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3 getalenteerde tieners – 3 manieren om te groeien 
  

Herkenbaar aan…  
 

 
Wat je als ouder kan doen 

 
Emma 
 
  
 
de slimme, 
verantwoordelijke 
tiener 
 

 

 
- goede resultaten op school en in de 

hobby’s 
- kiest voor veiligheid en neemt geen risico’s 
- zoekt aandacht en goedkeuring van 

docenten, vrienden en coaches 
- neemt geen verrijkingsopdrachten aan 

want “ik kan dat niet” of “ik heb al zoveel 
werk” 

- is moeilijk te overtuigen van een andere 
visie 

 
- Wat wil je tiener precies bereiken? Wat is er 

zo belangrijk voor hem/haar? Resultaten, 
aanzien, vriendschap, niet uit de groep 
uitgesloten worden, erkenning van de 
docent, de ideale foto op Instagram, ….? 

- Assertiviteitstraining: “Wie ben ik? Wat wil 
ik? Wat vind ik belangrijk en waarvoor wil ik 
gaan?”   

- Overzicht maken van de week en oplijsten 
wat er moet/mag gedaan worden: wat 
MOET echt en wat MAG?  

- Wat is echt prioritair op dat ene moment? 
Kiezen is niet per se verliezen: het is één 
ding even meer aandacht geven.  

- Leer je kind risico’s nemen en pas de 
groeimindset toe als het niet uitdraait 
zoals gehoopt.   
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- Bespreek hoe dingen die niet goed gaan 
kunnen worden opgelost.  

- Toon zelf ook een groeimindset  
- Benoem wat je zo apprecieert aan je 

tiener. 
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Herkenbaar aan…  

 

 
Wat je als ouder kan doen 

 
Vic 
 
de slimme uitdager 
die een eigen 
parcours wil 
volgen 
 

 

 
- eerder impulsieve reacties (uit de sloffen 

schieten, verbaal agressief, …) 
- anderen uitdagen, soms heel subtiel 

(leerkracht, ouders, coach, broer, … 
- eerlijk en direct 
- heeft een creatief (denk)vermogen 
- bedenkt voor alles instant een oplossing 
- moeilijke om mee te discussiëren want 

staat steeds klaar met een antwoord of 
reactie 

- flapt er te pas en te onpas antwoorden uit 
- weigert om dingen te doen, ook al weet die 

dat het toch beter is om het wel te doen 
(doet aan koppigheid denken) 

- durft een machtsstrijd aan te gaan (maakt 
niet uit met wie) 
 

 
- Leren om tactvol, flexibel en beheerst met 

anderen om te gaan en vooral: focussen 
op de voordelen die hieraan zijn 
verbonden. 

- Bespreek op gelijke hoogte wat de 
gevolgen van het gedrag of de reactie zijn. 

- Leg minder druk op aanpassing: overleg 
en maak gezamenlijke afspraken over 
regels en denk samen goed door.  

- Denk zelf enkele stappen verder zodat je 
de instant reacties van je tiener kan 
opvangen. 

- Bespreek samen met je partner goed 
welke lijn jullie als ouders willen behouden 
en waar er een onderhandelingsmarge 
ligt.  

- Benoem wat je zo apprecieert aan je 
tiener. 
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Herkenbaar aan…  

 

 
Wat je als ouder kan doen 

 
Tom 
  
de slimme 
ontsnapper 
 

 
 
 

 
- heeft behoefte om bij de (vrienden)groep 

te horen 
- is best onzeker en eerder gespannen 
- beperkt zelfinzicht 
- twijfelt over prestaties  
- sterk wisselende prestaties 
- wil niet meedoen aan 

verrijkingsprogramma’s 
- wijst uitdagingen af 
- wijst hulp van docent af of aarzelt lang die 

aan te nemen 
- is snel ontgoocheld bij een negatieve 

commentaar 
- zoekt steeds manieren om te ontsnappen: 

legt de verantwoordelijkheid bij de andere 
of zaken die buiten hem/haar liggen 

- ligt zeer goed in de vriendengroep  
- is vaak populair 

 

 
- Zoek naar bereikbare rolmodellen (sport, 

vrienden, familie… in het domein waarin je 
tiener een sterke interesse heeft). 

- De stappen die vooruit zijn gezet 
benadrukken. Leg minder focus op het 
eindresultaat. 

- Durf wel een lat te leggen. De uitdaging 
voor de ouder is om hier een balans te 
vinden tussen wat haalbaar is en waar je 
tiener zich aan verbrandt. Bespreek dat 
samen.  

- Bij negatieve feedback (bijv. van coach en 
docent): focussen op de stappen die zijn 
gezet om te groeien + maak een redelijke 
planning maken om nog verder te groeien.  

- Benoem wat je zo apprecieert aan je 
tiener. 
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Tot slot 

 

Jouw tiener kan perfect een mix zijn van deze profielen. En dat maakt het soms een beetje pittiger (of juist plezanter).  

Hoe dan ook, de basisboodschap is: vertrek vanuit jouw tiener, ga in gesprek en zoek samen naar de oplossing.  

En vooral: tijd, tijd, tijd. Je tiener is aan het groeien en aan het verkennen. Hij of zij  neemt afstand van jou en heeft je tegelijk 
nodig. Net dat maakt het zo pittig.  

Dus, laat dat af en toe eens clashen. Zoek nadien het rustige moment en ga pas dan in gesprek.  

Je zal het zien, dat werkt.  

Of anders gezegd: “You have to go slow if you want to go fast.”  

 

Jullie komen er wel. Sowieso.  

     

 


