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  LES 1    G E D R A G  VA N  J O N G E N S  E N  M E I S J E S

Vanaf een jaar of tien gaan jongens en meisjes elkaar met andere ogen bekijken. Ze komen dan 
in de puberteit. Niet alleen hun gedrag verandert, ook uiterlijk verandert er het een en ander: de 
secundaire geslachtskenmerken ontstaan.
De primaire geslachtskenmerken zijn al bij de geboorte aanwezig. Bij een meisje zijn dit de 
vrouwelijke geslachtsorganen: de schaamlippen, de clitoris en de ingang naar de vagina 
(uitwendige geslachtsorganen) en de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken (inwendige 
geslachtsorganen). De mannelijke geslachtsorganen zijn de penis, de balzak met ballen en 
bijballen, de zaadleiders en de prostaat.
De secundaire geslachtskenmerken ontstaan dus in de puberteit. Meisjes en jongens worden 
langer en breder. Meisjes krijgen borsten en een andere stem, ze worden ongesteld en krijgen 
schaamhaar en okselhaar. Jongens krijgen een grotere penis, ze krijgen een andere stem (‘de 
baard in de keel’) en in de schaamstreek, onder de oksels, op de borst en op de kin begint haar te 
groeien.
Ook psychisch verandert er veel. Sommige meisjes en jongens schamen zich voor hun lichaam. Ze 
moeten wennen aan de veranderingen en zien er onderling anders uit: het ene meisje heeft grote 
borsten, het andere kleine; de ene jongen heeft een grote penis, de andere heeft dat niet. Ook de 
vorm kan verschillen en sommige meisjes en jongens zijn daar onzeker over. Aan de andere kant 
willen pubers zelfstandig worden en zelf van alles beslissen. Ze zetten zich af tegen volwassenen in 
hun buurt, zoals hun ouders en leraren. Ze lijken dan juist helemaal niet onzeker.
In de puberteit worden meisjes en jongens vruchtbaar. Dat betekent dat ze kinderen kunnen 
verwekken en krijgen. Meisjes worden in deze fase voor het eerst ongesteld. Een ander woord 
voor ‘ongesteld zijn’ is ‘menstrueren’. Eén keer per maand is er een zogenaamde eisprong. Uit één 
van de eierstokken komt dan een eicel tot rijping. Met een klein ‘sprongetje’ maakt deze zich los 
uit de eierstok en komt in de eileider terecht. Na de eisprong kan de eicel bevrucht worden. De 
eileider vervoert de eicel naar de baarmoeder. Als de eicel bevrucht is, kan deze zich innestelen in 
de baarmoederwand. Als de eicel niet bevrucht is, lost de eicel op en begint de menstruatie. De 
eicel sterft dan af en het slijmvlies dat is gevormd op de wand van de baarmoeder om het eitje 
te ontvangen, wordt afgebroken en afgevoerd uit het lichaam. Er komt dan ook wat bloed mee. 
De menstruatie duurt ongeveer vijf dagen. Meisjes en vrouwen zijn ongeveer één keer per maand 
ongesteld.
Jongens gaan in de puberteit voor het eerst zaadcellen produceren. Zaadcellen worden gemaakt 
in de zaadballen (ook wel ‘teelballen’ of ‘testikels’ genoemd), waarna ze worden opgeslagen in 
de bijbal. In de prostaat, de zaadblaasjes en de klieren van Cowper wordt de vloeistof gemaakt 
waarin de zaadcellen zwemmen: sperma. Het sperma kan geloosd worden tijdens een erectie. De 
zwellichamen in de penis vullen zich dan met bloed, waardoor de penis stijf wordt en overeind 
gaat staan.
Meisjes en jongens die in de puberteit zijn, proberen vaak de aandacht van een (ander) meisje of 
(andere) jongen te trekken. Ze maken bijvoorbeeld slimme of interessante opmerkingen of hangen 
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de grapjas uit. Jongens doen soms stoer, meisjes soms aanstellerig. En net als een pauw die pronkt 
met zijn mooie veren om bij een vrouwtje in de smaak te vallen, pronken jongens en meisjes om 
elkaars aandacht te trekken. Veel meisjes doen dat met kleding, sieraden en make-up. Jongens 
letten ook op hun kleding, maar zij lopen ook graag te koop met stoere dingen of proberen een 
snelle opmerking te maken.
Bovenstaande beschrijving is uiteraard nogal karikaturaal. Een deel van de opvoeders en 
opvoedingsdeskundigen vindt dan ook dat het gedrag van jongens en meisjes sterk afhangt 
van de opvoeding en de omgeving waarin de kinderen opgroeien. Andere opvoeders en 
opvoedingsdeskundigen bestrijden dit juist en beweren dat een groot deel van het gedrag van 
jongens en meisjes al bij de geboorte vastligt, met andere woorden dat jongens ‘dus’ van nature 
stoer zijn en meisjes niet. Deze discussie staat ook wel bekend als het ‘nature nurture’-debat, 
waarbij het Engelse woord nature staat voor ‘natuur’ en aangeboren aanleg, en nurture voor 
opvoeding en de invloed van de leefomgeving. Het ligt voor de hand dat de waarheid ergens in 
het midden moet worden gezocht en dat het gedrag van jongens en meisjes zowel door nature als 
door nurture bepaald wordt.

