
 



 
Voor je een bundeling  van mijn meest waardevolle tips. Voor jou als ouder, om je zoon beter 
te begrijpen. En voor jouw zoon, die zich begrepen wil voelen. Ik geloof dat wanneer je meer 
weet, je anders gaat kijken en anders gaat handelen. Informatie, inzicht, actie.  

 
"Een onbegrepen jongensziel raakt vergiftigd. Die ziel bouwt wrok op en keert zich af.” 
(Lauk Woltring) 

 
Ik ben Martine Swager. Kindercoach. Ik ben er voor jongens die er klaar voor zijn om vleugels 
te krijgen. Zodat ze vol vertrouwen zelfstandig de wereld kunnen ontdekken. 
Daarnaast help ik moeders hun zoon beter te begrijpen en hun eigen dosis jongensenergie te 
ontdekken.  
 
Als kindercoach, moeder en ex-leerkracht zie ik dat het nodig is dat er meer begrip voor en 
kennis en kunde over jongens komt. Jongensgedrag wordt (te) vaak gezien als lastig. Hun 
energie, nieuwsgierigheid, creativiteit, speelsheid, durf, impulsiviteit en competitiedrang 
keren zich tegen hen. Jongens voelen zich onbegrepen en gaan zich negatief gedragen. Ik gun 
ze wat anders. 
Daarom heb ik mij gespecialiseerd in het werken met jongens. Op mijn weg ben ik zoveel 
waardevolle informatie tegen gekomen over jongens. Dat wil ik delen, met iedereen die met 
jongens te maken heeft.  
 
Dank je wel dat je dit nu voor je hebt en zo meedoet met mijn missie: meer begrip voor en 
kennis en kunde over jongens. Zodat zij die vleugels kunnen krijgen om de wereld te 
ontdekken. 
 
Mijn wens is dat er iets is in deze tips, hoe klein ook, dat jij meeneemt en het voor jou en/of je 
zoon net een beetje leuker en makkelijker maakt.  
 
 
 
 
  

 
 
 

1 



 

In dit E-book deel ik negen van mijn meest waardevolle tips. Mij helpen ze in ieder geval 
enorm bij de benadering van mijn zoons en de jongens die ik tegenkom in mijn werk. 

Bij de tips vind je regelmatig een stukje met mijn eigen ervaring met de tip. 

Sommige tips geven informatie, voor meer begrip. Anderen zetten je in de actie, zodat je 
anders kunt handelen.  

 

Tip 1 – Contact 

Tip 2 – Bewegen 

Tip 3 – Emoties 

Tip 4 – Voorbereiden 

Tip 5 – Kort en duidelijk 

Tip 6 – Wat is het probleem? 

Tip 7 – Trial & error 

Tip 8 – Overgangen 

Tip 9 – Dat LIJF 
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Contact is één van de sleutelwoorden als het gaat over jongens. Contact zorgt voor 
bevestiging, aandacht, erkenning en verbinding. Een zoon die met je in contact staat gebruikt 
minder snel negatief gedrag. 
 

Voor mij thuis werkt deze tip heel goed. Als mijn zoon ’s morgens in bed springt en ik alleen maar 
denk: ‘Laat mij met rust!’ pers ik er toch een ‘Hé jongen,’ uit of sla ik een arm om hem heen. Dit 
maakt direct zo’n verschil. Contact, liefde, rust. 
 
 

  
Maak elk moment dat je je zoon weer ziet bewust contact. Dus wanneer je thuis komt, maar 
ook wanneer je de kamer weer in komt of zelfs als je ’s avonds nog even bij hem gaat kijken als 
hij ligt te slapen. Je kunt dat op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld: 
 

 door alleen maar ‘hé’ te zeggen 
 door z’n naam te noemen 
 een aai over de bol te geven 
 een schouderklopje te geven 
 door gewoon even te zeggen ‘Wat fijn dat ik je weer zie.’ 
 een compliment te geven 
 een vraag te stellen 
 even lekker te stoeien 
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Toen ik aan het buiten spelen was met mijn jongens, wist ik ineens wat de tweede tip moest 
worden: BEWEGEN! 
 

Wanneer het kouder, natter  en donkerder begint te worden, merk  ik dat  ik niet altijd zin heb 
om naar buiten te gaan. Maar als ik dan eenmaal toch ga, merk ik weer hoe ontzettend fijn het 
voor ze is. En voor mij ook eigenlijk… 
 
In alles wat ik ontdekt, geleerd en gelezen heb over jongens, komt telkens weer het belang van 
bewegen naar voren. En het leuke is, dat het dan niet alleen gaat over de opbouw van spieren 
en conditie. De effecten van bewegen op de ontwikkeling van jongens zijn namelijk veel 
groter: 
  
* 
We weten allemaal wat opgekropte energie doet. 
 
