
Vijf gouden tips

om beter met je puber te communiceren



Ik help je de ouder te zijn die je wilt zijn

Waar ik goed in ben is het begeleiden van ouder(s)/opvoeder(s)  die een puber hebben 
waar ze helemaal gek van worden, of waar dit mee dreigt te gebeuren! Het komt voor 
dat de  communicatie onderling  steeds vastloopt of uitdraait op ruzie. Een puber wil nou 
eenmaal niet altijd wat jij wil of vindt!   In mijn begeleiding ben ik er op uit om samen  
zicht te krijgen op en oplossingen te zoeken voor de verschillen tussen wat de ouders 
willen of vinden en wat de puber wil of vindt.

Concreet & praktisch 
Door mijn concrete en praktische manier van werken gaan we met de communicatie 
tussen jou als ouder en je puber aan de slag.
Als je weer kunt praten met elkaar, kun je problemen oplossen, afspraken maken, samen 
weer lachen en leuke dingen doen, voor zover een puber dat met zijn ouders wil 
natuurlijk!
De puberteit is de laatste fase van de opvoeding, waarin het de ontwikkelingstaak van je 
puber is om zich los te maken van zijn ouders om zelfstandig te kunnen functioneren.
Dit wil niet zeggen dat je dan geen relatie meer hebt met je jongvolwassen kind, WEL dat 
deze relatie zal veranderen. Het is de opvoedtaak van ouders om hun puber te 
begeleiden naar die volwassenheid. Tijdens en na dit losmakingsproces  zul je  je relatie 
onderling  opnieuw bijstellen en vormgeven.

Beter zelfbeeld
Als het je als ouders lukt om met mijn begeleiding de puberteit van je kind door te 
komen zonder doorlopend, of veel ruzie, dan is dat beter voor het zelfbeeld van je kind, 
waardoor hij/zij een stabielere volwassene zal zijn.  Het is beter voor jullie als ouders, 
omdat je minder stress zult ervaren en daardoor blijere en gelukkigere ouders kunt zijn. 
Het is beter voor jouw partnerrelatie en als je alleenstaande ouder bent, minder zwaar 
en energievretend. Je hebt meer energie voor je werk, vrije tijd, sport en andere 
bezigheden buitenom de opvoeding van je kinderen.



Vind jij het als ouder ook zo lastig om met je puber te praten? Ze lijken onbereikbaar, in 
zichzelf gekeerd, of heel brutaal en onverschillig!
Het valt ook niet mee om met wandelende hormonen te praten!
Ik help je om de ouder te zijn die je graag wilt zijn, om rust en harmonie in je gezin te 
bewaren of weer opnieuw te creëren.
Zodat je vol zelfvertrouwen kunt opvoeden, in plaats van twijfelend of je het wel goed 
doet als vader en moeder.
Als jij de wens hebt dat je kinderen opgroeien tot volwaardige volwassenen, die 
deelnemen aan de samenleving en dat je je niet steeds zorgen wil maken of jouw puber 
niet in zeven sloten tegelijk loopt, ben je bij mij welkom voor goede ondersteuning!

Goede communicatie is de sleutel voor een goede relatie met je puber !  
Ik geef je vijf  gouden tips om beter met je puber te communiceren!
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Vraag je allereerst af, wat is het probleem? Is het een belangrijk probleem?
Dit kan per ouder en per kind verschillend zijn.
Waarom is dit belangrijk? Je kunt als je wilt met een puber van ’s morgensvroeg tot ’s 
avonds laat ruzie hebben of maken. Als ouder is het je taak om je af te vragen wat 
belangrijk genoeg is om je puber mee te confronteren, als je op alle slakken zout legt, 
heb je  doorlopend ruzie met je puber. Natuurlijk zijn er regels en grenzen, natuurlijk is        
het de bedoeling dat ook je puber zich daar aan houdt. Maar een puber zit in de 
ontwikkelingsfase dat hij zich aan het losmaken is van jou als ouder en daar hoort bij 
dat hij zich afzet, je puber oefent in zelfstandigheid, dit doet hij/zij vaak onhandig, wat 
vaak ruzie tussen jou als ouder en je puber tot gevolg heeft, dus choose your
battle!!!!!

