veel meer. Voor de informatie is samengewerkt met 
'Rutgers, kenniscentrum seksualiteit'. Niet alleen is er technische 
uitleg, er is ook aandacht voor gevoelens en onzekerheden. Met 
los memoryspel* en enkele invulopdrachten. Bij het boek is een 
lespakket (voor 9 t/m 12 jaar) verkrijgbaar via schooltv 
webshop. Vanaf ca. 10 t/m 15 jaar. 

  

 

 



 

 

 

Voor pubers zelf 
 

 

 For boys only / Martin, Raphaël 
 
Boek over en voor jongens in de (pre)puberteit. Alle mogelijke 
thema’s komen aan bod: veranderingen in je lichaam, 
persoonlijkheid, vriendschap, liefde, school, het gezin en 
hobby’s. De eerste scheerbeurt, puistjes, de eerste kus en 
pesterijen. Maar ook het internet, verbeelding, broers en 
zussen, slaagkansen verhogen en jaloezie krijgen een plek in het 
handboek. Naast veel uitleg zijn er quotes van pubers, quizzen, 
oplossingen voor problemen en tips van deskundigen. Deze 
uitgave zou naast het bed van iedere jongen zou moeten liggen 
en kan ook nog interessant zijn voor meisjes. Vanaf ca. 11 jaar. 
 
 
 
  

 

 

 Jij bent je brein/ Swaab, Dick 
 
Jelle en Ionica willen een spreekbeurt houden over het 
menselijk brein en vragen hersenonderzoeker Dick Swaab per e-
mail om informatie. Er volgt een ongedwongen, boeiend 
mailcontact over de slimste computer die er bestaat, je brein. Zo 
wordt er antwoord gegeven op vragen als: Hoe werkt het 
geheugen? Is er een manier om sneller te leren? Zijn jongens 
slimmer dan meisjes? Waarom wil je wat je wilt? Enkele thema’s 
die aan bod komen zijn: verschillen tussen jongens- en 
meisjesgedrag, het gelovige brein, bijnadoodervaringen, het 
puberbrein, verslavingen en vrije wil. De tekst is gedrukt in 
lettertype Dyslexie, dat niet voor iedereen prettig leest. Met 
veel, ook grappige, zwart-wittekeningen (o.a. van Peter van 
Straaten), -doorsneden en -foto’s. Met een register en 
verantwoording. Vanaf ca. 12 jaar. 
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Voor pubers zelf 
 

 

 Het puberboek / Doef, Sanderijn van der 
 
Nederlands standaardwerk voor tieners. Psycholoog en 
seksuoloog Sanderijn van der Doef maakte samen met 
illustratrice Marian Latour meerdere boeken over seksuele 
voorlichting. De toon in al die boeken is nuchter, zonder flauwe 
grapjes of sensatie. Alle onderwerpen waar tieners meer over 
willen weten komen aan de orde, waaronder veranderingen van 
je lichaam in de puberteit, hygiëne, aan de lijn doen, 
maandverband en tampons, vriendschappen, natte dromen, 
omgaan met je ouders, pesten, zoenen en seks. Naast de 
feitelijke informatie staan er veel ervaringsverhalen van tieners 
in. Achter in het boek staan een lijst met handige 
telefoonnummers en websites, een sekswoordenlijst en een 
register. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. 
 
  

 

 

 Het ultieme meisjesboek/ Long, Hayley  
 
Een boek voor pubermeisjes over onder meer het veranderende 
lichaam, menstruatie, mode, je haar en seks. Daarnaast komen 
onderwerpen aan bod als groepsdruk, pesten en lichamelijke 
geaardheid. Ook wordt ingegaan op de gevaren van sociale 
media. Bij seks wordt vooral ingegaan op het voorkómen van 
een zwangerschap en respect voor elkaar. Over de eerste keer 
zegt de schrijver: 'Je zult het weten als je er klaar voor bent.' 
Bevat enkele websites voor tieners, over seks, misbruik, pesten 
(Vlaams en Nederlands) en een register. Dit is het eerste boek 
van Hayley Long, dat in het Nederlands is vertaald. In Engeland 
won zij enkele prijzen. Dit boek is o.a. besproken op 'De leukste 
kinderen, online magazine voor bewuste ouders'. Vooral voor 
meisjes van ca. 11 t/m 15 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

Voor pubers zelf 
 

 

 Het ultieme jongensboek/ Dawson, James 
 
Rijke uitgave over de ontwikkeling van jongen tot man en alle 
sociale en lichamelijke veranderingen die daarmee gepaard 
gaan. Een boek waarin dingen op een liefdevolle, realistische 
wijze bij hun naam worden genoemd en waarin humor, een 
knipoog, zelfrelativering nooit ver weg zijn. De belangrijke 
mijlpalen van een jongeman in wording passeren de revue: het 
leven van een jongen, van een vriendje, van een man; er goed 
uitzien: lichaamsverzorging en sociale hygiëne; uiterlijke 
kenmerken die samengaan met volwassen worden; schaamhaar 
en seksdingen; geniet van vrijen en vrij veilig, kortom: gebruik 
een condoom. De informatie is nergens belerend en plaatst 
seksuele ontwikkeling nadrukkelijk in een context van 
vriendschap, liefdevolheid en respect voor de ander. Vooral 
voor jongens van ca. 12 t/m 16 jaar. 

