
Het kinder- en tienerbrein. 
De complexiteit en ontwikkeling nader bekeken en uitgelegd.  

Docent: drs. Fanny Stempher-Westra, GZ-psycholoog/ Registerpsycholoog kind & jeugd 

Doel van deze cursusdag is om professionals die met kinderen werken meer zicht op en begrip te 

geven van de manier waarop een kinderbrein en tienerbrein zich ontwikkelen, de complexiteit ervan, 

welke invloeden hierbij meespelen, wat er mis kan gaan en wat dit inhoudt voor de (leeftijd of ‘brein’ 

specifieke) aanpak en begeleiding van een kind of tiener. Er wordt gewerkt met veel beeldmateriaal 

tijdens de presentatie, maar ook met praktische oefeningen ter ondersteuning en met casuïstiek. Er 

is voldoende ruimte voor vragen. Ondanks de aandacht voor de praktijk, is deze cursusdag vooral 

bedoeld ter verrijking van kennis en inzichten. 

Deze cursusdag is bedoeld voor: professionals werkzaam met kinderen of jongeren in onderwijs of 

jeugdzorg (HBO/WO).  

Kosten: €295,- (zie voor kortingen bij groepsaanmelding de algemene voorwaarden) 

Tijdinvestering: de dag wordt opgesplitst in 2 delen van 3 uur (9.30 tot 13 uur incl. ochtendpauze) en 

14 tot 17 uur incl. middagpauze). Zie de scholingskalender voor data. 

Verzorging: Deelnemers ontvangen een klapper met de presentatie en zowel theoretische als 

praktische informatie. Daarnaast ontvangen zij een toepasselijke attentie. Er wordt voor koffie/thee 

en een lunch gezorgd. 

Accreditatie: Er wordt accreditatie aangevraagd bij SKJ. 

Literatuur: O.a. het puberende brein, het hele brein-het hele kind, het tienerbrein, het lerende brein. 

Programma: 

09.00-09.30 uur  Ontvangst met koffie/thee 

09.30-11.00 uur  De complexe ontwikkeling van het kinderbrein. 

11.00-11.15 uur  Pauze 

11.15-12.30 uur  Praktische vertaling van de werking en complexiteit van het kinderbrein naar 

het dagelijks functioneren en begeleiden van het jonge /schoolkind. 

12.30-13.00 uur Casuïstiek, discussie en vragen 

13.00-14.00 uur lunchpauze 

14.00-15.20 uur De complexe ontwikkeling van het tienerbrein. 

15.20-15.30 uur Pauze 

15.30-16.30 uur Praktische vertaling van de werking en complexiteit van het tienerbrein naar  

het dagelijks functioneren en begeleiden van tieners. 

16.30-17.00 uur Casuïstiek, discussie en vragen 

17.00-17.15 uur Uitreiking certificaat en evaluatieformulier. 


