
Grenzen stellen aan pubergedrag: hoe doe ik dat zonder dat mijn kind steeds vaker en langer 
wegblijft van thuis? 
 
Discussies over het wel of niet mogen uitgaan, tijdstippen van thuis komen, keuzes van vrienden, het 

rondhangen op straat of het eindeloos hangen op de bank en gebrek aan motivatie om huiswerk te 

maken. Allemaal aanleidingen om in een flinke ruzie met je puberende zoon of dochter terecht te 

komen waarbij de emoties hoog op kunnen lopen. Als ouder van een puber zult u zich misschien 

regelmatig afvragen, ben ik dan te streng of te ouderwets?  

 

Voor pubers is het heel belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. 

Zij hebben grenzen nodig om zich er tegen te kunnen verzetten. Het helpt hen op een goede manier 

om te gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden die horen bij het opgroeien tot een volwassene. 

Het is daarom belangrijk dat u als ouder(s) grenzen stelt. Pubers zullen deze grenzen blijven 

opzoeken en ter discussie stellen omdat zij steeds meer zelfstandigheid ontwikkelen en hun eigen 

mening gaan vormen.  

Door met uw puber in gesprek te blijven en te vragen naar zijn of haar mening, kunt u uw grenzen 

bijstellen. Te strenge regels beperken de vrijheid van het kind en kunnen leiden tot (heftig) verzet. 

Zeker wanneer bij hun vrienden of vriendinnen thuis andere regels gehanteerd worden. Pubers 

hebben het nodig dat hun ouders rekening houden met hun standpunt. Het is dus belangrijk dat u hier 

naar vraagt en op die manier samen met uw kind tot afspraken komt om te voorkomen dat uw kind 

steeds vaker en langer weg blijft van huis  omdat hij of zij het niet fijn meer vindt thuis. 

Leerlingen met vragen over of problemen in hun thuissituatie kunnen hierover in gesprek met bij hun 

mentor en bij het schoolmaatschappelijk werk.  Daarnaast is er het Jongeren Informatie Punt (JIP) 

waar tieners en jongeren hun vragen kunnen stellen of via Whats App aan het JIP. Om leerlingen te 

stimuleren dat leerlingen tijdig hun problemen bespreken, hangen er posters in school die 

aanmoedigen om in gesprek te gaan met de mentor. 

Voor u als ouders is het belangrijk dat u weet dat u niet de enige bent die tegen problemen aanloopt. 

Sterker nog, het is gezond gedrag. Uw puber is bezig met het ontwikkelen van zijn eigen identiteit en 

het gedrag hoort bij de ontwikkelingsfase waarin uw puber zich bevindt. Het opvoeden van een puber 

kan soms gewoon behoorlijk pittig en lastig zijn. Het kan je een gevoel van onzekerheid en onmacht 

geven. Als ouder moet je ook nog eens met je puber meegroeien en vaker onderhandelen. Dat valt 

niet altijd mee. Een luisterend oor, praktische tips en handvatten bij de omgang met pubergedrag 

kunnen dan helpend zijn.  

Voor vragen rondom het opvoeden van tieners en jongeren kunt u terecht bij  het Meerpunt, Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Zoetermeer. Meerpunt heeft een inlooppunt op de 1e etage van de centrale 

bibliotheek (Duitslandlaan 440) en is telefonisch bereikbaar op 079- 3310 325 en ook per  WhatsApp:  

06-43 174 078.  Loop gewoon een keer binnen of stel uw vraag digitaal. Het is gratis en vertrouwelijk. 

Meer informatie vindt u op www.meerpunt.nl 

 

.  

 

 

 

 

 


