het is bedreigend. Tieners kunnen
daardoor sterk blokkeren wanneer
een volwassenen niet open en
eerlijk is in hun ogen. Veel
‘negatief gedrag’ is er impliciet op
gericht om uit te dagen en

Mark Mieras neemt met ouders een duik in het tienerbrein.

'Het is geen kwestie
van kracht, maar van
begrijpen hoe het werkt'.
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Hoe verover je een tiener? Oefen
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Hoe het werkt in het hoofd van een
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tiener, daar bestaan veel
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misverstanden over.
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