Van wie is het probleem, probleem van jou als ouder, of van je puber of van jullie 
samen?
Dit klinkt misschien vreemd om dit uit elkaar te halen, maar het geeft zoveel minder 
ruzie en discussies als je dit leert te doen als ouders, ik zal uitleggen waarom dat zo is.
Als het een probleem van jou als ouder is, bijvoorbeeld, je vindt dat je kind niet goed 
luistert of zich niet aan de afspraken houdt, dan ga je je puber hier op aanspreken, dit 
kun je het beste als volgt doen:
Zoek een goed moment uit om je kind aan te spreken over dit gedrag, hier bedoel ik 
mee, dat je heel strategisch een moment kiest waarop je de aandacht van je puber 
hebt, dus niet als hij/zij net met vrienden afgesproken heeft, of midden in een film of 
als de andere kinderen in een gezin erbij zijn. Wat is dan wel een goed moment, 
meestal als je samen iets doet of samen in de auto  zit, je hoeft elkaar niet aan te 
kijken, je bent samen en je bent iets samen aan het doen.
Misschien denk je nu, dat is teveel gedoe, ik zeg het gelijk als ik iets vind, kun je doen, 
maar ik verzeker je dat strategisch kiezen voor een gesprek, zoveel meer oplevert en 
veel meer resultaat geeft! Het proberen waard!
Begin je gesprek met aangeven dat jij als ouder ergens last van hebt, hinder 
ondervindt, of je zorgen maakt, begin je zin met een “ ik-boodschap”, dus ik heb er last 
van als je steeds te laat komt, ik maak me dan zorgen, of het eten wordt koud en daar 
heb ik mijn best op gedaan, ik vind het vervelend als het niet meer lekker is, hiermee 
voorkom je dat je puber zich aangevallen voelt, dus gelijk in de verdediging schiet of 
dichtklapt, want dat betekent einde gesprek!



De kunst bij pubers is om ze op “aan” te zetten, wat ik hiermee bedoel, is het 
volgende: als je gaat beschuldigen, preken, mee gaat delen wat jij als ouder ervan 
vindt, dan zet je puber de knop op “uit”.
Hij denkt dan: “ klets jij maar een eind weg, ik luister niet meer, jammer gemiste 
kans”.
Geef altijd een reden, dat motiveert je kind meer om te luisteren, dus, als jij steeds 
te laat komt, dan maak ik me zorgen en als je dan thuis komt, word ik boos, omdat 
ik zo ongerust was, dan word jij weer boos en zitten we samen in een negatief 
patroon, wat zich steeds herhaalt!
Ik-boodschappen, voorkomen dat je beschuldigt, je deelt iets mee of je doet een 
verzoek aan je puber.
Een verzoek doe je vanuit een eigen behoefte als ouder, daarmee zeg je niets 
vervelends over je puber, over een verzoek kun je praten, tot een compromis komen 
en afspraken maken.



