
Op deze puntenkaart worden verschillende soorten gedragingen
gedurende één week geregistreerd. Hang iedere week een nieuwe
kalender op.

Tel aan het eind van de dag het aantal punten bij elkaar op dat je
kind die dag gehaald heeft. Streep de punten die je kind heeft uitge-
geven, in de onderste rij door.
Hoofdstuk 14 van SOS! Hulp voor ouders beschrijft het werken met
een puntenkaart om gedrag te verbeteren.

Beloningenlijst

Tabel Appendix.6

beloningenlijst

beloning kosten

in punten

Noteer op deze lijst een aantal materiële beloningen en beloningen
in de vorm van een activiteit. Noteer ook het aantal punten of fiches
dat je kind voor iedere beloning moet hebben. Hang deze lijst op
naast de puntenkaart.

Hoofdstuk 14 van SOS! Hulp voor ouders beschrijft het werken met
een beloningenlijst om gedrag te verbeteren.
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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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LYNN CLARK

SOS! Hulp voor ouders

EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET OMGAAN MET 

ALLEDAAGSE GEDRAGSPROBLEMEN VAN KINDEREN

14 Werken met punten, fiches en
contracten

Een beloningprogramma met punten helpt Suzanne
De zevenjarige Suzanne vertoonde verschillende vormen van
probleemgedrag waar haar ouders last van hadden. Ze liet
vaak boeken, speelgoed en kleren in haar kamer slingeren.
Eerst probeerden haar ouders de troep te laten liggen, zodat
Suzanne zelf kon ervaren hoe het was om daarin te leven,
maar dat kon Suzanne helemaal niets schelen. Het leek wel
alsof ze van de rommel genoot.
Als Suzanne werd gevraagd te helpen met eenvoudige karwei-

‘Even kijken. Je krijgt één punt voor het opruimen van je kamer en één punt
voor het afruimen van de tafel. Ik ben echt trots op je dat je deze punten hebt
verdiend!’
Kinderen vinden het leuk om met punten te werken. Als Suzanne genoeg pun-
ten krijgt, mag ze die inruilen voor een kleine pop.


