
keer in meer dan twee weken dat hij me weer slaat. Perfect is
zijn gedrag niet, maar die time-outstoel helpt hem echt zich te
beheersen en het slaan te laten.’

Als je kind tussen de twee en vier jaar oud is, is een hoge rechte
stoel een ideale plek voor de time-out. Zo’n stoel is veiliger dan een
aparte kamer. Een hoge stoel is saai en vervelend, je hebt hem altijd
bij de hand en hij beperkt je kind in zijn bewegingsvrijheid en be-
zigheden. Bovendien zal je kind er moeite mee hebben snel van
zo’n stoel af te komen. Een kleine stoel kan een boos klein kind
gemakkelijk omgooien, maar met een grote stoel gaat dit moeilij-
ker. Gebruik als time-outplek niet een schommelstoel, de kinder-
stoel van je kind, de bank, de box of het bed van je kind.
Je kunt de time-outstoel in dezelfde ruimte zetten waar je zelf bent,
in de kamer ernaast of in de gang. Voor de veiligheid van je kind
moet je wel een oogje in het zeil kunnen houden, maar alleen van-
uit je ooghoeken. Maak geen oogcontact met je kind. Je kind moet
voelen dat je hem tijdens deze korte time-out negeert. Zorg dat hij

‘Wèh! Ik zal het niet meer doen! Ik wil eraf!’
Voor dreumesen en peuters is een grote eetkamerstoel een geschikte time-
outplek.
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Basisstappen voor de eerste keer dat je de time-out gebruikt

Stappen om te volgen
1 Kies een doelgedraging waarvoor je de time-out gaat ge-

bruiken (hoofdstuk 4).
2 Houd bij hoe vaak deze gedraging voorkomt (hoofdstuk 4).1

3 Kies een saaie plek voor de time-out (hoofdstuk 7).
4 Geef je kind uitleg over de time-out (hoofdstuk 8).
5 Wacht geduldig tot de doelgedraging optreedt (hoofdstuk

9).
De doelgedraging treedt op!
6 Zet je kind in de time-out en gebruik hierbij niet meer dan

10 woorden en 10 seconden (hoofdstuk 9).
7 Pak de kookwekker, stel deze in op het aantal minuten dat

overeenkomt met de leeftijd van je kind en plaats de wekker
binnen gehoorsafstand van je kind (hoofdstuk 10).

8 Wacht tot de wekker afgaat – geef je kind terwijl het wacht
op het signaal van de wekker, geen enkele aandacht (hoofd-
stuk 10).

9 Is de wekker afgegaan, vraag je kind dan waarom het naar
de time-out is gestuurd (hoofdstuk 11).1

Let er voor je met de time-out begint op dat je goed gedrag van je
kind vaak beloont. En waak ervoor het gedrag dat je met de time-
out wilt aanpakken, onbedoeld te belonen.
In hoofdstuk 4 leerde je hoe je een doelgedraging kunt kiezen
1 De stappen 2 en 9 zijn belangrijk, maar niet onontbeerlijk.

Een draagbare wekker is onontbeerlijk voor een effectieve time-out!
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gen gegeven voor veelvoorkomende problemen met de time-out.
Maar ga eens bij jezelf na of je niet een van de negen veelvoorko-
mende fouten met de time-out maakt.

Negen veelvoorkomende fouten die ouders maken met de
time-out

c Fout #1 Praten of in discussie gaan met een kind nadat je
het in de time-out hebt gezet.
Goede manier – Negeer je kind tijdens de time-out.

c Fout #2 Praten of in discussie gaan met een kind voordat je
het in de time-out zet.
Goede manier – Gebruik niet meer dan 10 woorden en 10 seconden
om je kind snel in de time-out te krijgen.

c Fout #3 De kinderstoel van je kind, een schommelstoel of
de bank als time-outplek gebruiken.
Goede manier – Gebruik voor je dreumes of peuter een hoge rechte
stoel als time-outplek.

c Fout #4 Bij oudere kinderen de slaapkamer van het kind of
een andere interessante ruimte gebruiken voor de time-out.
Goede manier – Gebruik voor je oudere kind de badkamer of een
andere saaie plek voor de time-out.

c Fout #5 Zelf de tijd in de gaten houden of de timer op je
fornuis gebruiken.
Goede manier – Gebruik altijd een draagbare wekker die rinkelt –
en zet deze buiten bereik maar binnen gehoorsafstand van je kind.

