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Hoofdstuk 3 

Opvoedings- 
technieken van 
beroepsopvoeders
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De uitgangsvraag voor dit hoofdstuk is:
Welke specifieke opvoedingstechnieken van beroepsopvoeders die jeugdigen in groeps-
verband behandelen (dagbehandeling en residentieel) dragen bij aan de vermindering van 
gedragsproblemen?

1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is besproken welke interventies ingezet kunnen worden om 
gedragsproblemen van jeugdigen te verminderen. Daarbij zijn interventies besproken gericht op 
de ouders, het gezin en de jeugdige. Een deel van de jeugdigen met ernstige gedragsproblemen 
woont niet in de eigen gezinssituatie of een vervangende gezinssituatie, maar verblijft voor 
kortere of langere tijd in een leefgroep. Het bieden van de juiste ondersteuning aan ouders 
als primair verantwoordelijken voor de verzorging en opvoeding van hun kind (jeugdige) is 
leidend. Het plaatsen van jeugdigen in een residentiële voorziening is een zwaar middel dat zeer 
terughoudend moeten worden toegepast. 
In dit hoofdstuk staat het werk van de beroepsopvoeder centraal en diens rol bij de aanpak van 
gedragsproblemen, in aanvulling op de interventies gericht op de jeugdige en het gezin. Het 
gaat hierbij om beroepsopvoeders die in groepsverband werken met jeugdigen met ernstige 
gedragsproblemen, zowel binnen de residentiële jeugdzorg als de dagbehandeling. Kenmerkend 
voor de rol van deze beroepsopvoeders is dat zij een deel van de opvoeding van de ouders 
tijdelijk overnemen. Daarmee hebben zij dus een grote invloed op het gedrag van de jeugdige. 
Ouders, beroepsopvoeders en anderen in de omgeving van de jeugdige hebben niet alleen 
invloed op het vertonen van adequaat gedrag, maar kunnen ook onbedoeld probleemgedrag 
van de jeugdige instandhouden en versterken door de interacties die zij met de jeugdige 
aangaan. Dit wordt ook wel de bidirectionaliteit van het effect van gedrag genoemd. Dit gegeven 
is van belang om te voorkomen dat alleen de jeugdige als probleemeigenaar wordt gezien: ook 
de ouders, beroepsopvoeders en andere personen om de jeugdige heen hebben hierin een 
rol. Diverse studies hebben dit principe aangetoond. Zo laten Patrick, Snyder, Schrepferman 
en Snyder (2005) onder meer zien dat er een verband is tussen meer positieve communicatie 
en geobserveerde warmte tussen ouder en kind in de voorschoolse periode, en minder hoge 
niveaus van gedragsproblemen in groep 3. De studie van Hipwell, Keenan, Kasza, Loeber, 
Stouthamer-Loeber en Bean (2008) bevestigt dit beeld. Hardhandig disciplineren en een 
gebrek aan warmte voorspellen onder meer hogere mate van gedragsproblemen bij meisjes, 
en omgekeerd voorspellen een hogere mate van gedragsproblemen hardhandig disciplineren 
en minder warmte. Het is dan ook begrijpelijk dat mensen in de omgeving van de jeugdige een 
belangrijke rol kunnen spelen in het verminderen van de gedragsproblemen. Dit hoofdstuk 
bespreekt concrete opvoedingstechnieken die beroepsopvoeders binnen de jeugdzorg zelf 
kunnen inzetten om gedragsproblemen op de groep te doen verminderen.

De toepassing van opvoedingstechnieken in de dag- of residentiële behandeling aan jeugdigen 
vindt plaats in groepsverband. Om deze technieken op een effectieve manier in te kunnen 
zetten is een positief pedagogisch groepsklimaat een voorwaarde. Voordat ingegaan wordt op 
de opvoedingstechnieken wordt eerst kort aandacht besteed aan het creëren van een positief 
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pedagogisch groepsklimaat. In de Richtlijn voor de residentiële jeugdzorg zal hier uitvoeriger op 
in worden gegaan. 

2. Een positief pedagogisch groepsklimaat
Opvoeding in groepsverband vraagt specifieke aandacht voor een goed leefklimaat op de 
groep. Met een goed leefklimaat doe je recht aan de gewenste structuur die nodig is wanneer 
jeugdigen samen leven, en houd je tegelijkertijd open oog en oor voor de jeugdigen en hun 
zorgen, eigenaardigheden, spanningen, plezier et cetera (Van der Helm & Hanrath, 2011). Alleen 
een groep met een positief pedagogisch klimaat biedt mogelijkheden om nieuwe vaardigheden 
te leren. Oog hebben voor de jeugdigen vraagt daarbij om een sensitief-responsieve houding. 
Een positief pedagogisch klimaat vermindert de negatieve invloeden die jeugdigen op elkaar 
kunnen hebben.

2.1 Een constructief leefklimaat
Op basis van recent onderzoek (Van der Helm, 2011, in Van der Helm & Hanrath, 2011) naar het 
leefklimaat en behandelmilieu binnen de residentiële jeugdzorg is een tiental aandachtspunten/ 
tips opgesteld om een constructief leefklimaat te realiseren. De basis is dat jeugdigen en 
beroepsopvoeders op de leefgroep samen iets moeten bereiken en moeten streven naar doelen 
die voor een deel samenhangen met een aantal ontwikkelingsopgaven van jeugdigen. Dit lukt 
alleen wanneer de basis (het leefklimaat) optimaal is.
De tien tips worden in onderstaande gegroepeerd en met steekwoorden toegelicht. Voor de 
precieze achtergrond ervan wordt verwezen naar Van der Helm & Hanrath (2011) en naar de 
Richtlijn Residentiële jeugdzorg (in ontwikkeling).

Aandachtspunten voor de omgang met gedrag van jeugdigen:
1. Houd rekening met de beperkingen van de doelgroep (stel kleine doelen, houd rekening 

met terugval, nadruk op positieve resultaten).
2. Stel grenzen in plaats van regels (niet met steeds meer regels de rust proberen te bewaren, 

eigen verantwoordelijkheid stimuleren).
3. Bekrachtiging (positief gedrag en positieve eigenschappen benadrukken, in plaats van  

alleen de negatieve kanten van het gedrag).
4. Houd rekening met coping gedrag dat onecht gedrag kan lijken (jeugdigen hebben vaak 

ongewenste coping technieken aangeleerd, zoals toneel spelen of liegen: keur hen hier niet 
op af). 

Houding van de beroepsopvoeder ten opzichte van de jeugdigen:
5. Sta open voor jeugdigen, kijk en stel vragen (jeugdigen komen vaak aandacht tekort, breng 

veel tijd op de groep door, behandel jeugdigen als individuen, wees geïnteresseerd).
6. Wees creatief in de manier waarop je je doel wilt bereiken (het kan ook anders, benut de 

ruimte die er vanuit de instelling is om te kijken wat werkt).
7. Wees bereikbaar, neem initiatief en genereer energie voor de jeugdigen (betrek jeugdigen in 

hoe het beter kan, wees duidelijk en kies voor een positieve toon).
8. Wees betrouwbaar (zeg wat je doet en doe wat je zegt. Vooral deze jeugdigen hebben veel 

wantrouwen richting volwassenen).
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9. Toon respect (jeugdigen hebben vaak een negatief zelfbeeld, en zetten daarom juist een 
grote mond op: blijf correct, houd fysiek afstand, maak geen grappen ten koste van  
anderen).

Houding van de beroepsopvoeder ten opzichte van zichzelf:
10. Bevorder emotionele stabiliteit (onderken je eigen onzekerheden, neem tijdig afstand en  
 doe zo nodig een beroep op collega’s).

Een positief pedagogisch klimaat, waarin beroepsopvoeders oog en aandacht hebben voor 
individuele jeugdigen, de bejegening plaats vindt volgens de tien genoemde aandachtspunten, 
en jeugdigen steun ervaren van de beroepsopvoeders, geeft een stevige basis om 
opvoedingstechnieken in te zetten gericht op vermindering van gedragsproblemen. 

2.2 Sensitieve responsiviteit
Aansluitend op bovenstaande tips, is de mate waarin beroepsopvoeders sensitieve 
responsiviteit vertonen van belang. Dit is een gedragskwaliteit die verwijst naar de sensitiviteit 
waarmee een beroepsopvoeder ingaat op signalen die aangeven dat een jeugdige zich niet 
goed voelt of behoefte heeft aan contact of andere vormen van emotionele ondersteuning (Van 
IJzendoorn, Tavecchio, Riksen-Walraven,2004) en de mate waarin hij daarop adequaat reageert. 
Dit is een belangrijke vaardigheid wanneer het gaat om het herkennen van leermomenten voor 
jeugdigen om daar als beroepsopvoeder adequaat op in te spelen. Onderzoek van Harder (2011) 
toont aan dat, wanneer de relatie tussen jongeren en beroepsopvoeders dusdanig goed is dat 
de jongere voelt te allen tijde een beroep te kunnen en mogen doen op beroepsopvoeders, 
dit sterk bijdraagt aan de tevredenheid van jongeren over de ontvangen zorg. Onderzoek van 
het WODC (Eichelsheim & Van der Laan, 2011) bevestigt dit beeld: het laat zien dat positieve 
bejegening door de beroepsopvoeders ervoor zorgt dat jeugdigen zich veiliger voelen op de 
justitiële leefgroep. Positieve interacties met groepsgenoten dragen hier ook aan bij, net als de 
band tussen beroepsopvoeders en jeugdigen. 
De mate waarin beroepsopvoeders zelf in staat zijn om sensitief en responsief gedrag te 
vertonen is onder meer afhankelijk van hun eigen gehechtheidsrepresentaties (Schuengel, Kef, 
Damen & Worm, 2010). Dit houdt in dat de manier waarop beroepsopvoeders zelf gehecht zijn, 
van invloed is op hoe zij reageren op jeugdigen. 
 
