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     N IEUW  
Van Beter omgaan met Pubers naar Omgaan met Pubers! 

 

 
 

De vernieuwde oudercursus Omgaan met Pubers 
 
Stichting Preventief op Maat heeft met financiële steun van de Gemeente Rotterdam de oudercursus 
Beter omgaan met Pubers vernieuwd. De oorspronkelijke cursus is in 1999 ontwikkeld en uitgegeven 
door het Nederlands Jeugd Instituut. 
De gemeente Rotterdam heeft na kennisname van het onderzoek “Hoe actueel zijn preventieve 
oudercursussen" (2015) en op verzoek van 3 lokale organisaties de vraag om vernieuwing en 
actualisering bij Preventief op Maat neergelegd. Deze uitvoeringsorganisaties hadden de wens om 
het aanbod van de preventieve cursus ‘Beter omgaan met Pubers’ voor ouders van pubers te 
continueren, maar dan wel in een eigentijdse versie.  
Landelijk werd deze wens breed gedeeld door beroepskrachten uit diverse organisaties (o.a. GGD’s 
afdelingen Jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk en Centra voor Jeugd en Gezin). 
 
Er is door de jaren heen natuurlijk wel het een en ander veranderd in de dagelijkse 
opvoedingspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de impact van sociale media, nieuwe inzichten over het 
puberbrein, identiteitsontwikkeling, andere opvattingen over de rol van ouders bij alcohol- en 
middelengebruik, toenemende gevoelens van uitsluiting bij jeugdigen met een migratie achtergrond 
etc. Die ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor ouders en beroepskrachten 
die met jeugdigen in deze leeftijdsfase te maken hebben. De behoefte om daar met elkaar op te 
reflecteren en kennis en ervaringen uit te wisselen, is niet veranderd zo bleek in een 
praktijkonderzoek naar het bestaansrecht van preventieve oudercursussen. 
 
Het bijzondere van deze opdracht, is dat het een vraag vanuit de praktijk betrof. De nieuwe 
oudercursus Omgaan met Pubers is dan ook in nauwe samenwerking met de 3 Rotterdamse 
organisaties en een aantal andere lokale en regionale partners tot stand gekomen. 
 

Inhoud van de vernieuwing 
De oorspronkelijke cursus was theoretisch goed onderbouwd en tot stand gekomen in samenwerking 
met uitvoeringslocaties in de praktijk. Tot in het recente verleden werd de cursus op diverse lokale 
en landelijke locaties en door veel verschillende organisaties uitgevoerd. De laatste jaren zijn dat 
voornamelijk organisaties voor welzijnswerk, Centra voor Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk 
werk en Jeugdgezondheidszorg (GGD).  
De vernieuwing is tot stand gekomen in samenspraak met voornamelijk Rotterdamse professionals in 
de uitvoering. Op basis van een pilot die behalve in Rotterdam op meerdere plaatsen in het land is 
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uitgevoerd is de huidige versie nu uitgegeven. Deze vervangt het oorspronkelijke materiaal. 
Preventief op Maat streeft naar een hernieuwde opname in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het NJI.  
 
Waar gaat de cursus over? 
Ouders van jongeren in de leeftijd van 11 tot ongeveer 16 jaar leren over de ontwikkeling van pubers 
in het algemeen en in het bijzonder. In zes bijeenkomsten komen  drie hoofdvaardigheden aan bod:  

 
Luisteren: 
- Luister naar je puber 

- Praat met je puber 

- Prijs je puber  

 
Overleggen: 

- Maak positieve regels en afspraken  

- Gebruik de overlegmethode 

Sturen: 
- Wees duidelijk in wat je verwacht 

- Leg consequentie op als nodig 

 
De belangrijkste vernieuwingen 

- De handleiding is vernieuwd en wordt digitaal ondersteund met power points 
- Het is een interactieve cursus waarin gewerkt wordt met eigen ervaringen en filmmateriaal  
- Een aantal nieuwe oefeningen om vaardigheden te leren is ontwikkeld 
- Er is meer informatie toegevoegd over recente inzichten over de ontwikkeling van pubers: 

o.a. het puberbrein, risicogedrag, omgaan met sociale media e.d. 
- De (extra)informatie voor ouders en professionals is geactualiseerd 
- .  

 
Voor wie? 
De cursus is interessant voor alle organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden en die 
een professioneel aanbod hebben voor diverse groepen ouders van pubers in de leeftijd van 11- ca. 
16 jaar. De cursus kan gegeven worden door begeleiders die ervaring hebben met groepsgericht 
werken met ouders. Training in werken met groepsgericht aanbod is wenselijk.  
Deskundigheidsbevordering 
Op dit moment vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte aan deskundigheidsbevordering. 
Preventief op Maat, streeft naar een aanbod op maat. 
Voor meer informatie: mail naar info@preventiefopmaat.nl 
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Bestellen 
 
De Gemeente Rotterdam is mede-eigenaar van het materiaal en heeft zeggenschap over nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn er beperkte prijsafspraken gemaakt m.b.t. organisaties die in 
Rotterdam werkzaam zijn. 
Het nieuwe materiaal kan besteld worden via de website van Buro Extern: 
bestelling@extern.nl o.v.v. Omgaan met Pubers 
Kosten 
Het pakket kost vooralsnog € 79,95. Voor Rotterdamse organisaties geldt een korting van € 7,50 
per pakket. 
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