
‘Per ongeluk gedragsproblemen veroorzaken – vier
opvoedfouten die je moet zien te vermijden

c Fout #1. Ouders laten na goed gedrag te belonen.
c Fout #2. Ouders corrigeren ‘per ongeluk’ goed gedrag.
c Fout #3. Ouders belonen ‘per ongeluk’ slecht gedrag.
c Fout #4. Ouders laten na slecht gedrag te corrigeren (wan-

neer milde correctie wel op haar plaats is).

Fout #1 Ouders laten na goed gedrag te belonen

Brian
Brian zit in groep zes. Vandaag heeft hij zijn rapport meege-
kregen en het is een goed rapport. Hij loopt ermee naar zijn
vader. Vader zit in zijn gemakkelijke stoel de krant te lezen.
Vader laat na zijn zoon te belonen voor de goede cijfers die hij
op school heeft gehaald.

Brian: ‘Ik heb best goede cijfers gehaald de afgelopen tijd. Wil
je mijn rapport zien, pap?’

Vader: ‘Jawel, maar laat me eerst even de krant uitlezen… Wil
jij even aan mama vragen of ze vandaag de rekeningen heeft
betaald?’
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ongeluk’ slecht gedrag van hun kind belonen en versterken. Patrick
van drie lukt het regelmatig tot ver na zijn bedtijd op te blijven (een
beloning) wanneer hij zijn ouders ‘uitput’ door stug door te gaan
met zeuren en huilen. Wanneer het slechte gedrag van je kind door
jou of andere mensen wordt beloond, zal dit gedrag sterker wor-
den. Gedrag dat niet beloond wordt of wordt gecorrigeerd, zal af-
zwakken en de kans dat het in de toekomst opnieuw voorkomt, zal
kleiner worden.
Houd je aan de volgende drie basale opvoedregels. Die regels lijken
simpel! Het is nooit zo moeilijk te zien wat je vrienden verkeerd
doen met hun kinderen. Maar als je deze regels probeert te gebrui-
ken bij jouw kind, zul je ontdekken hoe moeilijk het is om conse-
quent en effectief te zijn. Onthoud deze regels!

Drie regels voor het opvoeden van kinderen

Drie regels voor het opvoeden van kinderen

c Regel #1. Beloon goed gedrag (en doe dat snel en vaak).1

c Regel #2. Beloon niet ‘per ongeluk’ slecht gedrag.2

c Regel #3. Corrigeer bepaalde vormen van slecht gedrag
(maar gebruik alleen milde vormen van correctie).

1 Als gedrag wordt beloond, volgt op dat gedrag een ‘positieve bekrachtiging’, of kortweg
‘bekrachtiging’.

2 We gebruiken de term ‘uitdoving’ als gedrag dat vroeger beloond werd, niet langer wordt
beloond. Uitdoving wordt ook ‘niet bekrachtigen’ van gedrag genoemd.
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Behalvesocialebeloningenkunjejekindookmateriëlebeloningengeven
enactiviteitenalsbeloning,bijvoorbeeldeenextralekkertoetje,een
kleinspeeltje,watmuntgeld,eenuitjenaardeijssalon,ofjekunt
samenmetjekindeencakebakken.Socialebeloningenwerkenbij
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Tabel 1.1 Beloningen die kinderen fijn vinden

sociale belonin-

gen

activiteiten als beloning

ook privileges

materiële beloningen

glimlach kaartspelletje met moeder iets uitkiezen in de super-

markt

knuffel naar het park bal

klopje boek lezen met vader geld

aandacht samen koekjes bakken boek

aanraken laat opblijven om film te kijken

op tv

springtouw

applaudisseren vriendje op bezoek ballonnen

knipoog voetballen met vader jojo

prijzende woor-

den

samen een spelletje doen zaklantaarn

‘keurig’ samen naar de pizzeria extra lekker toetje

‘goed gedaan’ spelen in de speeltuin cd

Behalve sociale beloningen kun je je kind ook materiële beloningen geven
en activiteiten als beloning, bijvoorbeeld een extra lekker toetje, een
klein speeltje, wat muntgeld, een uitje naar de ijssalon, of je kunt
samen met je kind een cake bakken. Sociale beloningen werken bij
de meeste kinderen echter veel sterker dan materiële beloningen.
En voor jezelf zijn sociale beloningen gemakkelijker te geven. Be-
denk dat je zelf de grootste bron bent van de beloningen die je kind
krijgt.