 

 

 Hartelust / Doeleman, Wendy 
 

Informatieboek voor jongeren over puberteit en seksualiteit. 
Aan de orde komen onder andere ontwikkeling van het uiterlijk 
tijdens de puberteit, gezonde leefstijl, eetstoornissen, emoties, 
medische achtergrondinformatie, transseksueel zijn, homo- en 
biseksualiteit, sociale media, contact maken en relaties. Er zijn 
aparte hoofdstukken voor jongens en voor meisjes. Ook 
spirituele stromingen worden toegelicht, zoals kundalini-
energie, yin en yang en chakra's. Het boek sluit af met een 
hoofdstuk over grenzen bewaken en wat te doen als anderen 
over deze grenzen heen gaan. Hulp zoeken, aangifte doen en 
medische maatregelen worden belicht. De QR-codes en links 
verwijzen naar filmpjes die de teksten aanvullen. 
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Voor pubers zelf 
 

 

 Help! Ik word volwassen/ Claassen, Asma 
 
Dit les- en werkboek voor moslimmeisjes* is deel van een 
methode seksuele voorlichting voor groep 7/8 en onderbouw 
van het voortgezet onderwijs. Auteur Asma Claassen is 
beleidsmedewerker identiteit bij de ISBO, een organisatie die 
scholen op islamitische grondslag verenigt. Claassen maakt het 
uitstekend bespreekbaar: in direct, doorgaans helder 
taalgebruik, zonder dat het plat wordt, in elf goedgekozen 
onderwerpen, en met verwijzing naar Koranverzen en 
overleveringen. Puberteit, zelfbeeld, seksuele 
aantrekkingskracht en huwelijk worden zo in een gangbaar 
islamitisch kader besproken. Bij de ISBO is begeleiding aan te 
vragen. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 

 
 
 

 

 Help! Ik word volwassen / Claassen, Asma 
 

Hierbij de eerste methode seksuele voorlichting vanuit de islam: 
voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs, inclusief de verplichte nieuwe 
kerndoelen. Dit werkboek met vragen, opdrachten en discussies 
is ontwikkeld door de islamitische basisschool Al Wahda in 
samenwerking met de ISBO (de Islamitische Schoolbesturen 
organisatie). De methode is erop gericht om de kinderen voor te 
bereiden op de puberteit, de volwassenheid en alles wat met 
seksualiteit te maken heeft. Vanuit de eigen identiteit, de 
islamitische bronnen, wordt een link gelegd met de Nederlandse 
samenleving. Duidelijk wordt gesteld hoe het hoort in de islam, 
wat mag/moet, wat niet en waarom. Ook bij homoseksualiteit 
en transgenderschap gaat men uit van de islamitische waarden. 
Op enkele relevante punten zijn de boeken voor meisjes en 
jongens verschillend (vaak apart les).  
Voor moslimjongens*, hun leerkrachten en geïnteresseerden.  
Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 

  

 

 



 

 

 
 

Voor pubers zelf 
 

 

 Ik puber  
 
De opzet van dit boek is eenvoudig : van ruim veertig 15-jarige 
pubers zijn paginagrote portretfoto’s gemaakt. Vervolgens 
wordt van elk van hen in de ik-vorm een inkijkje gegeven in hun 
leefwereld. Ze vertellen over hun dromen, wat ze bezighoudt, 
hoe uiterlijk hun leven bepaalt, uit welke gezinssituatie ze 
komen, welke rol religie speelt en natuurlijk hoe zij hun 
puberteit beleven. Door de diversiteit in personen met al hun 
verschillende achtergronden ontstaat grofweg een beeld van de 
puber van nu met alle (on)zekerheden die daarbij horen. De 
teksten zijn geschreven op basis van interviews. Terwijl veel 
boeken over de puberteit ingaan op de praktische 
kanten/veranderingen, voegt dit boek juist iets toe door de 
inkijk in de belevingswereld. Vanaf ca. 14 jaar. 