Veel kinderen raken in de puberteit voor het eerst verliefd, al kunnen kinderen ook op jongere 
leeftijd al wel verliefd worden. De meeste jongens en meisjes vinden verliefdheid een fantastisch 
gevoel. Ze kunnen dan alleen maar aan de ander denken en krijgen soms geen hap door hun keel. 
Verliefdheid wordt niet altijd beantwoord en dat is minder leuk.

De puberteit wordt op gang gebracht door veranderingen in de hormoonspiegels in het bloed. 
Hormonen zijn ‘signaalstoffen’ die bepaalde processen in het lichaam op gang brengen en 
reguleren. Het follikelstimulerend hormoon (FSH) bijvoorbeeld stimuleert bij meisjes de groei 
en rijping van eiblaasjes (follikels) in de eierstokken en zet de eiblaasjes aan tot productie van 
oestrogenen. Oestrogenen worden ook wel vrouwelijke hormonen genoemd, omdat ze een 
belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken en bij het 
reguleren van de menstruatie en de zwangerschap. Bij jongens bevordert FSH juist de vorming van 
zaadcellen in de teelballen. Een ander hormoon (LH, oftewel het luteïniserend hormoon) zet bij 
jongens aan tot de vorming van testosteron. Bij meisjes daarentegen zorgt LH voor stimulering van 
de eisprong.

Voor de voortplanting levert een man zaadcellen, bijvoorbeeld tijdens het vrijen. Wanneer de eicel 
van de vrouw bevrucht wordt door een zaadcel, kan de vrouw zwanger raken. De bevruchte eicel 
gaat via de eileider naar de baarmoeder (de uterus), waar het zich nestelt en zich ontwikkelt van 
embryo tot foetus. We gebruiken meestal het woord ‘foetus’ vanaf het moment dat de ongeboren 
baby gaat lijken op een mens, gemiddeld rond de twaalfde week van de zwangerschap. De foetus 
is dan ongeveer 2,5 centimeter groot en weegt een paar gram. Alle belangrijke lichaamsstructuren, 
zoals handen, voeten, het hoofd, de organen en de hersenen, zijn al aanwezig, maar ze groeien 
verder en worden steeds functioneler.
In de baarmoeder maakt het embryo een placenta aan. De placenta wordt ook wel ‘moederkoek’ 
genoemd. Via de navelstreng, die de placenta verbindt met het embryo (en later natuurlijk ook 
de foetus), krijgt het ongeboren kind voedingsstoffen, hormonen en antistoffen uit het bloed van 
de moeder en staat het afvalstoffen af. Na de geboorte van de baby komt ook de placenta naar 
buiten. Het wordt daarom de ‘nageboorte’ genoemd.
Embryo en foetus worden in de baarmoeder beschermd door vruchtwater. Het vruchtwater 
vormt een buffer voor het opvangen van klappen en stoten. Vanaf zestien weken zwangerschap 
kan een moeder een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren. Er wordt dan een beetje vruchtwater 
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afgenomen en onderzocht. Op deze manier is het mogelijk om chromosomale afwijkingen, zoals 
het syndroom van Down, op te sporen.
Vruchtwaterpunctie is een zogenaamd ‘prenataal onderzoek’ (pre = voor; nataal = geboorte). 
Een ander voorbeeld van een prenataal onderzoek is de echoscopie of echografi e. Een apparaatje 
zendt geluidsgolven de baarmoeder in, vangt de echo’s op en zet die om in beeld.
Vlak voor de bevalling, na gemiddeld 40 weken oftewel 9 maanden, vloeit een deel van het 
vruchtwater uit. Dit wordt ‘het breken van de vliezen’ genoemd. Pas nadat de baby geboren is, 
vloeit de rest van het vruchtwater ook uit.