Wil een beloning effectief zijn, dan moet deze onmiddellijk na het
gewenste gedrag van het kind worden gegeven. Als je dochter het
vuil buiten zet, moet je haar direct nadat ze dit heeft gedaan, be-
danken (ook als het haar normale taak is) – en hier niet een uur of
langer mee wachten. We vinden het allemaal fijn om zo snel moge-
lijk beloond te worden voor goed gedrag. Bij materiële beloningen
proberen kinderen vaak deze te krijgen voordat in plaats van nadat
ze een karweitje hebben gedaan of het gewenste gedrag hebben
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‘Per ongeluk gedragsproblemen veroorzaken – vier
opvoedfouten die je moet zien te vermijden

c Fout #1. Ouders laten na goed gedrag te belonen.
c Fout #2. Ouders corrigeren ‘per ongeluk’ goed gedrag.
c Fout #3. Ouders belonen ‘per ongeluk’ slecht gedrag.
c Fout #4. Ouders laten na slecht gedrag te corrigeren (wan-

neer milde correctie wel op haar plaats is).

Fout #1 Ouders laten na goed gedrag te belonen

Brian
Brian zit in groep zes. Vandaag heeft hij zijn rapport meege-
kregen en het is een goed rapport. Hij loopt ermee naar zijn
vader. Vader zit in zijn gemakkelijke stoel de krant te lezen.
Vader laat na zijn zoon te belonen voor de goede cijfers die hij
op school heeft gehaald.

Brian: ‘Ik heb best goede cijfers gehaald de afgelopen tijd. Wil
je mijn rapport zien, pap?’

Vader: ‘Jawel, maar laat me eerst even de krant uitlezen… Wil
jij even aan mama vragen of ze vandaag de rekeningen heeft
betaald?’
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Saskia en haar zoontje Daan van vijf doen inkopen bij de super. Daan doet zijn eigen bood-

schappen. Alles wat hij lekker vindt – en dat is vandaag véél – gooit hij in het winkelwagentje. 

Zijn moeder vertelt hem in alle rust dat ze dat niet wil, en legt het meeste weer terug. Dat pikt 

Daan niet: een enorme driftbui is het gevolg. Hij begint zakken met chips door de winkel te 

gooien en zijn moeder te schoppen. Saskia is de wanhoop nabij.

 

Iedereen kent zulke taferelen. En niet zelden van zeer nabij: van je eigen kind. Omdat het 

z’n kamer niet wil opruimen, niet wil eten of niet naar bed wil. Op zulke momenten voel je je 

machteloos. Maar dat hoeft niet! SOS! Hulp voor ouders reikt je praktische handvatten aan om 

ongewenst gedrag van je kind te veranderen. Het gaat hierbij om vaardigheden, procedures en 

strategieën die direct toegepast kunnen worden, en waarvan in de alledaagse opvoedpraktijk 

bewezen is dat ze effectief zijn. Ouders krijgen met deze stap-voor-stapmethode meer zelf-

vertrouwen. Bijna altijd is na enkele weken al verbetering merkbaar; de sfeer in het gezin wordt 

meer ontspannen en het kind blijer en gelukkiger.

 

Uitgangspunt van deze prettig leesbare opvoedingsgids is dat gedrag – goed en slecht gedrag 

– is aangeleerd. Dat betekent dat slecht gedrag ook afgeleerd kan worden. SOS! Hulp voor 

ouders is een beproefde methode die geschreven is voor ouders van kinderen van twee tot 

twaalf jaar, professionele opvoeders en mensen in het onderwijs. Het boek is in Amerika al aan 

zijn derde druk toe en is inmiddels in tien verschillende talen uitgebracht.

Ouders over SOS!:

‘SOS! vindt precies het goede evenwicht tussen het ontwikkelen 

van een intieme liefdevolle relatie en het gebruiken van degelijke 

gedragsprincipes om je kind te helpen.’