2.3 Deviantietraining
Wanneer jeugdigen met ernstige gedragsproblemen bij elkaar in een groep worden geplaatst 
ontstaat het risico op deviantietraining. Deviantietraining houdt in dat probleemgedrag zoals 
pesten, intimideren en bedreigen toeneemt omdat ze dit van elkaar overnemen. Vooral in 
groepen jongens met gedragsproblemen blijkt snel een vorm van deviantietraining te ontstaan 
(Dishion, McCord & Poulin, 1999). Dit fenomeen wordt echter niet consistent in verschillende 
studies terug gevonden. Handwerk, Field en Friman (2000) benadrukken bijvoorbeeld dat 
in verschillende studies naar groepsbehandeling van antisociale jeugdigen wel positieve 
effecten op het gedrag van de jeugdigen zijn gevonden. Ook Mager, Milich, Harris en Howard 
(2005) vonden in hun studie geen negatieve effecten van het bij elkaar plaatsen van jongeren 
met gedragsproblemen. In deze studie werd de effectiviteit van probleemoplossende 
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vaardigheidstraining onderzocht. Adolescenten werden onderverdeeld in twee groepen. De 
ene groep bestond uit adolescenten met gedragsproblemen, de andere groep uit adolescenten 
met en zonder gedragsproblemen. In tegenstelling tot de hypothese over deviantietraining 
vertoonden adolescenten in de homogene groep na de interventie meer aangepast gedrag 
tijdens de sessies en scoorden zij lager op ouder- en leraarbeoordelingen van externaliserend 
gedrag dan de adolescenten uit de gemixte groep. In de gemixte groepen trad meer 
deviantietraining op: jeugdigen met weinig gedragsproblemen gingen meer probleemgedrag 
vertonen. 
 
3. Gedragsbeïnvloeding volgens de operante leertheorie
Om de wederzijdse beïnvloeding tussen opvoeders en jeugdigen (bidirectionaliteit) te 
analyseren en bewust te kunnen hanteren, maken effectief gebleken oudertrainingen 
in Nederland en het buitenland gebruik van operante leerprincipes (Foolen, 2011). Deze 
leerprincipes gaan er vanuit dat ongewenst gedrag deels aangeleerd is en dus ook afgeleerd 
kan worden. Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere factoren van invloed op het ontstaan en 
instandhouden van gedragsproblemen (zie het inleidende hoofdstuk). In het nu volgende wordt 
echter ingezoomd op hetgeen dat concreet te beïnvloeden is.

Volgens de operante leertheorie wordt het vóórkomen van bepaald gedrag bepaald door wat 
eraan vooraf gaat en wat erop volgt. Dit is samen te vatten in het ABC-schema, waarin de B van 
‘behavior’ staat voor het gedrag, de A voor ‘antecedent’ voor wat eraan vooraf gaat en de C voor 
‘consequence’: wat er volgt op het gedrag. 

A: antecedent, wat vooraf gaat aan gedrag
Hetgeen direct voorafgaat aan gedrag bepaalt grotendeels dat gedrag (Kazdin, 2005; Matthys, 
2011). Bijna niemand zal de voordeur openen als er niet eerst wordt aangebeld of de telefoon 
opnemen als deze niet rinkelt. Wanneer het gaat over gedragsproblemen maakt het uit of dat 
voorafgaande als positief of negatief wordt ervaren. Wanneer een jeugdige een vriendelijk 
verzoek krijgt om zijn speelgoed op te ruimen, dan is de kans groter dat hij dit doet, dan  
wanneer iemand zegt: ‘Ruim nou eindelijk eens die rotzooi op! Waarom doe je dat nou nooit?’. 
Ook helpt het wanneer de jeugdige op weg wordt geholpen bijvoorbeeld door samen te 
starten met opruimen (Matthys, 2011). Daarnaast moet een jeugdige ook weten wat ‘speelgoed 
opruimen’ inhoudt. Als hij dat niet weet, dan kan hij per definitie geen gehoor geven aan 
de taak. Daarom moet soms ook uitleg of instructie voorafgaan aan bepaald gedrag (Slot & 
Spanjaard, 2009). 

B: behavior, het gedrag zelf
Hier komen de gedragsproblemen tot uiting en daarom krijgt dit onderdeel vaak de meeste 
aandacht. Het gedrag dat hier wordt getoond kan echter niet los worden gezien van hetgeen 
eraan voorafgaat en erop volgt. Het is belangrijk te beseffen dat het kind in staat moet zijn het 
gedrag uit te voeren. Zoals hierboven werd vermeld, is het daarom soms noodzakelijk het kind 
eerst vaardigheden aan te leren (Kazdin, 2005). 
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C: consequence, hetgeen volgt op gedrag
Gedrag waarop jeugdigen reacties krijgen van mensen uit hun omgeving, wordt vaker getoond 
(onder meer Kazdin, 2005). Het hoeft hierbij niet eens te gaan om positieve aandacht. Jeugdigen 
krijgen vaak aandacht wanneer zij zich erg storend gedragen: schreeuwen, met spullen gooien 
of zich boos op de grond werpen. Dit gedrag lokt immers direct een reactie uit van de omgeving. 
Goed gedrag wordt daarentegen veel minder snel gezien en lokt niet direct een reactie uit. 
Jeugdigen die vooral op hun storende gedrag aandacht krijgen, leren dat het loont om storend 
gedrag te vertonen. Dit leerproces kan echter ook omgedraaid worden. Wanneer de omgeving 
consequent negatief gedrag negeert en gewenst gedrag positief bekrachtigt, zal het gewenste 
gedrag in frequentie toenemen en het ongewenste gedrag afnemen. Jeugdigen krijgen door 
positieve bekrachtiging bovendien zelfvertrouwen en gaan lekkerder in hun vel zitten (Sanders 
et al., 2007). 

Bovenstaande leertheoretische principes vormen de basis van veel oudertrainingen voor 
jeugdigen met (ernstige) gedragsproblemen. Hierbij leren opvoeders de achtergrond van deze 
principes en hoe deze concreet vorm krijgen in de interacties met jeugdigen. 

4. Van operante leerprincipes naar opvoedingstechnieken
In deze paragraaf worden diverse technieken genoemd die gebaseerd zijn op leertheoretische 
principes. Eerst wordt de nadruk gelegd op de ‘A’ van gedrag, hetgeen eraan voorafgaat en 
voorwaardenscheppend is. Vervolgens komen technieken aan bod die op het gedrag volgen (‘C’), 
en daarmee bepalen of gedrag (‘B’) vaker of minder vaak zal voorkomen. 

Het is belangrijk te beseffen dat onderstaande technieken plaatsvinden binnen de drukke 
dagelijkse routine. Wanneer de technieken goed worden uitgevoerd dan duren ze kort en spelen 
ze in op het concreet zichtbare gedrag in het hier en nu. Dit maakt veel van de technieken 
confronterend voor de betrokken jeugdige, wat nogmaals het belang van een positief 
pedagogisch klimaat onderstreept. 

4.1 Observeren
De eerste techniek betreft observeren. Observeren biedt inzicht in de gehele ABC-cyclus en 
wordt daarom als eerste besproken. 
Gedrag kan beter worden begrepen door goed te kijken naar de situatie rondom het gedrag en 
niet direct interpretaties aan gedrag te geven. Deze observaties vormen vaak de basis voor het 
handelen van beroepsopvoeders: het biedt mogelijkheden om jeugdigen te wijzen op wat ze 
goed doen en mogelijkheden om alternatief gedrag te instrueren (Slot & Spanjaard, 2009). Ook 
laten observaties het verband zien tussen het gedrag zelf en wat eraan vooraf gaat (De Mey et 
al., 2005). Wanneer een jeugdige bijvoorbeeld een driftbui krijgt omdat iemand hem schopt en 
zijn bal afpakt, vraagt dit om een andere reactie dan wanneer dit gebeurt omdat hij iets niet 
mag. 
Bij observeren zijn twee vuistregels van belang (Slot & Spanjaard, 2009):
 - Beschrijf de observatie zoveel mogelijk in termen van waarneembaar gedrag;
 - Verdeel de gebeurtenis die je observeert zo veel mogelijk in afzonderlijke gebeurtenissen  
  die tezamen een keten vormen.
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Daarnaast is het bij observeren van belang de ABC van gedrag in het achterhoofd te houden: 
wat is de situatie waarin het gedrag plaatsvindt (A), wat is het gedrag (B) en wat zijn de gevolgen 
van het gedrag (C).