  LES 2    W A A R O M  G E D R A A G  J I J  J E  Z O ?

Vrijwel meteen vanaf de eerste levensfase beginnen kinderen met leren. Ze leren hun omgeving 
kennen, de personen om hen heen, de geluiden en de bewegingen. Meer en meer leren kinderen 
bepaalde handelingen uit te voeren met een bepaald doel, oftewel: ze leren gedrag. Onder gedrag 
vallen alle acties en reacties die een individu uitvoert met betrekking tot zijn omgeving. Een kind 
leert letterlijk met vallen en opstaan hoe het moet blijven staan en hoe het moet lopen, het leert 
praten, het leert zijn plas en poep op te houden en naar het toilet te gaan, het leert zichzelf aan 
te kleden en te verzorgen, het leert zichzelf te gedragen in een sociale omgeving enzovoort. Het 
menselijk gedrag wordt bestudeerd door de sociale wetenschappen, zoals psychologie, sociologie 
en antropologie.
Ons gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of stiekem en vrijwillig of onvrijwillig zijn, en 
wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Een handeling is grotendeels erfelijk als 
de handeling al te zien is bij een pasgeboren baby. Denk bijvoorbeeld aan het gedrag van een 
zuigeling die meteen na de geboorte op zoek gaat naar de borst van de moeder. Naarmate 
een kind ouder wordt, ontwikkelt het gedrag zich door leerprocessen tijdens het leven. Er zijn 
verschillende soorten leerprocessen, zoals inprenting, gewenning, conditionering, imitatie en 
inzicht.
Inprenting is het leren van iets wat alleen in een bepaalde korte levensperiode (de gevoelige 
periode) aangeleerd kan worden. Een bekend voorbeeld van inprenting in de dierenwereld zien 
we bij eenden, ganzen en kippen. Zodra een kuiken uit het ei kruipt, zal het het eerste bewegende 
object in zijn omgeving als zijn moeder beschouwen. Dit gaat vrijwel altijd goed (de moeder is 
immers vrijwel altijd het eerste bewegende object in de omgeving van het kuiken), maar het kan 
dus ook voorkomen dat een ander organisme, bijvoorbeeld een mens, als de moeder gezien 
wordt. Het kuiken zal deze persoon de rest van zijn leven als zijn moeder beschouwen.
Een voorbeeld van inprenting bij mensen is het vermogen om op jonge leeftijd als vanzelf één of 
meer talen te leren. Kinderen tot ongeveer twaalf jaar hebben dit vermogen, mits zij in een ‘talige’ 
omgeving opgroeien. Wanneer een puber of volwassene een nieuwe taal moet leren, kost dat (bij 
de meesten) echter grote moeite. Een voorbeeld van tegengestelde inprenting is het fenomeen dat 
mensen zich niet seksueel aangetrokken voelen tot iemand met wie ze tijdens de jeugd zeer nauw 
hebben samengeleefd, zoals familieleden en huisgenoten. Waarschijnlijk is dit een mechanisme 
tegen inteelt.
Gewenning is het afl eren van een reactie op een prikkel na het herhaaldelijk blootstellen aan de 
prikkel. Kinderen zullen na verloop van tijd niet meer reageren op een geluid of beweging waarvan 
ze aanvankelijk schrokken.
Conditionering is het aanleren van gedrag door een ‘beloning’ of een ‘straf’. Een voorbeeld 
hiervan is trial-and-error (‘uitproberen en mislukken’). Trial-and-error is het leren van de ervaringen 
die iemand opdoet bij het uitvoeren van bepaald gedrag, ook wel ‘proefondervindelijk leren’ 
genoemd. Zo leren kinderen dat een radiator heet kan zijn, dat limonade lekker zoet is en dat ze 
beter geen zand kunnen eten.
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Imitatie is het aanleren van gedrag door het nadoen van gedrag van soortgenoten, ook wel 
‘nabootsing’ genoemd. Kinderen kunnen functionele of motorische vaardigheden leren door 
oudere kinderen of volwassenen na te doen. In ruimere zin kunnen ze ook het gedrag van 
een andere persoon of zelfs een hele groep nadoen, ongeacht of dit door de sociale omgeving 
gewaardeerd wordt of niet.
Inzicht ten slotte is het oplossen van een probleem in een onbekende situatie door verschillende 
ervaringen van vroeger te combineren. Kan een kind niet bij de schaal met snoep op het 
aanrecht? Misschien lukt het wel als het een stoel aanschuift en daarop gaat staan. Op deze 
manier wordt een eerdere ervaring (‘toen ik op een stoel stond, stond ik hoger’) gebruikt om een 
nieuw probleem (‘hoe kom ik bij de snoepjes?’) op te lossen. Mensen beschikken over complexe 
hersenen en zenuwstelsels, met een enorme capaciteit om nieuwe vaardigheden te leren en zo het 
gedrag aan te passen.

