
Ken je jongeren 



IPOP 

Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling 



1e RONDE 



 

 Een goede nachtrust voor een adolescent 
bestaat uit 

 
a. 7,5 à 8u 

b. 9 à 9,5u 



b. 9u – 9u30  



 

 Hoe heet het slaaphormoon dat ons 
voorbereidt op een goede nachtrust, 
en bij jongeren zorgt voor een 
continue jetlag? 
a. Melatonine 

b. Dopamine 

 

 



a. melatonine 



   

- “Een schooldag mag ten vroegste om 8u 
beginnen en eindigt ten vroegste om 15u en ten 
laatste om 17u. Naar aanleiding van een controle 
tijdens een schooldoorlichting kan dat 
dagschema wel aangepast worden.” (bron: 
onderwijs.vlaanderen.be) 

- Productie van het slaaphormoon melatonine 
treedt later op de dag in gang  

- Nog 9 – 9,5 uur slaap nodig  (voor leren en 
groei) 
 

  
 Gaan later slapen en zijn suf op school,… 

 

 



  

 Het probleemgedrag van jongeren komt enkel 
voort uit biologische of neurologische 
kenmerken…  

a. waar 

b. niet waar 

 

 

 

 



b. NIET WAAR 



Hoe noemen we het mechanisme dat 
ervoor zorgt dat o.a. maatschappelijke 
kwetsbaarheid door ouders aan jongeren 
wordt doorgegeven? 
 a. Intergenerationaliteit 

 b. Generatie armoede 

 



a. Intergenerationaliteit 



Intergenerationaliteit 

 Ouders: negatieve ervaringen met 

maatschappelijke instellingen  opvattingen en 
houdingen (t.a.v. instellingen)  kinderen 
kwetsbaarder  (t.a.v. instellingen, op school bv.)  
negatieve ervaringen … 

 

Bv. Minder opvolging schoolfunctioneren van hun kinderen, lagere 
verwachtingen en aspiraties ten aanzien van hun kinderen en 
van het onderwijs in het algemeen 



 Sterke vriendschappen kunnen 
grensoverschrijdend gedrag niet tegengaan … 

 

a. waar 

b. niet waar 

 



b. NIET WAAR 



2e RONDE 



  

 Welk hersendeel laat ons toe om onze 
impulsen te beheersen? 

a. De pariëtale cortex 

b. De prefrontale cortex 

c. De temporale cortex 

d. Het cerebellum 

 

 

 



b. De prefrontale 
cortex 



  

 Wanneer is de ontwikkeling van de hersenen 
afgerond? 

a. tussen de 14-18 jaar 

b. tussen de 18-25 jaar 

c. tussen de 25-35 jaar 

d. tussen de 40-45 jaar 

 

 

 



b. Tussen de 
 18-25 jaar 

 

Bonus – percentage van de hersenen dat volledig 
ontwikkeld is tussen 14 en 16 jaar?  

50% 



  
In welke fase zitten jongeren in hun late puberteit 
en adolescentie? 

a.  In het impulsieve stadium 

b.  In het zelfbeschermend stadium 

c.  In het conformistisch stadium 

d.  In het zelfbewuste stadium 

  

 

 



c. In het 
conformistisch 
stadium 

 



 

 

 

Hoe noemt men de groep jongeren 
waar men zich graag mee vergelijkt, 
waarmee men zich gelijk voelt vb. 
vrienden? 

a. Collega’s 
b. Klasgroep 
c. Peer group 
d. Leefgroep 



c. Peer group 



 Positieve feedback veroorzaakt 

___________hersenactiviteit bij jongeren dan 
negatieve feedback?  

 
a. Méér 

b. Minder 

c. Evenveel 

 



a. MEER 





Wees de plaatsvervangende frontale kwab! 

Plannen 

Abstract denken 

Organiseren 

Impulsbeheersing 

 

 



NEUROLOGISCH 
 

Pleziergebied ontwikkelt sneller dan de prefrontale 

cortex! – cfr. Impulsieve en wijze hersenen 

• Emoties beheersen – emotionele kicks 

• Plannen, ordenen en abstract denken 

• Beloning – sociale beloning 

• Creativiteit & vindingrijkheid 

• Complexe keuzes: emotie vóór 

ratio 

• Langetermijngevolgen zijn wél 

bekend, maar worden niet gevoeld 

• Beloning in de brede zin wordt wél 

gevoeld 



PSYCHOSOCIAAL 

 
Puberteit en psychosociale ontwikkeling 

•Impulsief stadium (kinderen) 

•Zelfbeschermend stadium 

  (vroege puberteit) 

•Conformistisch stadium 

  (late puberteit) 

•Zelfbewust stadium (volwassenen) 

Kwetsbaarheid voor 

grensoverschrijdend 

gedrag 

 



3e RONDE 



 Een voorspelling die zichzelf, direct of 
indirect, waarmaakt. Door ze uit te 
spreken, wordt ze waargemaakt.  
Welke Engelse term kan hier ook voor 
worden gebruikt? 