4.2 Het proactief bevorderen van gewenst gedrag (A)
Technieken die onder de A (wat vooraf gaat) van gedrag vallen, zijn technieken die voorwaarden 
scheppen voor gewenst gedrag. 

4.2.1 Voorspelbaarheid van de omgeving, dagelijkse routine en regels 
Een gestructureerde en daardoor voorspelbare omgeving helpt jeugdigen met 
gedragsproblemen om rustiger te blijven (De Mey et al., 2005). Binnen de residentiële jeugdzorg 
wordt dit aangeduid met de dagelijkse routine. Bij leefgroepen waar jeugdigen met problemen 
het dagelijks leven samen delen, bestaat bij een onvoorspelbare dagelijkse routine het risico dat 
de groep onrustig wordt en ongewenst gedrag gaat vertonen. Een dagelijkse routine helpt bij 
het creëren van een leefbare situatie (Slot & Spanjaard, 2009). Hierbij kan onderscheid worden 
gemaakt naar structuur in tijd, plaats, afspraken, persoon en leerkansen (De Mey et al., 2005; 
Slot en Spanjaard, 2009).

Bij structuur in tijd gaat het om dagelijkse vaste momenten: opstaan, ontbijten, naar school  
etcetera. Wanneer de dagindeling enigszins voorspelbaar is, brengt dit rust bij het kind. Een 
hulpmiddel hierbij is een dag- of weekbord, zoals dat bijvoorbeeld ook op scholen wordt 
gebruikt. Jeugdigen kunnen hier zelf op nakijken wat er nog te gebeuren staat. Individuele 
dagprogramma’s bieden jeugdigen naast de groepsstructuur duidelijkheid over de eigen 
dagindeling.
Bij structuur in tijd zijn de overgangsrituelen een hulpmiddel. Een ritueel geeft aan dat iets stopt 
en iets anders begint. Een voorbeeld van een avondritueel is na het eten even spelen of tv- 
kijken, speelgoed opruimen, pyjama aan en wassen en tandenpoetsen, de beroepsopvoeder 
leest een verhaaltje voor en dan gaat het kind slapen. 

Bij structuur in plaats gaat het om fysieke plaatsen: eten doe je aan de eettafel, huiswerk maak je 
achter je bureau et cetera. Ook dit draagt bij aan de voorspelbaarheid van de omgeving. 

Er is sprake van structuur in afspraken, wanneer er heldere huisregels zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn: ‘De tv mag aan na 17.00 uur’, ‘Als je wat wilt eten of drinken, dan vraag je dat’ en 
‘Als je iets wilt zeggen, doe je dat op een rustige toon’. Pictogrammen kunnen dienst doen als 
hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een verbodsbord op de servieskast, een tekening met een kind 
dat zijn jas ophangt bij de kapstok. Ook is het goed om regels op te stellen in het directe belang 
van de jeugdigen, zoals ‘Vragen over zak- of kleedgeld stel je tijdens het groepsoverleg na de 
maaltijd, dan hebben we tijd om je vragen te bespreken’. 

Bij structuur in persoon gaat het erom dat de opvoeder zelf steeds consequent reageert. Dus als 
een kind de tv om 16.00 uur aan wil zetten, dan moet de opvoeder verzoeken deze weer uit te 
zetten, en daarbij wijzen op de huisregels. 
Een dagelijkse routine biedt voldoende leerkansen wanneer binnen de routine voldoende 
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momenten zijn opgenomen waarin jongeren kunnen oefenen met vaardigheden die nodig 
zijn in het hanteren van hun gedragsproblemen, maar ook vaardigheden die nodig zijn voor 
de normale ontwikkeling van de jeugdige. Slot en Spanjaard (2009) spreken in dit verband van 
een rijke dagelijkse routine, wanneer de jeugdige voldoende kan oefenen met de verschillende 
ontwikkelingstaken die passend zijn bij zijn leeftijd. Een rijke dagelijkse routine voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar bevat leerkansen om bijvoorbeeld te kunnen oefenen met sociale vaardigheden 
en om te oefenen met het vergroten van zelfverzorgingsvaardigheden. Een rijke dagelijkse 
routine voor jongeren van 12 tot 18 jaar bevat bijvoorbeeld voldoende leerkansen om 
vaardigheden te leren die nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij (openbaar vervoer, 
contact met officiële instanties) of om hun seksuele identiteit te kunnen ontwikkelen (door 
ruimte voor uitgaan en themagesprekken over seksualiteit in de routine op te nemen).

4.2.2 Betrokkenheid 
Bij betrokkenheid gaat het erom dat opvoeders een positieve band opbouwen met het kind.  
Dit is voor jeugdigen van alle leeftijden van belang (Schlüter et al. 2006; Webster-Stratton, 2007).
Voorbeelden van hoe een opvoeder betrokkenheid kan tonen zijn:
 - Echte tijd aan het kind besteden door regelmatig en terugkerend korte perioden (een paar  
  minuten) betrokken te zijn bij activiteiten die het kind leuk vindt. Hierbij kan het om iets  
  kleins gaan, bijvoorbeeld even interesse tonen in de tekening die het kind aan het maken is,  
  de game die een jongere speelt, samen te spelen of samen een favoriet tv-programma   
  te bekijken (Webster-Stratton, 2007; Sanders et al., 2007); 
 - Met jeugdigen praten: een gesprek voeren over een activiteit of interesse van de jeugdige,  
  waarbij de beroepsopvoeder de jeugdige vraagt iets uit te leggen of nieuwsgierig is naar  
  de mening van de jeugdige (Sanders et al., 2007; Schlüter et al., 2006);
 - Genegenheid tonen, bijvoorbeeld door het kind af en toe te omarmen, knuffelen of  
  kietelen (Sanders et al., 2007). De mate van fysiek contact is afhankelijk van de leeftijd en  
  de problematiek van de jeugdige. Wanneer fysiek contact te bedreigend is voor de jeugdige,  
  kan genegenheid ook getoond worden door oogcontact, een blik van verstandhouding  
  tijdens een moeilijk gesprek, door interesse te tonen in de bezigheden van de jeugdige of  
  door het geven van complimenten;
 - Ten slotte betekent betrokkenheid ook beschikbaar zijn voor de jeugdige als deze 
  problemen heeft en zo nodig steun verlenen. Een beroepspopvoeder is er alert op of de  
  jeugdige ergens over wil praten of getroost wil worden en stelt zich beschikbaar op (Harder,  
  2011).

4.2.3 Positief herformuleren
Een zinvolle techniek is positief herformuleren. Hierbij wordt een opmerking over negatief 
gedrag opnieuw geformuleerd tot iets positiefs (Albrecht et al., 2010; Slot & Spanjaard, 1999; 
Webster-Stratton, 2007). ‘Het is nog niet klaar’ is een negatieve formulering; ‘je schiet al lekker 
op’ is een positieve formulering. Een variant hierop geeft aan wat een jeugdige juist wél moet 
doen. ‘Houd op met schoppen’ wordt dan ‘Zit rustig op je stoel en vertel waar je boos over 
bent’. Doorgaans zijn positieve formuleringen plezierige mededelingen. Ook bij de formulering 
van doelen en werkpunten is een positieve herformulering van belang. Doelen als ‘Niet meer 
schoppen en slaan als je boos bent’ worden omgezet in ‘Als je boos bent eerst vijf minuten 
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afkoelen door te gamen en dan rustig zeggen wat je wilt’. Dit maakt het voor de jeugdige helder 
wat er verwacht wordt. 

4.2.4 Effectief opdrachten geven, instrueren, voordoen en oefenen
Wanneer opvoeders gebruik maken van duidelijke vragen en opdrachten, en bovendien het 
gehoorzamen daarvan bekrachtigen met complimenten, dan zijn dat goede manieren om 
jeugdigen verantwoordelijk te maken voor hun eigen gedrag, en hen zelfvertrouwen te geven 
(De Mey et al., 2005). 
De stappen die worden doorlopen bij het effectief opdrachten geven zijn de volgende (Albrecht 
et al., 2010):

1.  Ga naar het kind toe en maak contact door de naam te zeggen en oogcontact te maken.
2. Geef een opdracht.
3. Blijf staan en wacht (10 seconden).
4. Prijs het opvolgen van de opdracht of instructie. 

In het verlengde van opdrachten geven ligt instrueren. Bij instrueren krijgt een jeugdige eerst 
nieuwe vaardigheden aangeleerd. Om het verschil tussen opdrachten en instructie aan te geven 
volgt een voorbeeld. Een opdracht zou zijn: ‘Peter, wil je rustig reageren als je kritiek krijgt?’. Dit 
veronderstelt dat Peter weet hoe hij dat moet doen. Als hij dit niet weet, dan is het onmogelijk 
om adequaat gehoor te geven aan het verzoek. In dat geval volgt instructie: ‘Peter, als je kritiek 
krijgt, luister dan eerst naar wat de ander precies zegt, stel een vraag als je iets niet begrijpt en 
zeg dan rustig wat jij er zelf van vindt’. 