3Als het een probleem van je puber is.
Misschien klinkt dit gek, maar als je puber thuis komt en boos, verdrietig, 
ongelukkig of een mix is van deze emoties, dan is de reactie van ouders vaak, dat ze 
gelijk een mening of goed bedoelde adviezen gaan geven, dit is niet nodig.
Ga gewoon luisteren en wel actief luisteren, actief luisteren is zo ongeveer de 
moeilijkste vaardigheid die er bestaat voor ouders!
Je mag alleen maar luisteren naar je kind, geen adviezen geven, je mag wel open 
vragen stellen zoals: wat gebeurde er, wie deed wat, vertel eens wat voelde jij toen, 
maar zonder commentaar of goedbedoelde adviezen! Bijt het puntje van je tong,  Je 
hebt je kind al jarenlang opgevoed, vertrouw op het vermogen van je kind om het 
zelf op te lossen!
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allebei last van hebt, of als zowel jij als ouder en je puber elkaar nodig hebben om 
tot een oplossing te komen.
Bijvoorbeeld over het tijdstip van thuiskomen ’s avonds, dit is vaak onderwerp van 
conflicten bij wat oudere pubers, die uitgaan. 
Je puber vindt 4.00 uur wel een geschikt tijdstip om thuis te komen en jij als ouder 
vindt dat 23.00 uur wel een goed tijdstip is! Dat ligt nogal uit elkaar! Je kunt als 
ouder op je strepen gaan staan en eisen dat het 23.00 uur wordt, maar zoals ik al 
eerder aangaf, je puber is bezig zich los te maken, zelfstandig te worden, je puber 
wil ook inspraak!
De tijd dat jij als ouders alles kon bepalen, gaat een keer voorbij, dus zeker vanaf 
een jaar of 15/16 kun je beter gaan onderhandelen, je doet allebei een voorstel, je 
luistert naar elkaars argumenten en als het goed is, komt er een compromis voor 
jullie beiden uit! 
Het voordeel van een compromis is dat je puber tevreden is met zijn inbreng en de 
kans is veel groter dat hij/zij zich ook aan de afspraak gaat houden.
Bij onderhandelen gaat het altijd om een win/win situatie, het is niet de bedoeling 
dat een van de partijen het gevoel heeft aan het kortste eind te trekken.
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Tot slot de laatste gouden tip! Geef veel, heel veel positieve aandacht, 
complimenten, duimen omhoog en wat je verder nog kunt bedenken aan positiefs!
Ik hoor sommige ouders al denken:  ja ja overdreven gedoe, ze moeten gewoon 
luisteren!
Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld kind 10 tot 12 keer per dag negatieve reacties 
krijgt, ik heb het dan niet over een lastig kind of een kind met een probleem!
Pubers worden nog vaker negatief bejegend, op straat, door leerkrachten, op 
sportclubs, door de buren en helaas ook door ouders.

Bedenk even hoe het zou zijn als jij zelf op je werk 12 keer per dag te horen krijgt dat 
je iets niet goed doet? Wat doet dat met je zelfbeeld, je motivatie, je stemming, je 
humeur? Juist, niet veel goeds, dus geef complimenten als je puber wel luistert, op 
tijd is, meehelpt, een goed cijfer haalt, aardig is voor de andere kinderen in het gezin.
Het draagt bij aan een positief zelfbeeld en aan de motivatie om te luisteren naar zijn 
ouders met ze in gesprek te gaan en te blijven!
Doen dus die positieve aandacht!



Wat is het probleem

Is het een belangrijk probleem?

Dat verschilt per ouder/puber

Van Wie is het een probleem?

Is het een probleem van de ouder, de puber of van 
allebei

Probleem van de 
ouder

Ik- boodschap

Probleem van de 
puber

Actief luisteren

Als je samen een probleem hebt 
onderhandelen 

Plak dit op je koelkast, boven je bed of een andere goede plek



Als je vragen hebt over bovenstaande informatie, of iets niet duidelijk is,
Neem contact op voor een gratis skype sessie van 20 minuten, vul het contact 
formulier in, tijdens de skype sessie kijk ik of ik je vragen kan beantwoorden of 
dat het beter is om een afspraak te maken en een traject van vier gesprekken af 
te spreken. Waarom vier gesprekken? Uit ervaring weet ik dat een eenmalig 
advies misschien even werkt, maar wat ik graag wil is dat jij als ouders echt leert 
om de vaardigheden die ik je aanreik toe te passen, te toetsen en vol te houden, 
zodat je niet na drie weken weer in dezelfde situatie zit als voor ons gesprek!
Het is echt de moeite waard om te investeren in de opvoeding van je puber!
Voor een betere relatie met je kind en met je partner en een betere sfeer in je 
gezin!

Jacqueline Schot

BELANGRIJK. Dit e-book heb ik met de grootste zorg samengesteld. Het mag uitsluitend in 
deze vorm worden verspreid, dus attendeer mensen op mijn website als ze zelf een 
exemplaar willen aanvragen 

http://www.praktijkschot.nl/contact/

