
Vergeleken met andere correctiemethoden is de time-out een van
de meest effectieve methoden die beschikbaar zijn voor het beëin-
digen van zowel ernstige als milde vormen van probleemgedrag.
Denk er echter wel om dat de time-out niet de enige methode is die
je kunt gebruiken om iets te doen tegen deze
categorie-A-gedragingen.

Categorie A – slechte gedragingen die een time-out verdienen

c Slaan
c Driftbuien
c Pesten van andere kinderen; provoceren van anderen
c Brutale mond tegen of tegenspreken van ouders en andere

volwassenen
c Boos gillen en krijsen
c Speelgoed afpakken van een ander kind
c Gooien met speelgoed
c Speelgoed kapotmaken
c Andere mensen schoppen
c Bijten of dreigen met bijten
c Haren trekken
c Anderen bij de keel grijpen
c Anderen spugen of dreigen te spugen
c Gooien met modder, stenen of stokken naar andere mensen
c Slecht behandelen of pijn doen van huisdieren en andere

dieren
c Irritant hard huilen ‘bedoeld’ om de ouders te straffen
c Meppen
c Knijpen
c Krabben
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zijn dochter speelgoed ruilen als alternatief voor speelgoed
afpakken.

Gebruik oma’s regel

Gebruik ‘oma’s regel’1 om je kinderen te helpen onplezierige kar-
weitjes uit te voeren. Oma’s regel luidt: ‘Als je klaar bent met dat karweitje
mag je gaan spelen.’ Aan een onplezierig karweitje beginnen en dit
afmaken, lukt gemakkelijker als we daarna iets leuks gaan doen.

Tabel 3.2 Het gebruik van oma’s regel

als je dan mag je

1. je rekenen af hebt 1. tv-kijken

2. hebt geholpen met de afwas 2. buiten gaan voetballen

3. je kamer hebt opgeruimd 3. met de spelcomputer spelen

4. een dutje hebt gedaan 4. gaan zwemmen

5. je spruitjes op hebt 5. een toetje

6. twintig minuten piano hebt gespeeld 6. naar je vriendinnetje

Draai oma’s regel niet om. Een voorbeeld hiervan is als je zegt: ‘Je
mag nu tv-kijken als je belooft dat je vanavond je rekenhuiswerk
maakt.’ Als je dochter het maken van haar rekenhuiswerk altijd
uitstelt omdat ze er een hekel aan heeft, wordt ze niet gemotiveerd
om het af te maken door eerst tv te kijken. Dan zal ze ermee door-
gaan het maken van haar rekenhuiswerk te vermijden. Ook zal ze
zich schuldig of boos gaan voelen omdat het haar niet lukt haar
rekenen af te krijgen. Kinderen worden niet geholpen om een taak
af te krijgen door ze te laten beloven het straks te zullen doen of

1 Oma’s regel wordt ook wel het principe van Premack genoemd.
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pakken, kun je straf als methode overwegen. Waak er echter wel
voor de straf te streng te maken of te lang te laten duren.
In de tabel ‘Milde correctiemethoden’ worden de vijf methoden van
milde correctie die in dit hoofdstuk zijn beschreven, met elkaar
vergeleken. Deze vijf methoden zijn de meest effectieve vormen van
milde correctie die je kunt gebruiken. Om de verschillende soorten
slecht gedrag met succes te kunnen aanpakken moet je al deze vijf
methoden kennen en weten hoe je ze kunt toepassen.
De time-out is zeer effectief, maar alleen geschikt voor kinderen
van twee tot twaalf jaar. Een andere beperking van de time-out is
dat je deze moet gebruiken onmiddellijk nadat het slechte gedrag is
opgetreden. Toch geven veel ouders aan dat de moeilijkste gedra-

Tabel 5.4 Milde correctiemethoden

methode van milde

correctie

leeftijd van

het kind

effectivi-

teit van

correctie

type gedra-

ging dat

wordt gecor-

rigeerd

hoe snel

toegepast

time-out twee tot en

met twaalf

zeer effec-

tief

meeste ge-

drag, vooral

moeilijk te

hanteren ge-

drag

onmiddel-

lijk, indien

mogelijk

standje geven of af-

keuren

alle leeftij-

den

gemiddeld

effectief

al het gedrag onmiddel-

lijk, of later

natuurlijke conse-

quenties

alle leeftij-

den

effectief bepaalde

typen gedrag

onmiddel-

lijk of later

logische consequen-

ties: ‘ik berg je stif-

ten een week op!’

drie tot en

met adoles-

centie

effectief het meeste

gedrag

onmiddel-

lijk of later

straf: ‘de rest van de

dag geen tv!’ of ‘de

rest van de dag niet

fietsen!’

vijf tot en

met adoles-

centie

effectief het meeste

gedrag

onmiddel-

lijk of later
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Hulp voor ouders

zijn dochter speelgoed ruilen als alternatief voor speelgoed
afpakken.

Gebruik oma’s regel

Gebruik ‘oma’s regel’1 om je kinderen te helpen onplezierige kar-
weitjes uit te voeren. Oma’s regel luidt: ‘Als je klaar bent met dat karweitje
mag je gaan spelen.’ Aan een onplezierig karweitje beginnen en dit
afmaken, lukt gemakkelijker als we daarna iets leuks gaan doen.