Bij veel vaardigheden zoals sociale vaardigheden of vaardigheden in het leren hanteren van 
gedragsproblemen, is het zinvol dat de beroepsopvoeder dit voordoet en dat de jeugdige dit zelf 
ook meerdere keren oefent (Slot & Spanjaard, 2009). De stappen voor instructie met voordoen 
en oefenen zijn:

1. Ga naar het kind toe en maak contact door de naam te zeggen en oogcontact te maken.
2. Benoem het adequate gedrag in deze situatie.
3. Doe het gedrag voor.
4. Vraag de jeugdige wat hij gezien heeft.
5. Geef een waarom voor het adequate gedrag.
6. Laat de jeugdige oefenen.
7. Geef feedback op het oefenen.
8. Sluit af.

4.2.5 Inseinen
Bij inseinen wordt een jeugdige opmerkzaam gemaakt op het feit dat bepaald gedrag in een 
bepaalde situatie adequaat of juist niet adequaat is (Slot & Spanjaard, 2009). Als een beroeps- 
opvoeder bijvoorbeeld eerder met een jeugdige heeft besproken dat als je geen zin hebt om 
mee te roddelen in de groep, je het beste over een ander onderwerp kunt beginnen, dan kan hij 
de jeugdige inseinen als er weer geroddeld wordt. Tijdens de thee fluistert hij ‘Moet je opletten!’ 
en zegt hardop ‘Hee, heb je een nieuwe broek aan? Mooie broek zeg, staat je prachtig. Waar heb 
je die gekocht?’.
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4.2.6 Problemen oplossen
Samen probleem oplossen is een strategie die opvoeders een manier in handen geeft om 
met jeugdigen activiteiten te plannen, conflicten op te lossen, regels te bespreken en keuzes 
en afspraken te maken. Wanneer dit regelmatig gebeurt, ontstaat er tussen jeugdigen en 
opvoeders een sfeer van constructief overleg (Albrecht et al., 2010; Schlüter et al., 2006). 

Er is een aantal stappen te onderscheiden binnen probleem oplossen (Naar: Webster-Stratton, 
2006; Albrecht et al., 2010; Schlüter et al., 2006):

1.  Welk doel streven we na?
   Het is van belang duidelijk te hebben welk probleem er is en welk doel wordt nage  
   streefd om het op te lossen. Het doel moet duidelijk, concreet, positief geformuleerd en  
   haalbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is: ‘De gemeenschappelijke ruimte wordt en blijft  
   netjes’, of ‘Om 18:00 eten we gezamenlijk de avondmaaltijd’.
2. Wat zijn mogelijke oplossingen?

   Hier wordt gebrainstormd over alle mogelijke oplossingen. Alles is goed. Na elk geop-  
  perd idee wordt gezegd ‘Dat is een idee, ik schrijf het op’. 
3. Overweeg alle oplossingen

   Hier worden alle oplossingen gewogen. Wat zijn de voor- en nadelen? Deze voor- en na 
   delen worden in twee kolommen opgeschreven. Ideeën die voor niemand een serieuze  
   oplossing zijn (‘Met de helikopter naar voetbaltraining’) worden doorgestreept. 
4. Kies en combineer oplossingen en maak afspraken

   Uiteindelijk blijft er een aantal oplossingen en plannen over. Hiervan wordt een plan- 
   netje opgesteld: wie moet wat doen om het doel te halen? Bijvoorbeeld: ‘Merel helpt  
   vanaf 17.00 uur met koken. Peter gaat samen met Angela vanaf 17.30 uur de tafel  
   dekken. Om 17.55 uur roept Merel iedereen aan tafel’.
5. Voer uit en evalueer

   Binnen één of twee weken wordt het plan uitgevoerd. Daarna gaat iedereen opnieuw   
   om tafel. Is het gelukt? Wat ging wel en niet goed? Als het een activiteit is die dagelijks  
   moet worden uitgevoerd, dan vindt evaluatie na een week plaats. 

Als net wordt gestart met problemen oplossen is het aan te raden om kleine doelen te stellen, 
zodat de kans op succes het grootst is. Wanneer iedereen wat vaardiger wordt kunnen ook  
moeilijkere onderwerpen worden besproken (Albrecht et al., 2010). 

Voor kinderen tussen de 3 en ongeveer 8 jaar is vooral het bedenken van mogelijke oplossingen 
(stap 2) van belang. Jonge kinderen reageren doorgaans niet erg effectief op problemen: ze gaan 
huilen, slaan, bij volwassenen klikken et cetera. Voor deze groep is het daarom van belang te 
leren dat er ook handigere oplossingen zijn. Het daadwerkelijk uitvoeren en evalueren is meer 
iets voor jeugdigen boven de 8 jaar (Webster-Stratton, 2007). Naarmate jeugdigen de puberteit 
bereiken wordt deze vaardigheid steeds belangrijker, omdat het aandeel dat zij hebben in het 
nemen van beslissingen steeds groter wordt. 



Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 93

4.3 Bekrachtigen van gewenst gedrag (C): sociale 
bekrachtigingen
In het voorgaande is besproken wat opvoeders zelf voorafgaand aan gedrag kunnen doen om 
het gewenste gedrag van jeugdigen te bevorderen en daarmee gedragsproblemen te vermin- 
deren. In de volgende paragrafen ligt het accent op wat opvoeders volgend op gedrag (C) 
kunnen doen. Een belangrijk onderscheid daarbij is de reactie op adequaat of gewenst gedrag 
en de reactie op inadequaat of probleemgedrag. Overeenkomstig in alle opvoedtrainingen 
gebaseerd op de operante leertheorie, is dat de nadruk in de reactie van opvoeders op 
het gedrag van jeugdigen moet liggen op het bekrachtigen van gewenst gedrag. Gedrag 
dat regelmatig positief bekrachtigd wordt, zal de jeugdige vaker laten zien. Het effect van 
bekrachtiging is het grootst wanneer de beroepsopvoeder vijf maal vaker reageert op wat de 
jeugdige goed doet, dan dat hij reageert op ongewenst gedrag van de jeugdige (De Groot, 2004).
Dit betekent dat je 5 maal vaker positief gedrag complimenteert dan dat je ongewenst gedrag 
corrigeert. 

Bij sociale bekrachtiging gaat het om het geven van bijvoorbeeld complimenten en aan- 
moediging, om zo te bewerkstelligen dat jeugdigen dit gedrag vaker gaan tonen. Jeugdigen 
willen doorgaans niets liever dan aandacht van hun opvoeders. Ook krijgen jeugdigen van 
sociale bekrachtigingen een beter gevoel van eigenwaarde en gaan ze zich beter over zichzelf 
voelen (Sanders et al., 2007). Verder draagt het regelmatig geven van complimenten bij aan een 
positief pedagogisch klimaat. Het voordeel van sociale bekrachtigingen uitdelen is ten slotte dat 
deze altijd bij de hand zijn en daarnaast gratis beschikbaar (De Mey et al., 2005).
Er zijn diverse varianten van sociale bekrachtigingen. Verschillende auteurs hanteren 
verschillende indelingen, maar globaal is er een onderscheid te maken tussen drie vormen van 
sociale bekrachtiging: prijzen, complimenteren en feedback geven (Slot & Spanjaard, 2009). 

4.3.1 Prijzen
Bij prijzen gaat het bijvoorbeeld om het opsteken van een duim, ‘goed zo’ zeggen of glimlachen 
naar de jeugdige (onder meer Webster-Stratton, 2007). Hierdoor merkt de jeugdige dat hij 
iets goed doet. Deze strategie is heel makkelijk uit te voeren voor een volwassene en handig 
wanneer men de jeugdige niet uit zijn concentratie wil halen. Het nadeel van prijzen is echter dat 
onduidelijk is wát de jeugdige goed doet. Hiervoor is complimenteren beter bruikbaar (Slot en 
Spanjaard, 2009).

4.3.2 Complimenteren
Complimenteren lijkt op prijzen, maar heeft de toevoeging van concreet gedrag. In plaats van 
‘goed zo’ zegt de opvoeder ‘goed zo, fijn dat je zo rustig een boek leest!’. Hierdoor is voor de 
jeugdige ook duidelijk geworden wát hij goed doet en daardoor informatiever voor de jeugdige 
(Slot & Spanjaard, 2009). 
Een aantal voorbeelden: ‘Wat ben je lief aan het spelen, heel goed van jou!’, ‘Goed dat je even 
rustig in- en uitademt en nadenkt voor je wat zegt’, ‘Heel fijn dat je Marijke even helpt met haar 
fiets pakken’.
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4.3.3 Feedback geven
Bij feedback gaat het nog een stapje verder: de jeugdige krijgt naast het wat ook het waarom te 
horen. Vooral wanneer de jeugdige op zijn eigen voordeel wordt gewezen is dit een effectieve 
strategie. Een voorbeeld van feedback is: ‘Heel goed, dat je helpt met de tafel afruimen, dan 
houden we straks tijd over om samen een spelletje te doen’. Middels feedback is duidelijk wat de 
jeugdige goed doet, en wat voor voordeel hieruit voortvloeit. Daarmee is dit erg leerzaam. Een 
nadeel van feedback geven is dat het meer tijd kost dan de twee eerder genoemde vormen van 
sociale bekrachtiging en dat daar niet altijd tijd en gelegenheid voor is (Slot & Spanjaard, 2009). 