* 
Onder andere onder invloed van testosteron is het voor jongenshersens lastiger verbindingen 
te leggen. Bewegen helpt hier enorm bij. 
 
* 
Het lichaam is een belangrijk instrument voor jongens. Het is essentieel dat ze het goed leren 
kennen. 
 
* 
Dit geef je zelfvertrouwen een boost. 
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* 
Bewegen en fysiek zijn helpt jongens zichzelf tot de ander te verhouden. 
 
* 
Jongens leren vooral door te doen en te ontdekken. 
 
* 
Need I say more? 
 
Dus…. Laarzen aan en naar buiten! Ook als het een beetje koud of donker is. Al is het maar tien 
minuten. Bezem mee en bladeren opvegen. Fietsje mee en een rondje door de wijk. Balletje 
overtrappen. Of gewoon een wedstrijdje ‘wie is het eerst aan het eind van de straat’. 
Doen! 
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Deze tip ligt in het verlengde van tip 2. 
Het gaat nog steeds over bewegen, maar dan   
het effect van beweging in relatie tot emoties. 
Dit heeft te maken met de hersenhelften  
en hersenverbindingen. 
Tijdens mijn workshop ‘Hoera, een jongen?!’  
ga ik daar dieper op in. 

Jongenshersens hebben meer moeite dan meisjes om verbinding te maken tussen de twee 
hersenhelften. Dat zorgt dat zij meer moeite hebben met taken waarbij twee hersenhelften 
samenwerken, zoals lezen, praten over gevoelens of problemen oplossen door rustig na te 
denken. In het kort zorgt de linkerhersenhelft voor taal, logica, feiten, controle en rechts 
voor gevoel, emotie, ervaring, beelden, risico. 
  
Stress, spanning en onmacht veroorzaken een blokkade tussen de twee helften. 
Dit is wat je ziet wanneer een jongen een hevige emotie ervaart, laten we zeggen: boosheid. 
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Emotie, dus ook boosheid, bevindt zich in de rechterhersenhelft. Op dat moment  is het heel 
lastig is om verbinding te maken met  de linkerhersenhelft.  Het is dan dus enorm moeilijk om 
woorden te geven aan de emotie, bij de feiten te blijven of er enige controle over te hebben. Ik 
denk dat we hier allemaal wel een beeld bij hebben. Weinig zinvol dus om op zo'n moment 
met woorden tot een jongen door te willen dringen. 

 

 

Wat nu nodig is, is dat de stress en daarmee de blokkade verdwijnt. Dit kun je doen door te … 
bewegen. Dat kan van alles zijn: kranten scheuren, in een kussen slaan. In de klas liet ik een 
jongen vaak even meelopen. Trampoline is ook een veelgehoorde tip. Wees creatief en betrek 
je zoon hierin (op een rustig moment uiteraard). Vraag hem wat voor hem zou werken. 

 

Emotie in rechts, taal in links. 

Minder makkelijk verbinding tussen links en rechts. 

Spanning zorgt voor blokkade. 

Blokkade (spanning) wegnemen door beweging. 

 

En deze tip werkt natuurlijk ook preventief! Ik denk dat bijna iedereen bij zichzelf wel het 
ontspannende effect van bewegen herkent! 
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Voorbereiden, dat klinkt voor mij altijd een beetje als een dooddoener. Ja, natuurlijk moet je 
je kinderen op dingen voorbereiden. Omdat ik dit zelf nogal eens vergeet, breng ik ‘m graag 
onder de aandacht. 

  

Ik wéét hoe belangrijk voorbereiden is. En toch betrapte ik mijzelf er op: ik heb hem niet echt 
voorbereid op het hele hoe en wat van Sinterklaas. Dat kreeg ik gelijk op mijn bordje in de vorm 
van gedrag. Mijn zoon is vierjaar en maakt Sinterklaas dit jaar voor het eerst echt bewust mee. 
En dus moet ik hem eigenlijk uitleggen hoe dat allemaal werkt. En, nee, dat wanneer ‘ie zaterdag 
aan komt, het niet direct pakjesavond is.  

 

Voor ons als volwassenen zijn zoveel dingen in het dagelijks leven vanzelfsprekend. We staan 
er vaak niet eens bij stil staan hoe onduidelijk het voor kinderen eigenlijk is. 

  

Zoals gezegd, voor kinderen is voorbereiden echt belangrijk. En voor sommige kinderen, zeker 
ook voor jongens, is het extra belangrijk. Dit heeft onder andere iets te maken met de 
hersenhelften waar ik in de vorige tip over vertelde. Planning en organisatie, wat zich aan de 
linkerkant bevindt, is bij jongens minder sterk ontwikkeld. Ze hebben daar dus een beetje 
ondersteuning bij nodig. 
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Wat bovendien een belangrijke rol speelt, is dat wanneer dingen niet duidelijk zijn, dit een 
enorme spanning met zich mee kan brengen. Dit zie je vaak (op allerlei manieren!) terug in 
gedrag. 