 

 

 Puber leaks/ Bühre, Paul 
 

Toen de auteur op zijn vijftiende stage liep bij de Duitse krant 
Die Zeit werd hem gevraagd om zijn lotgevallen als puber op een 
middelbare school te beschrijven. Dat verhaal viel (bij 
volwassenen) zo in de smaak dat gevraagd werd om het artikel 
uit te breiden tot deze uitgave. De auteur (inmiddels 16, ik-
figuur) gaat in op de groepsdynamiek in een klas (wie hoort bij 
wie en waarom), de rol van social media, kledingafspraken, 
gebruik van alcohol en drugs, liefde en nog veel meer zaken die 
in deze gevoelige leeftijdsperiode een belangrijke rol kunnen 
spelen. De wijze waarop dat gebeurt is ook vrij puberaal met de 
wat vlakke toon, inclusief het afzetten tegen ouderen (> 18 jaar) 
en de gespeelde ongeïnteresseerdheid. De humor is vrij droog 
en krijgt extra vorm door wat korte strips (de auteur wil later 
striptekenaar worden) die aansluiten op de tekst. 
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Voor pubers zelf 
 

 

 Puberteit / Buijs, Bo 
 
Heb je ruzie over het opruimen van je kamer? Ben je onzeker of 
schaam je je dood als je ouders klef doen? Dit kan betekenen 
dat je in de puberteit zit. Lees wat er dan allemaal in je lichaam 
gebeurt. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. 

 

 

 Puberpower / Marel, Hanneke van der 
 
Pubers worden op vriendelijke, activerende en gevarieerde wijze 
uitgenodigd om van hun leven een succes te maken. Daarbij 
wordt een beroep gedaan op hun talent, persoonlijke kracht, 
doorzettingsvermogen, de wijze waarop zij mentaal en fysiek, 
maar ook sociaal en emotioneel zo gezond mogelijk kunnen 
leven én kunnen blijven. Informatie wordt aangereikt over 
motivatie, focus – concentratie – aandacht, dag- en nachtritme, 
bewegen, planning, goede voeding, zelfvertrouwen en geloof in 
eigen kunnen, leren om problemen op te lossen, ondernemend 
zijn met al de ‘puber power’ en ideeënrijkdom die jongeren 
bezitten. De informatie is praktisch, bruikbaar en direct 
toepasbaar. Regelmatig wordt verwezen naar websites, terwijl 
de uitgave besluit met enkele planningsbijlagen en een actuele 
literatuurverwijzing. Aanbevolen voor jongeren vanaf ca. 14 
jaar. 

 
 
  

 

 



 

 

 

Voor pubers zelf 
 

 

 Francien laat je tieten nog eens zien/ Regelink, 
Francien 
 
De jonge auteur, Francien, vertelt openhartig in de ik-vorm over 
haar ervaring met sexting. We leren haar kennen als ze vier is en 
volgen haar als puber die niet gemakkelijk leert en er graag bij 
wil horen op de middelbare school. Als ze 15 jaar is, maakt zij 
een screenshot van haar borsten en stuurt dit aan een jongen 
van school om indruk op hem te maken. Hij verspreidt de foto, 
met grote consequenties voor haar. Ze wordt een outcast, moet 
zich steeds verdedigen, een vriendje maakt het uit... Nauwgezet 
beschrijft ze haar verhaal om anderen te waarschuwen met 
deze harde levensles. Achterin staan (web)adressen van 
hulpinstanties en voor informatie. Vanaf ca. 15 jaar. 
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DVD-video 
 

 

 Oogappels 
 
De serie volgt vier gezinnen in een middelgrote Nederlandse 
stad waarvan de puberkinderen op dezelfde middelbare school 
zitten. De ouders hebben ieder hun eigen manier van opvoeden, 
maar leggen allemaal de lat voor zichzelf en voor hun kinderen 
heel hoog. Ze voelen een zware maatschappelijke druk om hun 
kinderen goed op te voeden en krijgen te maken met zaken als 
sociale media, prestatiedruk, drugs, seks, merkkleding en 
gameverslaving. Tussendoor geven hun eigen ouders 
commentaar, dat de zaken relativeert. 

 
  

 



 

 

 
 

Websites en -links 
 
 

 

  

http://www.deloeftraining.nl/hetpuberbrein 

Puberbrein binnenstebuiten - Wij-leren.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=DKkj7o32cto 

http://www.breinbewust-
onderwijs.nl/sites/default/files/Het%20puberbrein%20en%
20consequenties%20voor%20het%20onderwijs.pdf 

https://www.npo.nl/breingeheim/10-05-
2011/POW_00375764 

http://jonger.nu/het-puberbrein/ 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/puberbrein/ 

https://www.hersenstichting.nl/campagne/leven-op-zn-kop 

https://www.schooltv.nl/video/wat-gebeurt-er-in-de-
puberteit-in-je-hersenen-je-puberbrein-ontwikkelt-zich/ 

https://www.ggznieuws.nl/home/onderzoek-naar-de-
werking-van-het-puberbrein/ 

https://www.jmouders.nl/opvoeden/puberteit/alcoholgebr
uik/wat-doet-drank-met-een-puberbrein 

http://fastfacts.nl/nl/content/eveline-crone-hoe-hersenen-
volwassen-worden 

http://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_50_puberbrein.pdf 

https://www.intermediair.nl/carriere/doorgroeien/compete
nties/waarom-jongeren-niet-kunnen-plannen-en-
leidinggeven?policy=accepted&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.nl%2F 
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