Bij sociale bekrachtiging is het van belang dat het om oprechte bekrachtiging gaat (‘Knap dat je 
niet reageerde op die lullige opmerking’), zonder er een negatieve draai aan te geven (De Mey 
et al., 2005). Voorbeelden van een negatieve draai zijn de toevoegingen ‘Waarom kan je dat niet 
altijd doen?’ of een vergelijking met anderen jeugdigen: ‘Het zou nog beter zijn als je het doet 
zoals Ali’. 

Het is mogelijk dat het effect van sociale bekrachtigingen even uitblijft. Jeugdigen die 
jarenlang enkel kritiek en negatieve reacties hebben ontvangen, hebben wat tijd nodig om de 
bekrachtiging serieus te nemen. Aan de andere kant kan juist ook bij deze groep jeugdigen die 
weinig positieve aandacht krijgt, een compliment of een aai over de bol een sterk positief gevoel 
geven (Albrecht et al., 2010).

Sociale bekrachtiging is niet vanzelf effectief. Voor het zorgvuldig en effectief toepassen van 
sociale bekrachtiging gelden de volgende aandachtspunten (Naar: Albrecht et al., 2010; De Mey 
et al., 2005): 
 - Maak contact met de jeugdige door de naam te zeggen en oogcontact te maken;
 -  Wees specifiek en concreet in de aanmoediging;
 -  Formuleer het adequate gedrag duidelijk en in positieve, gedragsmatige termen;
 - Geef de aanmoediging of het compliment direct en vaak;
 - Moedig ook kleine stapjes aan;
 - Wees positief in stem en gebaar, spreek je vertrouwen in het kind uit;
 - Wees consequent;
 - Aanmoedigingen zijn onvoorwaardelijk, ontkracht deze niet door er een negatieve toon 
  aan te geven.
 
4.4 Bekrachtigen van gewenst gedrag (C): materiële  
bekrachtigingen
Bij materiële bekrachtiging gaat het om beloningen die zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld 
middels smiley’s, fiches of stickers. Dit kan op zichzelf al belonend werken, maar meestal is het 
instrumenteel in de zin dat het later wordt ingewisseld voor iets anders. Er zijn twee varianten te 
onderscheiden: beloningssystemen en feedbacksystemen. 

4.4.1 Beloningssystemen
Bij beloningssystemen gaat het om ‘tokens’ in de vorm van muntjes, stickers of kruisjes 
op een kaart die op een later moment kunnen worden ingewisseld voor een beloning. Een 
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beloningssysteem is gericht op vooraf bepaald specifiek doelgedrag. Als een jeugdige dit 
specifieke gedrag laat zien, verdient hij een muntje of smiley. Als de jeugdige een bepaald 
aantal muntjes of smiley’s heeft behaald, kan hij dit inruilen (verzilveren) voor een beloning, 
bijvoorbeeld het huren van een film, een klein cadeautje, een kwartier langer opblijven of kiezen 
wat er op zaterdag wordt gegeten. Een beloningssysteem wordt ingezet wanneer het gedrag 
complex of moeilijk is en het daarom haast niet voorkomt, maar ook bij jeugdigen die minder 
gevoelig zijn voor sociale beloningen (Slot & Spanjaard, 2009).Bijvoorbeeld als een jongere direct 
gaat schreeuwen wanneer hij boos wordt. Het doelgedrag kan dan zijn: ‘Als je merkt dat je zo 
boos wordt dat je wilt schreeuwen, even naar je kamer gaan om muziek te luisteren en af te 
koelen’.’ Elke keer als hem lukt dit te doen – in plaats van te gaan schreeuwen – krijgt hij een krul. 
Bij drie krullen mag hij een kwartier langer gamen. 

Met elke verdiende beloning wordt ook een compliment gegeven, zodat het kind ook hieraan 
went. Uiteindelijk zal het beloningssysteem met behulp van muntjes of krullen verdwijnen en 
blijft alleen de sociale beloning (het compliment) over. 

Een beloningssysteem heeft een aantal voordelen (Kazdin, 2005). Eén daarvan is dat het ook 
de beroepsopvoeder eraan herinnert aandacht te hebben voor het positieve gedrag. Ook 
kunnen meerdere personen bijdragen aan het systeem, zoals de leraar en ouders, wanneer het 
gewenste gedrag zich voordoet. 

Het opzetten van een beloningssysteem omvat de volgende stappen:
1.  Kies concreet en waarneembaar gedrag dat je wilt bevorderen en dat haalbaar is (positief 

formuleren).
2. Splits het gewenste gedrag op in kleine stapjes.
3. Bepaal een criterium of prestatie dat het kind moet behalen.
4. Bepaal een moment waarop beloningen kunnen worden verdiend, bijvoorbeeld extra 

gamen na de avondmaaltijd. 
5. Leg het beloningssysteem uit aan het kind, en oefen dit zo nodig.
6. (onder meer naar: Kazdin, 2005; Schlüter et al., 2006; Albrecht et al., 2010)

Er bestaat een aantal aandachtspunten bij een beloningssysteem: 
 - Het gaat om concreet waarneembaar gedrag;
 - Het compliment en kruisje of smiley dient direct te volgen op het vertoonde doelgedrag;
 - Zorg dat de beloning dagelijks tot wekelijks kan worden verzilverd;
 - Leg de lat lager als blijkt dat het kind de prestatie niet kan halen;
 - Als het kind het criterium steeds haalt, leg de lat dan hoger of kies een ander 
  doelgedrag.;
 - Gegeven beloningen niet terugnemen, houd het beloningssysteem gescheiden van de beïn
  vloeding van ongewenst gedrag; 
 - De grootte van de beloning past bij het gedrag;
 - Beloningen zijn haalbaar voor de opvoeders en interessant voor het kind;
 - Betrek andere jeugdigen uit de groep waar mogelijk, om jaloezie te voorkomen.
  (Naar: Webster-Stratton, 2007; Schlüter et al., 2006; Albrecht et al., 2010)
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Een voorbeeld: als een jeugdige tijdens een week, vier van de vijf schooldagen om 8.15 uur op 
de fiets naar school zit, mag hij op zaterdag een film huren. Wanneer dit te moeilijk blijkt te 
zijn, kan het zinvol zijn dagelijks te belonen: Voor elke ochtend dat hij om 8.15 uur op de fiets 
zit, mag hij ’s avonds een kwartier computeren. In dit voorbeeld is het wel van belang dat de 
beroepsopvoeder op zaterdag zegt dat hij een film mag gaan huren, omdat hij de afgelopen 
week vier dagen op tijd op de fiets zat richting school. Op die manier wordt duidelijk de link 
gelegd tussen het goede gedrag en de beloning (Schlüter et al., 2006). 

4.4.2 Feedbacksystemen
Bij feedbacksystemen gaat het om het extra benadrukken van de gebruikelijke feedback. Het 
komt nadrukkelijk bovenop de gebruikelijke feedback (Slot & Spanjaard, 2009) en geeft het een 
extra accent. In tegenstelling tot het hierboven genoemde beloningssysteem, gaat het bij een 
feedbacksysteem niet om vooraf vastgesteld doelgedrag, maar om al het gewone dagelijkse 
gewenste gedrag dat een jeugdige laat zien. Een feedbacksysteem zorgt ervoor dat jongeren de 
feedback op hun gedrag serieus nemen. Een ander belangrijk voordeel is dat het de beroeps-
opvoeders eraan herinnert dat zij meer bewust met feedback omgaan en vaker feedback geven. 
 
Een veelgebruikt feedbacksysteem is het puntensysteem. Hiertoe krijgen jeugdigen een 
kaart met twee onderdelen: het aantal punten dat is verdiend of kwijtgeraakt en een korte 
omschrijving van het (on-) gewenste gedrag. Vooraf is afgesproken wat het dagelijkse minimum 
aan behaalde punten is voor bepaalde privileges, bijvoorbeeld 5000 punten voor tv kijken. 
Elke dag krijgt de jeugdige een nieuwe feedbackkaart, waarop het dagelijks verschil (verdiende 
punten minus de kwijtgeraakte punten) wordt uitgerekend en dus wordt gekeken of een 
jeugdige de privileges verdient. 