 

‘Ik ben kinderpsycholoog en sinds kort ook moeder. Dit is het boek 

dat ik het liefste aanbeveel aan ouders.’
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EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET OMGAAN MET 

ALLEDAAGSE GEDRAGSPROBLEMEN VAN KINDEREN



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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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.
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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
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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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3 Manieren om goed gedrag te
bevorderen

Weet je nog dat je een van je kinderen leerde veters strikken? Eerst
liet je hem zien hoe het moest. Vervolgens vroeg je hem de eerste
stap te proberen. Daarna vroeg je hem de volgende stap te probe-
ren. Terwijl hij zich inspande om deze nieuwe vaardigheid onder de
knie te krijgen, gaf je hem veel aandacht en aanmoediging. Zijn
reactie was dat hij nog harder zijn best deed om jou een plezier te
doen.
Jouw aanmoediging, onverdeelde aandacht, glimlach, knuffels,
klopjes en goedkeurende woorden zijn bijzonder belangrijk voor je
kind en versterken zijn gedrag. In dit hoofdstuk leer je verschillen-
de manieren om je kind te belonen met als doel goed gedrag van
hem te krijgen.

‘Dat is geweldig. Je leert je veters strikken!’
Aanmoediging, prijzende woorden en een liefdevolle aanraking versterken
goed gedrag.

Net zoals het belangrijk is het goede gedrag van je kind te belonen,
is het belangrijk dat je nalaat slecht gedrag te belonen. Als je gedrag ziet
waarvan je niet wilt dat je kind ermee doorgaat, is één effectieve
mogelijkheid dat je dit gedrag actief negeert.

Gebruik actief negeren

Actief negeren betekent dat je gedurende korte tijd je kind dat zich misdraagt
totaal geen aandacht geeft. Door actief negeren zorg je ervoor dat je
het slechte gedrag niet per ongeluk beloont met aandacht.1 Deze
methode is vooral goed om driftbuien van dreumesen en peuters te
verminderen. Wanneer jij je kind, terwijl het een driftbui heeft, een
standje of aandacht geeft, kun je dit gedrag daardoor ongewild
belonen. Probeer actief negeren om dit driftige gedrag af te zwak-
1 Door ongepast gedrag actief te negeren, volg je opvoedregel #2: Beloon niet ‘per ongeluk’

slecht gedrag. Het niet belonen van een bepaalde ongewenste gedraging wordt ‘uitdoving’
genoemd en het ongewenste gedrag zwakt hierdoor af.

Actief negeren
‘Ik zal blij zijn als hij klaar is met zijn driftbui. Ik heb die bloemen nu wel
gezien…’
Goed zo moeder! Zij gebruikt actief negeren – ze trekt zichzelf en haar aandacht
terug van haar kind dat zich misdraagt.
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ken. Als je kind zich op een veilige plek bevindt, loop dan de kamer
uit en wacht tot de driftbui over is voor je teruggaat. Je kunt je ook
omdraaien en net doen alsof je druk met iets anders bezig bent. Is
het slechte gedrag eenmaal opgehouden, geef je kind dan veel aan-
dacht. Let er ook op dat het slechte gedrag van je kind jou er niet
toe brengt het een materiële beloning te geven (zoals een koekje
voor het avondeten) of een beloning in de vorm van een activiteit
(op een doordeweekse avond laat opblijven om een film op tv te
kijken bijvoorbeeld).
Hoe gebruik je actief negeren? Houd je aan de punten in het onder-
staande schema.

Actief negeren toepassen

Actief negeren bij sommige vormen van slecht gedrag
Richtlijnen om te volgen
1 Geef je kind korte tijd totaal geen aandacht.
2 Weiger ruzie te maken, een standje te geven of te praten.
3 Draai je hoofd om en vermijd oogcontact.
4 Laat geen boosheid blijken door je manier van doen of je

gebaren.
5 Doe alsof je druk met iets bezig bent – of loop de kamer uit.
6 Verzeker je ervan dat het slechte gedrag je kind geen mate-

riële beloning of een beloning in de vorm van een activiteit
oplevert.