Het gedrag van mensen varieert op een brede schaal tussen algemeen (veelvoorkomend), 
aanvaardbaar , ongebruikelijk (zonderling) en onaanvaardbaar (schadelijk, agressief, crimineel) 
gedrag. Hoe de sociale omgeving omgaat met gedrag, hangt sterk samen met het systeem 
van normen en waarden dat binnen een groep geldt. De cultuur en de religie van een land of 
bevolkingsgroep zijn dan ook factoren die een grote invloed hebben op menselijk gedrag. Ook 
massamedia en sociale media kunnen een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden en stimuleren 
van bepaald gedrag.

Mensen hebben een sterke neiging tot kudde- of groepsgedrag en dat is al zichtbaar vanaf het 
moment dat kinderen in de puberteit komen en onzeker kunnen zijn over zichzelf. In de puberteit 
gaan kinderen sterker letten op het gedrag van leeftijdsgenoten en zij zullen dit – afhankelijk van 
de status van de personen die het gedrag vertonen – nabootsen of juist afwijzen. Zo kunnen ook 
zogenaamde ‘subculturen’ ontstaan: groepen die er een eigen palet van regels en gedragingen op 
nahouden en die zich hiermee afzetten tegen andere subculturen, tegen volwassenen en/of zelfs 
tegen de dominante cultuur in een bepaald gebied.

  LES 3    V E R A N D E R E N  VA N  G E D R A G

‘Ik kan mijzelf niet veranderen.́  ’Pech gehad, ik ben nou eenmaal zo.’ ‘Ik ben nu al zo oud, dat 
gedrag leer ik niet meer af.’ ‘Ik ga mijn eigen gang en laat me niet beïnvloeden door de media.’ 
Eenmaal aangeleerd gedrag is moeilijk af te leren, maar in tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, kunnen wij zodanig beïnvloed worden − bewust of onbewust − dat wij wel degelijk ons 
gedrag aanpassen.
Behalve boetes en straffen kent de overheid verschillende instrumenten om ongezond of ander 
ongewenst gedrag tegen te gaan of juist gewenst gedrag te stimuleren. Een voorbeeld van het 
eerste instrument is accijns. Dit is een belasting op een bepaald product, die als doel heeft om de 
aanschaf van het product te verminderen. Denk aan tabaksaccijns en benzineaccijns. In de praktijk 
is accijns vaak geen goed instrument om een grootschalige, structurele gedragsverandering 
teweeg te brengen. Roken en autorijden zijn nu eenmaal gewoontes die mensen liever niet 
opgeven, ook al gaan de prijzen omhoog. Zeker in grensgebieden kan accijns bovendien 
eenvoudig omzeild worden: de klant gaat gewoon de grens over om daar sigaretten te kopen of te 
tanken.
Subsidies hebben vaak meer effect doordat ze burgers geen negatieve, maar een positieve 
fi nanciële ‘prikkel’ geven: de burger doet iets en de overheid geeft daar een fi nanciële beloning 
voor terug. Om het gebruik van groene energie te stimuleren kan de overheid bijvoorbeeld een 
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subsidie op de aanschaf en/of installatie van zonnepanelen instellen. Concreet houdt dit in dat de 
zonnepanelen goedkoper worden of dat de burger een deel van de prijs terugkrijgt.