4.5 Ombuigen ongewenst gedrag (C): aanleren adequaat gedrag
Kenmerkend voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen is dat zij zeer regelmatig  
problematisch gedrag laten zien, zoals het overtreden van regels, geen gehoor geven aan 
instructies, liegen, schoppen of schreeuwen. In het voorgaande is beschreven hoe adequaat 
gedrag bevorderd kan worden door het beïnvloeden van de situatie voorafgaand aan gedrag 
(de A) en door het bekrachtigen van gewenst gedrag. Voor het uitdoven van ongewenst 
gedrag hebben deze technieken sterk de voorkeur. Bij het reageren op ongewenst gedrag is 
een onderscheid te maken in technieken die gericht zijn op het aanleren van nieuw gedrag en 
technieken gericht op het uitdoven van ongewenst gedrag. 

4.5.1 Sturende feedback
Sturende feedback is de aanduiding van een techniek die in het Engels ook wel wordt aangeduid 
met de term Differential Reinforcement of Other behavior (DRO). Deze techniek gebruikt men 
als een jeugdige tegelijkertijd gewenst en ongewenst gedrag laat zien. De beroepsopvoeder 
en de jeugdige focussen op wat er nog wel goed gaat. Wanneer een jeugdige bijvoorbeeld 
regelmatig boos van tafel loopt en nu een keer boos wordt, maar toch aan tafel blijft zitten, dan 
reageert de beroepsopvoeder bij sturende feedback alleen op het adequate deelgedrag en zegt 
‘Wat goed dat je aan tafel blijft zitten’. Hiermee negeert hij niet alleen het ongewenste gedrag, 
maar bekrachtigt tegelijkertijd wat wel goed gaat. Het doel hiervan is dat het gewenste gedrag 
wordt voortgezet en het ongewenste gedrag stopt (Slot & Spanjaard, 2009).
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4.5.2 Corrigerende instructie
De corrigerende instructie biedt de mogelijkheid om adequaat gedrag te instrueren op  
momenten dat er sprake is van inadequaat gedrag (Slot & Spanjaard, 2009). 
Een corrigerende instructie bevat zes stappen:

1.  Ga naar het kind toe en maak contact door de naam te zeggen en oogcontact te maken.
2. Zeg wat de jongere wel goed doet.
3. Zeg wat de jongere niet goed doet of nalaat.
4. Noem het adequate gedrag in deze situatie.
5. Geef een waarom van het adequate gedrag.
6. Sluit af.

Een voorbeeld van een corrigerende instructie: ‘Zeg Peter (stap 1). Super dat je je mening geeft 
(stap 2).Je praat alleen wel erg hard (stap 3). Zou je het nog even rustig kunnen zeggen? (stap 4). 
Dan wordt er eerder naar je geluisterd en krijg je ook sneller een goede reactie (stap 5). Oké? 
(stap 6).’ Wanneer de jeugdige volhardt in het ongewenste gedrag, herhaalt de beroepsopvoeder 
de laatste drie stappen.

4.6 Ombuigen ongewenst gedrag (C): negeren / time-out

4.6.1 Negeren
Negeren houdt in dat een kind geen aandacht krijgt voor storend gedrag. Dit betekent dat de 
opvoeder bewust zijn aandacht ergens anders op richt en niet reageert op het storende gedrag 
van het kind. Wanneer iemand geërgerd reageert op ongewenst gedrag, is dit aandacht en zal 
het storende gedrag alsnog toenemen. Bij negeren is het van belang dat al het lichamelijke, 
verbale en visuele contact met het kind wordt verbroken. Milde vormen van ongewenst gedrag 
(zeuren om iets lekkers, een driftbui of door een gesprek heen praten) lenen zich hier het best 
voor. Dit gedrag is ongewenst, maar niet meteen gevaarlijk of schadelijk en kan daarom vaak 
worden afgedaan door het te negeren. Negeren kan bijvoorbeeld door weg te lopen, of door 
een andere jeugdige die adequaat gedrag vertoont aandacht te geven. Tegelijkertijd wordt in 
de gaten gehouden wanneer het kind een begin maakt met het vertonen van adequaat gedrag: 
hiervoor wordt het kind geprezen (Matthys, 2011).
Bij negeren kan het gebeuren dat het gedrag eerst escaleert (onder meer Kazdin, 2005; Sanders 
et al., 2007). Het is van belang consequent te blijven negeren tenzij het gedrag schadelijk wordt 
(dan overstappen op een andere strategie zoals een time-out) of het ongewenste gedrag stopt 
(in dat geval prijzen dat de jeugdige ermee is opgehouden) (Sanders et al., 2007). 

Wanneer ongewenst gedrag zich voordoet in groepsverband zal de beroepsopvoeder niet altijd 
kunnen kiezen voor negeren. Het risico is dan groot dat jeugdigen elkaars negatieve gedrag 
gaan versterken. Dit kan deels ondervangen worden door de andere jeugdigen op de groep in 
te lichten. In groepsverband liggen andere technieken, zoals een corrigerende instructie of een 
time out meer voor de hand. Negeren leent zich, juist ook omdat het gedrag eerst kan escaleren, 
meer voor situaties waarin de beroepsopvoeder alleen is met de jeugdige. Daarbij kan gedacht 
worden aan het negeren van ongewenst taalgebruik tijdens een individueel gesprek of het 
negeren van normafwijkende uitspraken. 
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4.6.2 Time out / apart zetten
Bij een time-out gaat een kind ergens heen, waar het tijdelijk onttrokken wordt aan alle 
aandacht. Hierdoor is het eigenlijk een zwaardere variant van negeren. Meestal is een andere 
ruimte –een slaapkamer of de gang- goed bruikbaar voor een time-out, maar een afgezonderde 
plek in de woonkamer (zoals een stoel) kan ook (Albrecht et al., 2010). 

Een aantal concrete stappen bij een time-out:
1.  Voer de time-out direct na het ongewenste gedrag uit.
2. Zeg kort en bondig waarom het kind een time-out krijgt.
3. Zet een kookwekker: een indicatie van de duur is de leeftijd van de jeugdige maal 1 minuut, 

met een maximum van 10 minuten. 
4. Geef na de time-out kort en bondig aan welk gedrag wordt verwacht. 

(Naar: Albrecht et al., 2010; De Mey et al., 2005)

Een valkuil bij het uitvoeren van een time-out is dat de jeugdige weigert in time-out te gaan. Het 
is daarom goed om dit vooraf een aantal keer te oefenen en het kind te prijzen als het goed gaat 
(Kazdin, 2005). Zo leert het kind wat er wordt verwacht bij een time-out. Mocht een kind nog 
steeds weigeren in time-out te gaan, dan kan het zinvol zijn om iets leuks weg te nemen  
(zie onder sancties/straffen) (Kazdin, 2005).

Op de groep kan ook gebruik worden gemaakt van de ‘even stilzitten en toekijken’ techniek 
(Slot & Spanjaard, 2009). Daarbij moet de jeugdige die ongewenst gedrag vertoont naast 
een volwassene gaan zitten. De jeugdige overziet de activiteit, maar mag bijvoorbeeld dertig 
seconden niet meedoen. Na deze tijd krijgt hij de mogelijkheid om gewenst gedrag te laten zien, 
zoals rustig meespelen. Lukt dit niet, dan moet hij nogmaals dertig seconden toekijken.

Bij deze techniek is het belangrijk om voorafgaand aan de jeugdige uit te leggen wat een time-
out inhoudt. Dit om het gevoel van veiligheid bij de jeugdige te waarborgen. Het is ook van 
belang om aan de groep uit te leggen wat de bedoeling is, zodat ook zij er geen aandacht aan 
schenken wanneer een jeugdige een time-out krijgt. Dit gebeurt bij voorkeur op een rustig 
moment, wanneer er geen sprake is van een time-out. 

4.7 Ombuigen ongewenst gedrag (C): sancties / straffen
Bij sancties of straffen wordt nadrukkelijk aangegeven dat bepaald gedag niet wordt 
getolereerd. Straffen wordt bij voorkeur niet ingezet, maar soms is gedrag zo storend dat 
ingrijpen noodzakelijk is. 

4.7.1 Iets leuks wegnemen
Een veelgebruikte sanctie is het wegnemen van iets leuks (Albrecht et al., 2010). Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om een kwartier korter tv kijken, niet computeren of niet buiten spelen. Het is van 
belang om niet de eerder verdiende privileges of beloning in te trekken, omdat dat afdoet aan 
de waarde ervan. 
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4.7.2 Iets onaangenaams toevoegen
Doorgaans is het het meest effectief wanneer er door toepassing van de technieken, beschreven 
in paragraaf 4.2 tot en met 4.6 direct wordt gereageerd op ongewenst gedrag (Kazdin, 2005). 
Wanneer ongewenst gedrag buiten het gezichtsveld van de opvoeder plaatsvindt, kan deze 
pas achteraf reageren en is het kwaad reeds geschied. Voorbeelden van dergelijk gedrag zijn 
een half uur te laat thuiskomen of geld van een andere jeugdige stelen. Hiervoor is het geven 
van een taak een efficiënt middel (Albrecht et al., 2010). Een taak is een karweitje van een 
kwartier tot een half uur. Met het uitvoeren van de taak heeft de jeugdige de mogelijkheid 
het ongewenste gedrag goed te maken. Voorbeelden van taken zijn onkruid wieden of een 
corveetaak overnemen van een gedupeerde groepsgenoot. Let erop geen dagelijkse taken als 
straf op te leggen: de dagelijkse taken horen er nu eenmaal bij en zijn niet als straf bedoeld. 