 

Bij ons thuis zie ik dat bijvoorbeeld wel eens aan het begin van de dag. Onmiddellijk is er dan een 
hoop onrust. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat dit kwam doordat hij niet wist hoe 
de dag ging lopen. Dát gaf die onrust! Wanneer we de dag doorspreken zie ik die onrust 
onmiddellijk zakken. Pfffffffff…… 

  

Hoe bereid jij jouw zoon/kinderen voor? En hoe doe jij dat? Wat heeft jouw zoon nodig? Wat 
past bij jou? Werkt het voor jullie om met een dagschema of een aftelkalender te werken? Of 
ga je er gewoon voor zitten om het met je kind te bespreken? Gebruik je prentenboekjes?  
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Als je een jongen wilt bereiken, spreek dan kort en duidelijk. 

  

Denk maar weer terug aan het verhaal over de hersenhelften: de linkerhersenhelft, waar de 
taal zich bevindt, is minder goed ontwikkeld. Begin je een hele verhandeling over waarom iets 
niet mag? Dan is de kans groot zoon dat je zoon al snel de draad kwijt is. En bovendien zal hij 
moeilijk tot het handelend vermogen komen. 

  

‘Hierrrrrrr! NU!’ 

  

Dat is best kort en duidelijk, toch? Blijft natuurlijk wel zo dat je kind geen vier pootjes heeft, 
maar twee. Benader je kind, zoals je zelf graag benaderd wilt worden. 

  

‘Kom eens bij me.’ 

  

Ook kort en duidelijk, maar roept een ander gevoel op, vind je niet? 

 

Dat was tip 5, kort en duidelijk! 
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Deze tip is weer lekker kort, maar oh zo helpend. Tenminste voor mij wel. Ik heb deze een 
tijdje geleden geleerd en hij helpt mij in zo veel situaties. 

 

Het gaat over de vraag: WAT IS HET PROBLEEM? 

 

Op een ochtend had ik eens  zo'n situatie: jassen aan, tassen mee en naar de auto om naar school 
te gaan. De kleinste (toen bijna twee) wilde zijn fiets mee naar buiten nemen. Niet echt de 
bedoeling op dat moment en niet echt handig. Maar, hé, wat is het probleem? Neem jij je fiets 
lekker mee naar buiten. Ik zet 'm zo wel weer achter de poort. Tegen de tijd dat we bij de auto 
waren, was hij zijn fiets allang vergeten, omdat de autodeuren veel interessanter waren. 

 

De afbeelding bij deze tip is een foto van een poster van Plint, die al jaren in mijn praktijk 
hangt. Kijk er eens naar en stel jezelf bij al deze zinnen de vraag: wat is het probleem?  

 

Of iets een probleem is, bepaal jij zelf! Aan de hand van de grenzen en waarden in jouw 
opvoeding. Soms is iets natuurlijk gewoon wel een probleem en is handelen nodig!  
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Ja! Je bent al bij tip 7! Fantastisch! Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je het grootste deel 
van deze tip bij voorbaat al snapt. 

 

 

Passen deze eigenschappen jou? Dan ben je misschien wel bekend met het leren door TRIAL & 
ERROR. Bovenstaande (jongens)eigenschappen zorgen ervoor dat je graag leert door uit te 
proberen. 

 

Misschien herken je het bij jezelf, misschien bij je zoon: Alles eerst zelf uitproberen en op deze 
manier ontdekken hoe het werkt, of het werkt, of het lukt, hoe het anders kan, enzovoorts. 

 

Wat betekent dit voor jou als zijn vader of moeder?  

 

Zet af en toe gerust een stapje terug. Tel gewoon eens tot drie. Kijk wat hij doet. Wat is hij aan 
het uitproberen? Wat is hij aan het onderzoeken? Blijf zo dichtbij dat hij veilig zijn onderzoek 
kan doen, maar hou voldoende afstand, zodat hij het zelf kan doen.  

Ennuh... gun hem de ervaring en slik je waarschuwing eens in. Kijk wat er gebeurt! 
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Van spelen naar eten 

Van tv kijken naar bed 

Van huis naar school 

Van de supermarkt naar de auto 

Opgehaald worden bij de opvang 

Van het ene taakje naar het andere taakje 

Van Sint naar Kerst 

 

Dit vraagt veel van jongens! 

 

Bovenstaande voorbeelden zul je vast wel herkennen als situaties waarin je zoon weleens 
‘bepaald gedrag’ laat zien. 

