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Jongens en meisjes hersenen 1 

 2 

We weten allemaal dat jongens verschillen van meisjes, en meisjes van jongens, maar 3 
werken hun hersenen ook anders?  4 
Dit is een van de vragen waar wetenschappers zich op het moment mee bezig houden, 5 
maar het antwoord weten zij nog niet. Als kinderen ouder worden hebben jongens en 6 
meisjes wel andere interesses. Jongens raken vaak geïnteresseerd in techniek en 7 
meisjes vinden sociale relaties erg belangrijk, maar het is nog onduidelijk of dit te 8 
maken heeft met een andere ontwikkeling van de hersenen. 9 
  10 
Puberteit 11 
De grootste verschillen tussen jongens en meisjes worden zichtbaar als zij tussen 10 en 14 12 
jaar zijn. Dan treedt de pubertijd in. Dit is een grote biologische verandering. De puberteit 13 
begint ongeveer tegelijk voor jongens en meisjes, maar de uiterlijke kenmerken zijn eerder te 14 
zien bij meisjes dan bij jongens. 15 

Waar komen die veranderingen dan vandaan? Je hebt er vast al wel eens van gehoord, 16 
deze worden veroorzaakt door hormonen. Deze hormonen hebben een groot effect op hoe 17 
we eruit zien, onder invloed van hormonen verandert het kinderlichaam in een volwassen 18 
lichaam. Als de puberteit begint, worden er 19 
zogenaamde geslachtshormonen afgegeven. 20 
Geslachtshormonen kenmerken het verschil tussen 21 
jongens en meisjes.  22 

De invloed van hormonen 23 
Jongens en meisjes voelen zich vaak anders in de 24 
puberteit. Dat komt voor een deel door de invloed van 25 
hormonen en hoe de hersenen daarop reageren. 26 
Hormonen hebben namelijk, via hun communicatie met 27 
hersengebieden, grote invloed op hoe we ons voelen  28 
en wat we doen. Dat werkt twee kanten op: 29 

Enerzijds hebben hormonen een directe invloed op de werking van de hersenen, en geven 30 
ze de gebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van emoties af en toe een sterke 31 
impuls. Boosheid en blijheid kunnen elkaar snel afwisselen. Deze invloed is niet alleen 32 
kenmerkend voor de puberteit, maar vindt ook nog steeds plaats bij volwassenen. Maar, in 33 
de puberteit komen deze veranderingen wat vaker en soms heftiger voor. 34 

Anderzijds hebben hormonen ook een belangrijke vormende invloed op de ontwikkeling van 35 
de hersenen en deze is wel kenmerkend voor de puberteit. Als kinderen ouder worden zijn er 36 
grote veranderingen gaande in de structuur van hersengebieden en in de signalen die 37 
hersengebieden naar elkaar doorsturen. Daarom kan iemand van 12 jaar bijvoorbeeld al veel 38 
beter woordjes onthouden dan iemand van 4 jaar. Hormonen beïnvloeden deze vorming van 39 
de hersenen, en kunnen daarom een blijvende verandering in de werking van de hersenen 40 
veroorzaken. 41 

Doordat iemands lichaam verandert onder invloed van hormonen, ziet diegene zichzelf en 42 
anderen opeens anders. Door de puberteit verandert je zelfbeeld. Logisch natuurlijk, en 43 
hierdoor wordt ook het verschil tussen jongens en meisjes extra duidelijk. De puberteit begint 44 
niet voor iedereen op hetzelfde moment, en daardoor zijn er best grotere verschillen in het 45 
uiterlijk van kinderen in deze leeftijd. Omdat bij meisjes de veranderingen wat eerder te zien 46 
zijn, zien meisjes tussen 10-12 jaar er vaak wat ouder uit dan jongens. Maar jongens halen 47 
dat in de jaren erna weer snel in 48 
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Opdracht 1: Lees de tekst. 

Opdracht 2: Geef de betekenis van de volgende woorden uit de tekst. Indien nodig zoek ze 

op. 

Woord Betekenis 

Pubertijd (r.13)  
 
 
 
 
 

Kenmerken (r.14)  
 
 
 
 
 
 

Communicatie (r. 27)  
 
 
 
 
 
 

Zelfbeeld  (r.43)  
 
 
 
 
 
 

 

Opdracht 3: In de tekst worden meerdere verschillen gegeven tussen jongens en meisjes in de 

pubertijd. Noem twee verschillen uit de tekst en bedenk er zelf ook nog twee.  

Tip: Kijk voor de twee die je zelf moet bedenken naar de verschillen binnen je eigen klas. 

 

Uit de tekst: 

1.________________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2._________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Zelf bedacht. 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 4: Rond welke leeftijd treedt de pubertijd in?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 5: Hoe worden de hormonen genoemd die het verschil tussen jongens en meisjes 

kenmerken? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Opdracht 6: Lees r.  32 (boosheid en…. afwisselen). Dit komt alleen bij de pubertijd voor. 

Waar/niet waar 

omdat________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Opdracht 7: Hoe komt het dat iemand van 12 beter woordjes kan onthouden dan iemand van 4? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Opdracht 8: Lees r.47 (Maar jongens…. Snel in) Wat halen jongens snel weer in? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


