
Woensdag 25 oktober Communiceren met je puber 

 

Woensdag 22 november Online veiligheid 

 

Woensdag 10 januari  Alcohol, drugs en gamen 

 

Woensdag 31 januari  Kracht van het individu in de groep 

 

Van 19:30u tot 21:30u 

GGD Hart voor Brabant 

 

Politie / Jongerenwerk  

 

Novadic-Kentron 

 

Jongerenwerk  

Locatie: Tiliander Oisterwijk 

Aanmelden t/m 23 oktober via f.lagendijk@ggdhvb.nl 

Maximaal 15 deelnemers, dus zorg dat je tijdig inschrijft. Deelname is gratis 



Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwape-

nend, soms ook humeurig of dwars. Hoe ga je 

hier als ouder of verzorger het beste mee om? 

Hoe pakken andere ouders dit aan? Onder  

andere deze vragen komen tijdens deze      

bijeenkomst aan bod. Met onder meer       

aandacht voor de puberteit als ontwikkelings-

fase, het zelfbeeld, communiceren met je    

puber en manieren van opvoeden. 

Jongeren komen steeds jonger en gemakkelij-

ker in aanraking met alcohol en andere drugs. 

Ook kunnen zij gefascineerd raken door  inter-

net, games en gokspelletjes. Jongeren worden 

daarbij al vroeg voor allerlei keuzes gesteld. 

Een van de keuzes is of ze met alcohol, drugs, 

games of gokken gaan experimenteren. Moet 

je het experimenteren verbieden of onderhan-

delen? En hoe doe je dat dan eigenlijk? 

Jongeren beschikken over een rijke bron aan 

creativiteit, mogelijkheden en kwaliteiten.   

Genoeg ingrediënten om zichzelf als individu 

te ontwikkelen en staande te houden. Toch 

laten pubers zich vaak makkelijk beïnvloeden 

door de groep waarin ze verkeren. Hoe werkt 

zo’n proces? Hoe komt het toch dat pubers 

dan zulke onverstandige keuzes lijken te    

maken? Wat kun je er mee? 

Bijna alle jongeren maken gebruik van het  

internet. Thuis, op school en op straat via hun 

smartphone. Naast alle goede dingen heeft het 

internet ook haar mindere kanten. Jongeren 

zetten veel informatie over zichzelf en anderen 

online en overzien hiervan de gevolgen niet 

altijd. Hoe kun je je kind het beste begeleiden 

in de digitale wereld? 