Een instrument dat ook effectief kan zijn, zowel om ongewenst gedrag terug te dringen als 
gewenst gedrag te stimuleren, zijn zogenaamde ‘campagnes’ op televisie, radio en sociale media. 
Campagnes hebben vaak een wat langere looptijd en danken hun succes aan sterke beelden, een 
goede slogan en de kracht van de herhaling. Zo zijn er in het verleden meer of minder succesvolle 
campagnes geweest voor het terugdringen van zwerfvuil (‘Met hetzelfde gemak gooi je het in 
de afvalbak.’), het tegengaan van alcoholmisbruik (‘Drank maakt meer kapot dan je lief is.’), het 
tegengaan van alcohol in het verkeer (‘Bob jij of bob ik?’), het ontmoedigen van roken (‘Hou het 
leuk hou het rookvrij.’) en voor het veilig afsteken van vuurwerk (‘Je bent een rund als je met 
vuurwerk stunt.’). Een bekende organisatie die dergelijke publiekscampagnes ontwikkelt, is SIRE 
(Stichting Ideële Reclame).
Publiekscampagnes kunnen bijdragen aan wonderbaarlijke veranderingen in de publieke opinie. 
Denk bijvoorbeeld aan de omslag in het denken over roken in publieke ruimtes. Was het tot en 
met de jaren 80 van de 20e eeuw nog volkomen normaal dat mensen in televisieprogramma’s 
rookten, binnen twee decennia was de publieke opinie over roken – mede dankzij een reeks 
campagnes – totaal omgeslagen en werd roken uit publieke ruimtes verdrongen; rokers werden 
letterlijk en fi guurlijk buitenstaanders.

Gedragsverandering heeft de grootste kans op een goed resultaat als mensen intrinsiek 
gemotiveerd zijn, dus als zij willen veranderen. Veel bedrijven proberen dit proces in hun voordeel 
te sturen door het gebruik van reclames. Reclames werken in feite op dezelfde manier als 
campagnes: sterke beelden waarmee consumenten zich kunnen identifi ceren, goede slogans en 
veel herhaling. Soms zijn reguliere reclames echter niet voldoende en wordt er op slinksere wijze 
reclame gemaakt. Zo kan er in een populaire soap plotseling frisdrank of chips, met het merk 
duidelijk zichtbaar, in beeld verschijnen. Dit soort reclames wordt ‘sluikreclame’ genoemd. Bij 
sluikreclames is het niet voor iedereen meteen duidelijk dat het om reclame gaat.

Bovenstaande manieren om mensen te beïnvloeden hebben vooral tot doel om het gedrag van 
grote groepen mensen te veranderen. Op individueel niveau zijn mensen die (volgens henzelf 
of volgens anderen) ongewenst gedrag vertonen, meer gebaat bij psychologen of psychiaters. 
Het verschil tussen beide hulpverleners is dat psychologen zich vooral richten op het innerlijk 
leven en het gedrag van hun cliënten. Psychiaters daarentegen zijn medisch specialisten die 
psychische ziektes behandelen. Zij mogen medicijnen voorschrijven, laboratoriumtests aanvragen 
en hersenscans laten uitvoeren. Kortom, psychologen zijn gedragsdeskundigen en psychiaters zijn 
artsen.
Een andere manier om gedrag te beïnvloeden of een ziekte te genezen is acupunctuur. 
Acupunctuur is afkomstig uit de Chinese traditionele geneeskunde. Hierin wordt een ziekte of 
afwijkend gedrag toegeschreven aan een onevenwichtige levenskracht (of spirituele energie). 
Zodra de normale energiestromen geblokkeerd of uit balans raken, gaat dat gepaard met bepaalde 
verschijnselen (symptomen). Bij acupunctuur worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten 
in het lichaam gestoken. Hiermee hoopt men het evenwicht van de levenskracht te herstellen en 
de ziekte te genezen.
Acupunctuur is geen erkende medische discipline en wordt in Nederland veelal tot de alternatieve 
geneeskunde gerekend. Dit geldt ook voor hypnotherapie. Hypnotherapie is het inzetten van 
hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Bij een hypnose wordt de patiënt 
in een lichte trance gebracht, waarbij hij wel de controle over zichzelf behoudt. De gedachte 
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achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het 
onderbewustzijn. In het gewone dagelijkse leven zou dat niet mogelijk zijn doordat het rationele 
bewustzijn dit belemmert. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de patiënt 
(meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden, wat uiteindelijk kan leiden tot genezing 
en/of gedragsverandering.

6

ACHTERGRONDINFORMATIE (vervolg)
JAARGROEP 8

Thema 5

Ontwikkeling


