
‘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
demeestekinderenechterveelsterkerdanmateriëlebeloningen.
Envoorjezelfzijnsocialebeloningengemakkelijkertegeven.Be-
denkdatjezelfdegrootstebronbentvandebeloningendiejekind
krijgt.

Wileenbeloningeffectiefzijn,danmoetdezeonmiddellijknahet
gewenstegedragvanhetkindwordengegeven.Alsjedochterhet
vuilbuitenzet,moetjehaardirectnadatzeditheeftgedaan,be-
danken(ookalshethaarnormaletaakis)–enhiernieteenuurof
langermeewachten.Wevindenhetallemaalfijnomzosnelmoge-
lijkbeloondtewordenvoorgoedgedrag.Bijmateriëlebeloningen
proberenkinderenvaakdezetekrijgenvoordatinplaatsvannadat
zeeenkarweitjehebbengedaanofhetgewenstegedraghebben
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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