5. Conclusies
Op basis van bovenstaande tekst trekt de werkgroep een aantal conclusies. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, theorie en consensus onder experts: 

Om gedragsproblemen op de groep goed aan te pakken, is het essentieel dat er sprake is van 
een goed leefklimaat. Zonder een positief pedagogisch leefklimaat is het niet mogelijk om 
optimaal aan gedragsbeïnvloeding te werken. Beroepsopvoeders bevorderen een positief 
pedagogisch leefklimaat door sensitief te zijn voor de behoeften en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de jeugdigen, en daar goed op in te spelen (responsiviteit). Sensitief-responsief 
gedrag uit zich in het tonen van respect, interesse en betrokkenheid, door oog te hebben voor 
de behoeften van de jeugdige, rekening te houden met de beperkingen van de jeugdige, oog te 
hebben voor de mogelijkheden van de jeugdige, deze te bekrachtigen en creatief in te zetten bij 
het werken aan doelen, en door betrouwbaar en beschikbaar te zijn.

Gedrag is bidirectioneel: jeugdigen lokken met hun gedrag een bepaalde reactie uit van hun 
omgeving, en kunnen daarmee bijvoorbeeld afwijzing van ouders of leraar in de hand werken. 
Andersom hebben mensen in de omgeving van de jeugdige ook invloed op het gedrag van de 
jeugdige, zowel op het ontstaan en instandhouden van ongewenst gedrag, als op het vertonen 
van adequaat gedrag. De overeenkomst tussen verschillende effectief gebleken oudertrainingen 
is dat zij operante leerprincipes inzetten om deze bidirectionaliteit in positieve zin te gebruiken. 
Er wordt uitgegaan van het principe dat gedrag (B) sterk wordt bepaald door hetgeen eraan 
voorafgaat (A) en hetgeen erop volgt (C). 

Deze principes zijn concreet omgezet naar opvoedingstechnieken die ook ingezet kunnen 
worden door beroepsopvoeders die in groepsverband werken aan de vermindering van 
gedragsproblemen (in de dagbehandeling of een residentiële setting). Beroepsopvoeders 
kunnen verschillende technieken inzetten om de situatie voorafgaand aan het gedrag te 
beïnvloeden zodat veel ongewenst gedrag voorkomen kan worden. Vaak wordt er teveel 
nadruk gelegd op de consequenties van gedrag, terwijl juist ook hetgeen eraan vooraf gaat van 
grote invloed is op het bevorderen van gewenst gedrag. Volgend op gedrag dient de nadruk 
te liggen op het bekrachtigen van gedragingen die wel adequaat zijn, met een verhouding van 
vijf maal bekrachtiging van gewenst gedrag tegenover eenmaal ombuiging van ongewenst 
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gedrag. Wanneer de omgeving consequent negatief gedrag negeert en gewenst gedrag positief 
bekrachtigt, zal het gewenste gedrag in frequentie toenemen en het ongewenste gedrag 
afnemen. Jeugdigen krijgen door positieve bekrachtiging bovendien zelfvertrouwen en gaan 
lekkerder in hun vel zitten. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van technieken en middelen om gedrag 
voorafgaand op volgend op gedrag te beïnvloeden:

A (voorafgaand aan gedrag)
Ter bevordering van gewenst gedrag
Voorspelbaarheid van de omgeving,
dagelijkse routine en regels
Betrokkenheid
Positief herformuleren
Effectief opdrachten geven, 
instrueren, voordoen en oefenen
Inseinen
Problemen oplossen

6. Overige overwegingen
In aanvulling op de literatuur zijn er vanuit de praktijk een aantal belangrijke overwegingen.

Welk gedrag bekrachtigen en welk gedrag ombuigen?
Uit de bespreking van de technieken lijkt vanzelfsprekend te zijn wanneer deze toegepast 
moeten worden. Dit is echter niet altijd het geval. De vraag is wat gewenst en ongewenst 
gedrag is en welk gedrag je ombuigt en welk gedrag je bekrachtigt. Het risico bestaat namelijk 
dat opvoeders elk gedrag dat zij als lastig beschouwen proberen uit te doven en de dagelijkse 
routine zo vormgeven, dat een zo rustig mogelijk klimaat in de groep wordt gecreëerd. Daarmee 
ligt het risico van een beheersmatige aanpak op de loer. Dit is echter niet in het belang van de 
ontwikkeling van de jeugdige: het biedt onvoldoende mogelijkheden om nieuwe vaardigheden 
te leren. Het is daarom belangrijk het ontwikkelingsperspectief mee te wegen bij de vraag wat 
gewenst en ongewenst gedrag is. Wat voor de ene jeugdige als inadequaat gedrag wordt gezien, 
kan voor een andere jeugdige juist adequaat zijn. Wanneer een kind van 6 jaar regelmatig 
onderhandelt in plaats van gezag te accepteren, dan is er sprake van ongewenst gedrag. 
Een kind van 6 jaar moet leren om gezag te accepteren. Wanneer het hier echter om een 
adolescent gaat die assertiever moet worden, dan is het zeer gewenst gedrag wanneer deze 
gezag niet accepteert maar juist onderhandelt, en moet het gedrag worden beloond in plaats 
van worden omgebogen. Hiervoor is de eerder genoemde sensitieve responsiviteit van de 
beroepsopvoeder een voorwaarde. Deze moet immers goed de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en behoefte van de betreffende jeugdige kunnen inschatten (zie voor de verschillende 
ontwikkelingsfasen hoofdstuk 1, tabel 1.1.). Om een goede inschatting te kunnen maken van 
gedrag dat de jeugdige nog moet leren, maakt de beroepsopvoeder gebruik van observaties 
in het dagelijks leven (de dagelijkse routine) en van observaties op het functioneren op de 
verschillende ontwikkelingstaken. Om specifiek probleemgedrag om te buigen, is het maken van 
een probleemanalyse in samenwerking met een gedragswetenschapper nodig. Op basis van 

C (volgend op gedrag) Bekrachtigen gewenst gedrag
Prijzen, complimenteren en feedback geven
Beloningssystemen
Feedbacksystemen

C (volgend op gedrag) Ombuigen ongewenst gedrag

Sturende feedback
Corrigerende instructie
Negeren, time out of apart zetten
Iets leuks wegnemen of iets onaangenaams toevoegen
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observaties, de probleemanalyse en de analyse van risico- en beschermende factoren, wordt 
een behandelplan opgesteld, waarin helder is welke vaardigheden de jeugdige in het hier en nu 
moet leren en naar welk perspectief wordt toegewerkt. De hier beschreven technieken zet de 
beroepsopvoeder in om probleemgedrag te verminderen en vaardigheden te vergroten in lijn 
met de in het behandelplan opgestelde doelen.

Hoe ondersteun je beroepsopvoeders in het toepassen van specifieke opvoedingstechnieken bij 
jeugdigen met gedragsproblemen?
Wanneer er op de groep veel storend gedrag wordt vertoond, is het makkelijker gezegd dan 
gedaan om bovengenoemde technieken toe te passen. Het risico bestaat dat er meer nadruk 
komt te liggen op het beheersen van probleemgedrag dan op het bevorderen van adequaat 
gedrag. Ongewenst gedrag vraagt om een directe reactie, terwijl gewenst gedrag vaak 
ongemerkt voorbij gaat en niet direct om ingrijpen vraagt. Het vraagt van beroepsopvoeders 
dan ook een extra alertheid om stil te staan bij de gewenste gedragingen die jeugdigen ook 
laten zien naast het ongewenste gedrag dat ze vertonen.

Een manier om het toepassen van de technieken te stimuleren is coaching op de 
werkvloer. Hierbij ervaren de beroepsopvoeders zelf, door middel van oefenen, hoe het 
is om de technieken toe te passen. Ook is het zinvol om tijdens regelmatig terugkerende 
methodische werkbegeleiding, groepsgewijs aandacht te besteden aan het uitvoeren van de 
opvoedingstechnieken. Waarom lukt het wel of niet? Deze werkbegeleiding vindt daarbij plaats 
volgens dezelfde principes als gehanteerd door de beroepsopvoeders zelf. Dit vraagt ook om 
werkbegeleiding voor de werkbegeleiders.

Ook zijn er fysieke hulpmiddelen die beroepsopvoeders eraan herinneren om de technieken 
uit te voeren. Een effectief middel hiertoe is bijvoorbeeld het feedbacksysteem. De kaart 
dwingt de groepswerkers om gericht aandacht te hebben voor positief gedrag dat een jeugdige 
vertoont. Een ander voorbeeld is te werken met armbandjes (pantybandjes) om de pols van 
de beroepsopvoeder. Wanneer de beroepsopvoeder bijvoorbeeld een compliment heeft 
gegeven, kan hij een bandje van de ene naar de andere pols verplaatsen, waarbij bijvoorbeeld 
de afspraak is dat aan het einde van de dag alle tien armbandjes rond de andere pols zitten. 
Hierdoor kunnen beroepsopvoeders oefenen met bepaald gedrag. 