Tabel 3.2 Het gebruik van oma’s regel

als je dan mag je

1. je rekenen af hebt 1. tv-kijken

2. hebt geholpen met de afwas 2. buiten gaan voetballen

3. je kamer hebt opgeruimd 3. met de spelcomputer spelen

4. een dutje hebt gedaan 4. gaan zwemmen

5. je spruitjes op hebt 5. een toetje

6. twintig minuten piano hebt gespeeld 6. naar je vriendinnetje

Draai oma’s regel niet om. Een voorbeeld hiervan is als je zegt: ‘Je
mag nu tv-kijken als je belooft dat je vanavond je rekenhuiswerk
maakt.’ Als je dochter het maken van haar rekenhuiswerk altijd
uitstelt omdat ze er een hekel aan heeft, wordt ze niet gemotiveerd
om het af te maken door eerst tv te kijken. Dan zal ze ermee door-
gaan het maken van haar rekenhuiswerk te vermijden. Ook zal ze
zich schuldig of boos gaan voelen omdat het haar niet lukt haar
rekenen af te krijgen. Kinderen worden niet geholpen om een taak
af te krijgen door ze te laten beloven het straks te zullen doen of

1 Oma’s regel wordt ook wel het principe van Premack genoemd.
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Het gebruik van oma’s regel

Eff ectieve instructiesaan je kind geven

pakken, kun je straf als methode overwegen. Waak er echter wel
voor de straf te streng te maken of te lang te laten duren.
In de tabel ‘Milde correctiemethoden’ worden de vijf methoden van
milde correctie die in dit hoofdstuk zijn beschreven, met elkaar
vergeleken. Deze vijf methoden zijn de meest effectieve vormen van
milde correctie die je kunt gebruiken. Om de verschillende soorten
slecht gedrag met succes te kunnen aanpakken moet je al deze vijf
methoden kennen en weten hoe je ze kunt toepassen.
De time-out is zeer effectief, maar alleen geschikt voor kinderen
van twee tot twaalf jaar. Een andere beperking van de time-out is
dat je deze moet gebruiken onmiddellijk nadat het slechte gedrag is
opgetreden. Toch geven veel ouders aan dat de moeilijkste gedra-

Tabel 5.4 Milde correctiemethoden

methode van milde

correctie

leeftijd van

het kind

effectivi-

teit van

correctie

type gedra-

ging dat

wordt gecor-

rigeerd

hoe snel

toegepast

time-out twee tot en

met twaalf

zeer effec-

tief

meeste ge-

drag, vooral

moeilijk te

hanteren ge-

drag

onmiddel-

lijk, indien

mogelijk

standje geven of af-

keuren

alle leeftij-

den

gemiddeld

effectief

al het gedrag onmiddel-

lijk, of later

natuurlijke conse-

quenties

alle leeftij-

den

effectief bepaalde

typen gedrag

onmiddel-

lijk of later

logische consequen-

ties: ‘ik berg je stif-

ten een week op!’

drie tot en

met adoles-

centie

effectief het meeste

gedrag

onmiddel-

lijk of later

straf: ‘de rest van de

dag geen tv!’ of ‘de

rest van de dag niet

fietsen!’

vijf tot en

met adoles-

centie

effectief het meeste

gedrag

onmiddel-

lijk of later
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Geef duidelijke, expliciete bevelen in plaats van je vaag uit te druk-
ken. De kans dat je kind luistert, is groter als je zegt: ‘Kom hier en
zet het speelgoed in de kast!’ dan wanneer je vage bewoordingen
gebruikt als: ‘Doe eens iets aan al dat speelgoed!’
Stel geen vraag of geef geen indirect bevel, bijvoorbeeld door iets te
zeggen als: ‘Het is niet lief om op de bank te springen.’ Zeg ook niet
tegen Laura: ‘Waarom spring je op de bank?’ De kans bestaat dan
dat ze alleen maar tegen je lacht en zegt: ‘Omdat het zo leuk is!’
Geef ook geen redenen voor de regel terwijl het ongewenste gedrag plaatsvindt.
Een regel uitleggen doe je voordat je kind de regel overtreedt of
nadat het slechte gedrag is opgehouden. Zeg dus niet tegen Laura,
die bezig is met springen op de bank: ‘Je moet niet op de bank
springen. Die bank heeft een hoop geld gekost. We zijn nog bezig
met afbetalen. Straks schieten de veren los…’ Zeg wel tegen Laura:
‘Ga van die bank af !’
Nadat je je bevel hebt gegeven, zal Laura er waarschijnlijk voor kie-
zen naar je te luisteren en van de bank af gaan. Laten we er nu eens
van uitgaan dat ze besluit je bevel niet op te volgen. Misschien wil
ze je wel uitproberen en kijken wat voor stok je achter de deur hebt.
Het is niet nodig haar op een heftige manier te corrigeren of hier-
mee te dreigen om je bevel kracht bij te zetten. Dit kan een ouder-
kindprobleem dat al moeilijk genoeg is, nog ingewikkelder maken.
Je beschikt over een heel simpele en effectieve stok achter de deur
voor je bevel. Je hebt de ‘time-out’! In deel twee van dit boek zullen
we bespreken hoe je de time-out tijdens zo’n confrontatie kunt
gebruiken – en hoe je dit kunt doen zonder in woede te ontsteken.
Onthoud voor nu de volgende eenvoudige regels voor het geven van
effectieve bevelen. Leer de stappen uit je hoofd en oefen ermee als
dat nodig is.

Effectieve bevelen aan je kind geven
Stappen om te volgen
1 Ga dicht bij je kind staan.
2 Neem een strenge gezichtsuitdrukking aan.
3 Zeg zijn of haar naam.
4 Zorg dat er oogcontact is en blijft.
5 Gebruik een ferme toon.
6 Geef een direct, eenvoudig en helder bevel.
7 Ondersteun indien nodig je bevel met de time-out.
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Milde correctiemethoden