7 Geef je kind nadat het slechte gedrag is opgehouden, alle
aandacht.

Actief negeren om de volgende ongewenste gedragingen af te
zwakken

c Jengelen en pietluttig doen
c Pruilen en mokken
c Hard huilen om de ouders te manipuleren
c Luidkeels klagen
c Constant zeuren en dwingen
c Adem inhouden en driftbuien die niet te hevig zijn
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Actief negeren helpt vaak om slecht gedrag te verminderen. Mocht
dit echter niet werken, overweeg dan een van de andere methoden
die in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken worden
beschreven.

Beloon alternatief goed gedrag

Als het ongewenste gedrag van je kind ‘jengelen’ is, is het alterna-
tieve gedrag praten op een normale toon. Als je dochter normaal
gesproken jengelt wanneer ze iets wil, prijs haar dan als ze om iets
vraagt zonder te jengelen. Beloon het alternatieve gedrag om dit te
versterken.1

Tabel 3.1 Goed alternatief gedrag belonen

doelgedrag dat moet verminderen

(gebruik actief negeren of milde correc-

tie)

goed gedrag dat moet worden versterkt

(gebruik aandacht en prijzende woorden)

1. jengelen 1. praten op normale toon

2. speelgoed afpakken 2. delen van speelgoed; ruilen speelgoed

3. driftbuien bij frustratie 3. zelfbeheersing bij frustratie

4. pesten 4. samen spelen

5. vloeken en grove taal gebruiken 5. geen grove taal gebruiken

6. slaan 6. problemen met woorden oplossen

Stel dat Chris, je zoon van vier, meestal driftig wordt als hij zijn zin
niet krijgt – bijvoorbeeld als hij vlak voor het eten geen koekje mag.
Let er dan de volgende keer dat je geen gehoor geeft aan een ver-
zoek en hij zich wel beheerst, op dat je hem beloont door hem te
prijzen. Zeg tegen hem: ‘Chris, je hebt nu geen koekje gekregen,
maar je hebt je toch goed gedragen. Ik ben heel trots dat je je ge-
draagt als een grote jongen. Na het eten mag je drie koekjes!’

Welk gedrag moet verdwijnen? Welk gedrag wil je wel? Wacht tot
het goede gedrag optreedt. ‘Betrap je kind er dan op dat het braaf
is’ en beloon hem. Als je kind niet lijkt te weten hoe het gewenste
gedrag uit te voeren, bijvoorbeeld bij het delen van of ruilen van

1 Belonen om goed gedrag te versterken dat een alternatief is voor het ongewenste doel-
gedrag, wordt ‘bekrachtigen van het alternatieve gedrag’ genoemd of ook ‘differentieel be-
krachtigen van ander gedrag’.
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Basisstappen voor het aanpakken van agressief of gevaarlijk
gedrag

Stappen die je onmiddellijk moet zetten:
1 Laat het gedrag ophouden.
2 Geef een kort standje en benoem het onacceptabele gedrag.
3 Zet je kind onmiddellijk in de time-out.

Na afloop van de time-out:
4 Vraag je kind wat het heeft gedaan dat agressief of gevaar-

lijk was.
5 Help je kind een of twee manieren te beschrijven om zich in

de toekomst te gedragen op een manier die veilig en/of niet
agressief is. Nadat je kind je heeft verteld over deze veiligere
manieren om zich te gedragen, beloon je het door het te
prijzen.

6 Geef vervolgens een milde logische consequentie of straf
(zie hoofdstuk 5).

7 Als je kind in de stemming is om te praten, gebruik dan
spiegelend luisteren (hoofdstuk 18).

D. Geef vervolgens een milde logische consequentie of straf

Logische consequenties en straffen worden in hoofdstuk 5 bespro-
ken. Als je kind klein is en zich agressief gedraagt tegen het kind
dat de schrik van de buurt is, zal het waarschijnlijk wel een natuur-
lijke consequentie ervaren, bijvoorbeeld een blauw oog of andere ver-
wondingen!
Als je zoon of dochter een stuk speelgoed of een voorwerp gebruikt
op het moment dat hij of zij zich agressief of gevaarlijk gedraagt,
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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.
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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.”