Ten slotte is het belangrijk de uitvoering van specifieke opvoedingstechnieken te monitoren. Dit 
kan bijvoorbeeld door observatie op de groep, observatie van feedbackkaarten, middels video-
opnamen of door jeugdigen te bevragen op de wijze waarop ze begeleid worden.

Is het nodig te differentiëren in de toepassing van opvoedingstechnieken?
Aan de praktijkdeskundigen is de vraag voorgelegd of het nodig is te differentiëren 
voor verschillende groepen, op basis van leeftijd, geslacht, etnische achtergrond of licht 
verstandelijke beperking (LVB).
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In het algemeen is het van belang om bij de toepassing van opvoedingstechnieken te 
differentiëren naar wat de individuele jeugdige nodig heeft. De neiging bij het werken met 
een groep is om alle jeugdigen op eenzelfde manier te bejegenen, onder het motto ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’. Het is altijd belangrijk om goed te kijken naar individuele jeugdigen 
en aan te sluiten op het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau en op de individuele doelen, 
zoals opgesteld in het behandelplan. Daarbij ligt de nadruk bij heel jonge kinderen meer 
op afleiden en het kind volgen, terwijl dit naarmate kinderen ouder worden verschuift naar 
uitleggen, expliciet grenzen stellen en corrigeren. Bij jongeren is er steeds meer aandacht nodig 
voor gezamenlijk problemen oplossen en onderhandelen. Omdat er – rekening houdend met 
individuele verschillen en doelen – automatisch wordt gedifferentieerd, is het belangrijk om 
dit aan jeugdigen uit te leggen. Doorgaans begrijpen jeugdigen dit en leidt het daarom niet tot 
discussie. 

De beschreven aanpak hoeft niet voor jongens of meisjes gedifferentieerd te worden: de 
strategieën blijven gelijk. Bij kinderen met een andere culturele achtergrond is het goed om 
te bedenken dat deze soms minder gewend zijn om feedback te krijgen en hun eigen mening 
te geven. Daarnaast kunnen normen en waarden van ouders en beroepsopvoeders over wat 
onder gewenst en ongewenst gedrag wordt verstaan verschillen. 

Wanneer het om jeugdigen met een licht verstandelijke beperking gaat, dan is het belangrijk 
om aan te sluiten bij het cognitieve niveau en het sociaal- en emotioneel ontwikkelingsniveau 
van de jeugdigen. Aandachtspunten zijn onder andere taalgebruik, concreet ben0emen van 
gedrag, tempo, doseren en ordenen van informatie en het creëren van een veilige en positieve 
omgeving. 

Opvoeders uit omgeving kind
Het is belangrijk om ook overige opvoeders uit het systeem van de jeugdige te betrekken bij 
de behandeling van gedragsproblemen. Kinderen en jongeren groeien immers op binnen een 
bredere sociale omgeving.

De belangrijkste opvoeders zijn de ouders van de jeugdige. Vanaf dag één moeten deze 
consequent worden betrokken in de opvoeding en behandeling van de jeugdige. Maar eigenlijk 
moet het verder gaan dan dat: de hulpverlener láát zich betrekken in het gezin. De ouders 
blijven altijd verantwoordelijk voor het kind, de hulpverlener stelt zich daarbij dienstbaar op. Het 
is daarom belangrijk om met de ouders een gezamenlijk plan te maken en dat gezamenlijk uit te 
voeren. Maak daarbij goede afspraken over het instandhouden van het contact. 
Bij het betrekken van de ouders is het belangrijk om rekening te houden met het perspectief 
van de jeugdige. Wanneer de jeugdige niet meer zal terugkeren naar het ouderlijk huis, maar 
bijvoorbeeld naar zelfstandigheidstraining zal gaan, dan vraagt dit iets anders van de ouders 
dan wanneer het residentiële verblijf kort is en de jeugdige snel terug naar huis gaat. In het 
eerste geval krijgen de ouders een meer ondersteunende rol en krijgen zij vaardigheden 
aangereikt om constructief te communiceren. In het tweede geval krijgen ouders training in de 
beschreven opvoedingstechnieken (zie hoofdstuk 2 voor interventies die zich daarop richten).
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Daarnaast is het van belang om ook de omgevingen buiten het gezin te betrekken. Wanneer 
er in de verschillende omgevingen rondom het kind dezelfde opvoedingstechnieken worden 
gebruikt, dan versterkt dit het effect. Wanneer kinderen de basisschoolleeftijd bereiken, 
neemt de grootte van hun sociale omgeving toe. Kinderen brengen vanaf dan het grootste deel 
van de dag op school door. De situatie van kinderen met ernstige gedragsproblemen wordt 
met het betreden van het onderwijs complexer. Het kind faalt op school en kan afgewezen 
worden door leraar en leeftijdsgenoten, met mogelijke toename van frequentie en ernst van 
de gedragsproblemen tot gevolg. In het geval van ernstige gedragsproblemen is het daarom 
essentieel om de school en de betreffende leraar te betrekken. 
Vooral wanneer kinderen op de basisschool zitten is het zinvol om de leraar te betrekken. 
Kinderen in deze leeftijd brengen immers vijf dagen in de week een halve of hele dag door met 
dezelfde leraar. Daardoor is de invloed van de leraar op het betreffende kind groter dan op 
de middelbare school, waar kinderen vaak voor elk uur een andere leraar treffen. Bij kinderen 
op de basisschool is het daarnaast aan te raden om de intern begeleider te betrekken. Op 
de middelbare school zal het betrekken van bijvoorbeeld de mentor/zorgcoördinator vooral 
bestaan uit het (laten) monitoren van het kind: gaat hij naar de lessen en komt hij op tijd? 
Daarnaast kan een leraar of mentor ook meewerken aan het gebruik van beloningssystemen. 

Naarmate kinderen met gedragsproblemen ouder worden hebben ze doorgaans de nodige 
ervaring met slechte schoolresultaten, spijbelen en schorsing van school. Daarbij komt het vaak 
voor dat ouders en de school in een vijandig interactiepatroon zitten. Zo geven ouders vaak de 
schuld aan de school van de gebrekkige prestaties en de problemen van de jeugdige in de klas. 
Ouders horen doorgaans alleen slecht nieuws van de docenten en andere leidinggevenden. 
Het schoolpersoneel kan op zijn beurt de ouders verwijten dat deze de jeugdige niet helpen om 
beter te presteren en geven vaak aan dat de ouders niet betrokken zijn bij de schoolactiviteiten 
van de jongere. Dit alles kan ertoe leiden dat ouders en onderwijs helemaal geen contact meer 
met elkaar onderhouden, iets wat niet in het belang van het kind is (Henggeler, Schoenwald, 
Borduin, Rowland & Cunningham, 2010). 
Diepgaandere informatie over het betrekken en ondersteunen van het onderwijs is terug te 
vinden in hoofdstuk 5. 

Naast het betrekken van het onderwijs zijn er ook andere omgevingen die mogelijk betrokken 
moeten worden, zoals de sportvereniging en de kinderopvang. Ook is het belangrijk om contact 
te hebben met andere hulpverleners rondom de jeugdige en/of het gezin. 
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7. Aanbevelingen
Op basis van de conclusies en de overige overwegingen beveelt de werkgroep het volgende 
sterk aan:

Zorg binnen een residentiële omgeving allereerst voor een positief pedagogisch leefklimaat, 
door oog te hebben voor individuele jeugdigen binnen de groep. Alleen een positief pedagogisch 
leefklimaat biedt mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren. 

Creëer voortdurend situaties die het voor jeugdigen mogelijk maken om gewenst gedrag te laten 
zien. 

Besteed minimaal evenveel tijd aan het proactief beïnvloeden van de situatie voorafgaand aan 
gedrag als aan het reageren op ongewenst gedrag.

Bekrachtig gedrag dat gewenst is. Doe dit vijf keer vaker dan ongewenst gedrag af te zwakken.

Doof ongewenst gedrag uit door:
 - de situatie zo in te richten dat gewenst gedrag bevorderd wordt;
 - gewenst gedrag te bekrachtigen;
 - nieuwe vaardigheden aan te leren;
 - ongewenst gedrag te negeren;
 - ongewenst gedrag positief te herformuleren;
 - eventueel mild te straffen.

Pas opvoedingstechnieken gedurende de hele dag toe, zowel in het dagelijkse leven in de groep 
als tijdens individuele gesprekken.

Ondersteun ouders door middel van oudertrainingen of gezinsinterventies (zie hoofdstuk 2) 
bij het toepassen van de gewenste opvoedingstechnieken in de thuissituatie met de jeugdige. 
Bespreek met ouders op welke wijze de opvoeding in de groep en de thuissituatie op elkaar kan 
worden afgestemd zodat jeugdigen op dezelfde manier benaderd worden. 

Zorg ervoor dat ook leraren en andere opvoeders uit het systeem van de jeugdige dezelfde 
opvoedingstechnieken toepassen.




