
vertoond. Gebruik je wel eens materiële beloningen, zorg dan dat je
die pas geeft nadat het gewenste gedrag heeft plaatsgevonden. Als
je je kind een activiteit of iets materieels geeft als beloning, voeg
hier dan een sociale beloning aan toe.

Regel #2 Beloon niet ‘per ongeluk’ slecht gedrag

Als je slecht gedrag van je kind per ongeluk beloont, wordt dat
slechte gedrag versterkt en wordt de kans groter dat het in de toe-
komst opnieuw zal voorkomen. Ouders die het druk hebben of met
hun gedachten ergens anders zijn, belonen hun kind ongewild vaak
voor ongewenst of ongepast gedrag. Als ouders slecht gedrag belonen,
veroorzaken ze toekomstige problemen voor zichzelf en hun kinderen. Dit is
waarschijnlijk een van de opvoedfouten die ouders het meest
maken.

Hoe Koen leert jengelen
Als de vijfjarige Koen aandacht van zijn moeder wil, begint hij
te jengelen. Hij doet dat vooral op momenten dat moeder druk

‘Per ongeluk’ slecht gedrag belonen
‘Ik wil niet naar bed! Ik ben niet moe…’
‘Stil nu maar! Je mag nog een half uur opblijven. Ik word gek van dat huilen
en zeuren…’
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Puntenkaart voor het verbeteren van één
gedraging

Tabel Appendix.4

verdiende punten

goede gedraging (en mogelijke punten):

zo ma di wo do vr za

eerste week

tweede week

derde week

Op deze kaart wordt één gedraging gedurende enkele weken ge-
registreerd. Is de derde week voorbij, hang dan een nieuwe kaart
op.

Als je kind een punt uitgeeft, zet er dan met rood een streepje onder
of streep de punt door. Niet doorgestreepte of rood gemarkeerde
punten zijn nog niet uitgegeven. Moedig je kind aan de punten te
besteden in plaats van deze op te sparen. Door punten uit te geven,
raakt je kind meer gemotiveerd.
In hoofdstuk 14 van SOS! Hulp voor ouders wordt het werken met een
puntenkaart beschreven.

Puntenkaart voor het verbeteren van meerdere
gedragingen

Tabel Appendix.5

verdiende punten

lijst van goede gedragingen

(en mogelijke punten)

zo ma di wo do vr za

totaal aantal verdiende pun-

ten
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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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