
Doelgroep 1: Brugklassers 
 
Over het algemeen zijn brugklassers tussen de 12 en 14 jaar oud. 
 
Spanning en stress 
Brugklassers dragen vaak enige stress en spanning met zich mee. De overstap van de basisschool 
naar de middelbare school is voor de meesten een hele stap. Er veranderen een hoop dingen: 
nieuwe klasgenoten, huiswerk, een nieuw gebouw en veel verschillende vakken. Ineens zijn ze ook 
niet meer de oudste, maar juist de jongste van de school. 
 
Puberteit 
Puberteit is een onderdeel van de adolescentie. Brugklassers zitten hier volop in. Hierdoor vinden er 
allerlei ontwikkelingen in de hersenen plaats, dat ingrijpende gevolgen heeft voor het puberbrein: 
chronische slaaptekort, minder concentratie, minder probleemoplossend vermogen, lagere 
overdrachtssnelheid van informatie. En dan zijn er ook nog de hormonen. Die dragen bij aan 
heftigere emoties en aan een minder empatisch vermogen.  
 
Een voordeel dat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, is dat de pubers daardoor heel creatief 
zijn. Hierdoor denken ze buiten de paden en kunnen ze al snel met nieuwe oplossingen komen. 
 
Adolescentie 
De brugklassers zitten in de adolescentie fase. Dit is de overgangsperiode van kindertijd naar 
volwassenheid. De adolescentie bevat 3 perioden. Pubers tussen de 12 en 14 jaar oud zitten in de 
eerste periode genaamd “vroege”. Dit houdt het volgende in: invloed op hersenontwikkeling is groot. 
Reageren snel emotioneel. De cognitieve ontwikkeling* loopt nog achter op de emotionele 
ontwikkeling, hierdoor kunnen ze impulsief reageren, kunnen ze chaotisch zijn en zijn ze gericht op 
behoefte bevredigen. Planning en organisatie is in deze periode niet hun sterkste kant. Ze zijn meer 
op de korte- dan op de lange termijn gericht. Hierdoor kan in sommige gevallen hun school werk 
eronder vallen. In deze periode wordt contact met leeftijdsgenoten belangrijker en de seksuele 
bewustwording begint.  
 
*Cognitief = het denkvermogen het logisch redeneren, planning, beheersing en taalverwerving. 
*Cognitieve ontwikkeling = het denkvermogen. Is het begrijpen van de wereld waarin ze leven. Ze 
leren waar te nemen, leren diverse vaardigheden, het aanleren van. 
 
De belangrijkste uitdaging in de periode is het oplossen van het conflict tussen ego-identiteit en 
rolverwarring. In deze jaren is het belangrijk om een eigen identiteit te vormen, om goed te kunnen 
functioneren als volwassene. Het grootste gevaar in deze periode is rolverwarring. De puber kan dan 
geen eigen identiteit vinden, doordat de persoon bijv. met verkeerde vrienden is omgegaan.  
 
Aantrekkelijke doelgroep 
Brugklassers zijn een aantrekkelijke doelgroep die je niet mag vergeten. Als generatie van de 
toekomst is het belangrijk hen te bereiken. Want zij zijn degene die later de aarde moeten beheren. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leerlingen zijn normaal gesproken tussen de 16 en 18 jaar oud wanneer zij hun voortgezet onderwijs 
afronden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Doelgroep 2: Bovenbouw 
 
Over het algemeen zijn kinderen uit de bovenbouw tussen de 10 en 12 jaar oud. De onderbouw 
bestaat uit 3 groepen: groep 6, 7 en 8. 
 
Kinderen van 10-12 jaar oud doorlopen over het algemeen dezelfde fase(adolescentie) als 12 tot 14 
jarigen en hebben dan ook hetzelfde denkvermogen. 
 
Bronnen: 

1 https://www.schoolformaat.nl/training/dag-groep-8-hallo-brugklas 

2 https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/paginas/wat-is-voortgezet-
onderwijs.html 

3 http://www.scholenkeuze.nl/voortgezet-onderwijs/onderwijsvormen.html 

4 https://www.gezondeschool.nl/sites/default/files/150603Artikel%20kennismiddag%20jongere
ncommunicatie.pdf 

5 https://www.ad.nl/amersfoort/nieuwe-brugklassers-hebben-het-br-helemaal-gehad-met-de-
basisschool~aae720b06/ 

6 https://www.huygens-college.nl/onze-school/dit-doen-we-ook/brugklassers-aan-het-woord 

7 https://capellensg.nl/groep-8/wat-vinden-brugklassers/ 

8 Opleidingsboek Sonnevelt 
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