Self Fulfilling 
Prophecy  

 

 

Bepaalde cultuur van gezin of milieu wordt door de 
maatschappelijke instellingen als deficiënt bestempeld 

• Onaangepaste contacten tussen instellingen en deze personen 

• Bevestiging vooroordelen 

• bv. Negatieve vooroordelen leerkracht t.a.v. leerling uit minderheidsgroep  lage 
verwachtingen  minder positieve bekrachtiging leerling  minder goede prestaties 
leerling  bevestiging vooroordeel  handelen  zelfvertrouwen leerling  
prestaties… 



  

 De maatschappelijke kwetsbaarheidstheorie legt de 
problemen van jongeren zowel bij de maatschappij, als 
bij de jongeren zelf, als bij de ouders (kwetsbaarheid is 
intergenerationeel) 

Hoe noemt men deze visie? 



 
 interactionistische visie  

 



 

Travis Hirschi zei: “mensen zijn van nature…”  

 

 



ASOCIAAL 



 Volgens Hirschi moet je op 4 domeinen inzetten 
om mensen te socialeseren (en zo 
grensoverschrijdend gedrag te gaan). Benoem 
deze 4 domeinen 



a.Gehechtheid 
b.Betrokkenheid 
c.Gebondenheid 
d.Overtuigingen 

 



Vul aan: 
“Hoe groter de afstand tussen de dominante cultuur 

en de cultuur die binnen een gezin of binnen een 
milieu geldt, hoe groter het risico dat deze 
bevolkingsgroep in haar contacten met de 
maatschappelijke instellingen vooral de 
_____________ effecten zal ondergaan. 



…hoe groter het risico dat deze bevolkingsgroep in 
haar contacten met de maatschappelijke 
instellingen vooral de negatieve effecten zal 
ondergaan. 



Gie Deboutte 
verwoordt het als 

volgt: 

https://youtu.be/KGn8EsHqmAo?t=240
https://youtu.be/KGn8EsHqmAo?t=240
https://youtu.be/KGn8EsHqmAo?t=240


4e RONDE 



Gevoelscurve 



Binding remt grensovershrijdend gedrag 
- Travis Hirshi 

• GEHECHTHEID aan andere personen, 

• BETROKKENHEID bij de maatschappij door er actief 
aan bij te dragen,  

• GEBONDENHEID aan de maatschappij door tijd te 
besteden aan alledaagse maatschappelijke 
activiteiten en het  

• delen van maatschappelijke OVERTUIGINGEN en 
normen. 





 Hoe meer positieve bindingen 
personen op deze vier vlakken 
ontwikkelen, hoe kleiner de kans dat 
ze grensoverschrijdend gedrag zullen 
plegen (Vettenburg 1988; Van den 
Brink 2001).  

 



Maatschappelijke Kwetsbaarheidstheorie 
(Vettenburg & Walgraeve) 

• Deze theorie uit de criminologie bouwt voort op de 
theorie van Hirshi. 
Zowel positieve/stimulerende als 
negatieve/controlerende/bestraffende functie van 
maatschappelijke instellingen 

• Hoe meer je in aanraking komt met de negatieve 
kant, hoe kwetsbaarder 

IEDEREEN IS KWETSBAAR 

 

 



Maatschappelijke Kwetsbaarheidstheorie 
(Vettenburg & Walgraeve) 

cumulatie van kwetsingen door de maatschappelijke 
instellingen  

 groter risico op delinquent gedrag en justitieel 
contact, en 

 een neerwaartse spiraal van toenemende 
marginalisering.  

 

 



Maatschappelijke Kwetsbaarheid 

 Hoe groter de afstand tussen de dominante cultuur 
en de cultuur die binnen een gezin of binnen een 
milieu geldt, hoe groter het risico dat deze 
bevolkingsgroep in haar contacten met de 
maatschappelijke instellingen vooral de negatieve 
effecten zal ondergaan. 

 Verschil thuiscultuur – dominante cultuur: kan zowel 
bij autochtone als allochtone jongeren 

 

 