  

Dit heeft onder andere weer te maken met de manier waarop de hersens zijn samengesteld. 
Misschien weet je nog dat de hersens van jongens meer moeite hebben om verbinding te 
maken tussen de twee hersenhelften. Zo is het bijvoorbeeld lastiger om van taal naar 
handelen te gaan. Voor elke nieuwe handeling of situatie moet een nieuwe verbinding 
gemaakt worden. Dat kost moeite, dat gaat niet zo snel. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot 
verwarring of onrust. 

   

15 



 

Voorbereiden op overgangen. 

‘Je kunt nog vijf minuten spelen en dan gaan we …’ / ‘Als dit filmpje is afgelopen, dan …’ En 
denk hierbij even terug aan tip 1: contact! Jongens zijn vaak heel gefocust als ze ergens mee 
bezig zijn. Even checken of je contact hebt en je elkaar hebt begrepen. En gun hem een beetje 
tijd... 

 

Het aantal overgangen beperken. 

Wat moet je allemaal doen op een dag? Waar wil je heen? Hoe kun je het aantal bewegingen 
beperken? Bijvoorbeeld ’s morgens boodschappen doen en ’s middags thuis blijven om lang te 
kunnen spelen. 

Of je brood een keer bij de speeltafel opeten in plaats van aan tafel. Of dingen in een logische 
volgorde afwerken: met naar bed gaan eerst alles in de badkamer doen en daarna alles in de 
slaapkamer.  

  

Ontdek wat er nodig is om een overgang soepeler te laten verlopen 

Wij merkten bij onze oudste dat hij enorm onrustig werd wanneer wij op het punt stonden om 
weg te gaan. Wij waren dan heen en weer aan het lopen met spullen, in en uit, nog iets 
vergeten, jassen aan. Je kent het wel. Wat bij ons hielp was hem op de tablet laten spelen 
terwijl wij bezig waren of hem alvast in de auto zetten. 
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De laatste alweer!  
  
Voor jongens is hun lijf een enorm belangrijk instrument. Ze bewegen, ontdekken, voelen en 
communiceren ermee. Heel belangrijk dus om er goed mee in contact te staan. 
  
Jongens hebben het nodig om hun lijf te voelen. Ze willen voelen dat ze leven. Het zorgt er 
voor dat spanningen verdwijnen en emoties zich een weg kunnen vinden. Goed contact met 
hun lijf zorgt er voor dat ze er beter mee kunnen communiceren, een betere zelfbeheersing 
hebben en hun grenzen beter kennen. 
 

 
Geef hem zo vaak je kunt een aai over zijn bol. 
Geef een schouderklopje bij een compliment dat je geeft. 
Aai hem eens over zijn rug of doe een spelletje op zijn rug: raad wat ik teken. 
Masseer zijn voeten. 
Strijk hem af voor het slapen gaan: strijk met je handen een aantal keer van zijn kruin tot 
zijn tenen 
Knuffel hem als hij ’s morgens bij je in bed springt of kruip ’s avonds nog even naast hem. 
Ga eens even flink stoeien. 
Neem hem lekker op schoot om voor te lezen of samen tv te kijken. 

 
Misschien herken je hierboven een aantal dingen die ook in de eerste tip stonden. Die tip ging 
over contact. Want hiermee sla je natuurlijk twee vliegen in één klap. Naast dat het voor je 
zoon iets doet, doet het direct ook iets voor de verbinding en het contact tussen jou en je zoon. 
Geniet ervan! 
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Ik ben Martine Swager, kindercoach, moeder van twee jongens en ex-leerkracht. Ik coach 
jongens en hun ouders. Ik bied individuele all-in coachingstrajecten op maat. Dat doe ik met 
mijn eigen portie jongensenergie: enthousiast, nieuwsgierig, leergierig, creatief, vrolijk, 
eigenzinnig. 

 

Daarnaast geef ik  workshops. Onder andere ‘Hoera, een jongen!?’. Over waarom jongens zo 
(leuk) zijn als ze zijn. 

 

Je mag altijd contact opnemen! 

 

 

 

 

 

M   06 19 566 955 

E   info@martineswager.nl 

W  www.martineswager.nl 
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Bij het samenstellen van dit boekje haalde ik op veel plekken mijn informatie en inspiratie. 
Deze boeken hebben hielpen mij. Aanraders voor als je meer wilt lezen! 

 

Jongens, hoe voed je ze op? – Steve Biddulph 

Zoons, een handleiding voor moeders –  Gerard Janssen 

Temperamentvolle kinderen – Eva Bronsveld 

Het is echt anders! – Hanneke Poot-van der Windt 

How2Talk2Kids – Faber & Mazlisch 

 

En natuurlijke de grootste inspiratiebronnen: 

De jongens die bij mij in de klas zaten, de jongens in de praktijk en mijn eigen jongens! 
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