1 2 v e e l v o o r k o m e n d e f o u t e n e n p r o b l e m e n m e t d e
t i m e - o u t 121
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Hulp voor ouders

Basisstappen voor de eerste keer dat je de time-out gebruikt

time-out steeds opnieuw gebruiken, probeer daarom een paar ver-
schillende plekken en bekijk welke plek het beste werkt.

Kenmerken van effectieve time-outplekken

c Een saaie plek waar het kind zich verveelt.
c Geen mensen; gescheiden van andere gezinsleden (houd

heel jonge kinderen voor de veiligheid wel in het zicht).
c Geen speelgoed, televisie, stereo, boeken, knuffels, huisdie-

ren en interessante voorwerpen.
c Veilig, goed verlicht en niet eng.
c Het kind kan er met gemak binnen tien seconden zijn.

Time-outplekken voor kinderen van twee tot
vier jaar

Jim en de time-outstoel
De driejarige Jim speelde al een kwartier lief met zijn autoo-
tjes! Nu wilde hij aandacht van zijn moeder, maar die zat aan
de keukentafel koffie te drinken met de buurvrouw.
Jim droeg een grote speelgoedvrachtwagen naar zijn moeder
en zei: ‘Nu moet je met mij spelen.’ Zijn moeder antwoordde:
‘Jim, als de buurvrouw en ik klaar zijn met praten, kom ik met
jou spelen.’ ‘Nee, nu spelen!’, beval Jim. Toen tilde hij de
vrachtwagen op en liet die neerkomen op de knie van zijn
moeder. ‘Au! Time-out omdat je slaat!’, antwoordde moeder.
Meteen droeg ze Jim naar een hoge rechte stoel aan de andere
kant van de kamer. Ze stelde de kookwekker in op drie minu-
ten en zette die op ongeveer twee meter afstand van de stoel
van Jim op de grond. Jim begon te huilen en te schreeuwen en
hield daar niet mee op.
Aan de geschrokken buurvrouw legde moeder uit: ‘Ik heb er
veel problemen mee gehad dat Jim me slaat als hij zijn zin niet
krijgt. Het gebeurde meerdere keren per dag dat hij me sloeg
of probeerde te slaan. Toen ben ik een time-outstoel gaan ge-
bruiken waar hij op moet als hij heeft geslagen. Dit is de eerste
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c Fout #6 Na de time-out van een kind verlangen dat het zegt
dat het er spijt van heeft of dat het belooft zich goed te
gedragen.
Goede manier – Nadat je kind uit de time-out is gekomen, kan het
je vertellen waarom het naar de time-out is gestuurd. Als je kind het
niet meer weet of verkeerd antwoordt, kun jij vertellen wat het heeft
misdaan.

c Fout #7 Dreigen met de time-out in plaats van deze echt te
gebruiken.
Goede manier – Gebruik de time-out echt iedere keer nadat het
doelgedrag is voorgekomen. Laat het niet bij dreigen met de
time-out.

c Fout #8 Proberen een kind met de time-out voor gek te zet-
ten of bang te maken.
Goede manier – Gebruik de time-out om je kind te vervelen, niet
om het voor gek te zetten of bang te maken.

c Fout #9 Heel lange, heel korte of verschillende perioden
gebruiken voor de time-out.
Goede manier – De time-out duurt één minuut per jaar dat je kind
oud is.

‘Papa heeft de wekker vergeten te zetten.’
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Negen veelvoorkomende fouten die ouders maken met de time-out
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Kenmerken van eff ectieve time-outplekken

“Papa heeft de wekker vergeten te zett en.”


