
hoofdstuk 21 wordt besproken wanneer professionele hulp nodig
is en hoe en waar je die hulp kunt krijgen.

Hoe de leerkracht gedrag kan aansturen

Lees deze paragraaf als je geïnteresseerd bent in de methoden die
leerkrachten kunnen gebruiken om het gedrag van hun leerlingen
aan te sturen.

Leerkrachten geven aan dat omgaan met het gedrag van kinderen
het moeilijkste aspect van hun werk is. Een leerkracht die orde in
de klas heeft, gebruikt allerlei verschillende methoden voor het
aansturen van gedrag. Er zijn echter ook leerkrachten die minder
sterk zijn in orde houden; zij hebben een kleiner repertoire van
methoden of maken in sommige gevallen verkeerd gebruik van die
methoden.
Een succesvolle leerkracht weet dat goed gedrag belonen de beste
manier is om gedrag te verbeteren. Deze leerkracht maakt veelvul-
dig gebruik van materiële beloningen en beloningen in de vorm van een
activiteit, en daarnaast van sociale beloningen in de vorm van bijvoor-
beeld prijzende woorden en aandacht.

Problemen waarmee leerkrachten worden geconfronteerd
‘Quinten van mij is een bijter. Hij bijt iedereen. Ik hoop dat jullie er iets aan
kunnen doen!’
Leerkrachten krijgen te maken met een brede verscheidenheid van gedrags-
problemen.
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Formulier voor ouder-kindcontract

Contract

Ik (naam kind) stem ermee in om:

Vader en moeder stemmen ermee in om:

Vader en moeder stemmen ermee in om:

Datum ingaan contract:
Datum waarop het contract verloopt:
Datum ondertekening:

Overeengekomen door:

(handtekening kind)

(handtekening moeder)

(handtekening vader)

Het werken met een ouder-kindcontract wordt beschreven in
hoofdstuk 14 van SOS! Hulp voor ouders.

Registratieformulier ouder, leerkracht en kind

Tabel Appendix.7

registratie van doelgedrag van [naam kind]

beschrijving van het gedrag dat vaker of minder vaak moet gaan voorkomen:

week van:

ma di wo do vrij

gedrag:

(leerkracht houdt per dag bij

of gedrag al dan niet voorkomt)

paraaf leerkracht:

(leerkracht tekent iedere dag)
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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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SOS! Hulp voor ouders

EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET OMGAAN MET 

ALLEDAAGSE GEDRAGSPROBLEMEN VAN KINDEREN

registratie van doelgedrag van [naam kind]

paraaf kind

(kind tekent iedere dag)

paraaf ouder

(ouder tekent iedere dag)

Plan:

Time-outinformatie van school voor ouders

Brief

Beste ouders,

In iedere klas komen soms gedragsproblemen voor. De time-
out is een veilige, niet-agressieve manier om kinderen te hel-
pen met het verbeteren van hun gedrag. Een kind dat een ti-
me-out krijgt, wordt nadat het gedrag heeft vertoond dat niet
door de beugel kan, gedurende korte tijd op een saaie plek
neergezet.
De time-out wordt gebruikt bij slaan, schoppen, duwen, krab-
ben, bijten, spugen naar anderen, gedrag waarmee het kind
zichzelf in gevaar brengt en het bedreigen van anderen. Soms
worden kinderen in de time-out gezet als ze iets van een ander

‘Ik sloeg Jonathan maar één keer!’
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Brief
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out is een veilige, niet-agressieve manier om kinderen te hel-
pen met het verbeteren van hun gedrag. Een kind dat een ti-
me-out krijgt, wordt nadat het gedrag heeft vertoond dat niet
door de beugel kan, gedurende korte tijd op een saaie plek
neergezet.
De time-out wordt gebruikt bij slaan, schoppen, duwen, krab-
ben, bijten, spugen naar anderen, gedrag waarmee het kind
zichzelf in gevaar brengt en het bedreigen van anderen. Soms
worden kinderen in de time-out gezet als ze iets van een ander

‘Ik sloeg Jonathan maar één keer!’
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Formulier voor ouder-kindcontract

Contract

Ik (naam kind) stem ermee in om:

Vader en moeder stemmen ermee in om:

Vader en moeder stemmen ermee in om:

Datum ingaan contract:
Datum waarop het contract verloopt:
Datum ondertekening:

Overeengekomen door:

(handtekening kind)

(handtekening moeder)

(handtekening vader)

Het werken met een ouder-kindcontract wordt beschreven in
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beschrijving van het gedrag dat vaker of minder vaak moet gaan voorkomen:

week van:

ma di wo do vrij

gedrag:

(leerkracht houdt per dag bij

of gedrag al dan niet voorkomt)

paraaf leerkracht:

(leerkracht tekent iedere dag)
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