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STOP 4-7 PROGRAMMA

Samen sterker Terug Op Pad

Ecologisch (samen) en positief (sterker
terug op pad)

Een vroeg interventie- of preventie-
programma:

• kindtraining

• oudertraining en huisbezoeken

• leerkrachttraining en schoolbezoeken 
(coaching van leerkrachten)



DOELEN

• Het versterken van sociale vaardigheden, 
emotieregulatie en probleemoplossend denken 
van jonge kinderen

• Het versterken van de ouders in hun

opvoedende relatie met hun kinderen.

• Het versterken van leerkrachten in hun aanpak 
van gedragsproblemen in de klas



DOELGROEP

• Kinderen tussen vier en zeven jaar oud

• Een klinische score op de Gedragsvragenlijst 
voor kinderen, versie ouders (CBCL) of versie 
leerkracht (TRF), externaliseren

• ADHD of een lichte vorm van ASS: geen 
tegenindicatie



OVERZICHT BEHANDELING

• Intakefase (= informatie verzamelen, 
cliëntrelatie inschatten en doelen bepalen)

• 1 maand

• Groepstrainingsfase (= aanleren en versterken 
vaardigheden)

• 3 maanden

• Individuele consolidatiefase (nieuwe patronen)

• 3 à 6 maanden



HOE AANMELDEN ?

• Rechtstreeks door ouders

• Doorverwijzing door scholen, CLB’s of 
andere diensten

• Training en begeleiding kost 20 euro 
voor het ganse traject



OUDERTRAINING

10 bijeenkomsten/ twee uur per bijeenkomst

Opvoedingsvaardigheden:

• observeren en opvolgen van gedrag

• positieve bekrachtiging: geven van 
complimenten in functie van versterken van 
zelfvertrouwen

• structuur bieden: duidelijkheid en 
voorspelbaarheid

• positieve betrokkenheid

• positieve bekrachtiging: werken met een token 
economy



OUDERTRAINING

• negeren

• gebruik van time-out

• straffen

• probleemoplossing

• controleren van eigen negatieve gevoelens

• luisteren naar en praten met kinderen

• stimuleren van schoolwerk

• terugvalpreventie

• boostersessie



KINDTRAINING

10 weken/ 1 volledige dag in de week

Maximum 10 kinderen tussen 4-7 jaar  

3 peilers:

• een zeer gestructureerd dagverloop

• veel complimenten voor kleine prestaties

• vaardigheden die kinderen nodig hebben in 
sociale contacten en bij schoolwerk (o.a. 
probleemoplossingsvaardigheden)



AAN TE LEREN VAARDIGHEDEN

• luisteren

• omgaan met gevoelens

• emotieregulatie technieken

• probleemoplossingsvaardigheden

• zelfcontrole

• samenwerken en –spelen

• delen van materiaal

• beurt afwachten

• gehoorzamen



BEGELEIDERSHOUDING

• Minstens zo belangrijk als de inhoud van de 
training.

• Erg gericht op bekrachtiging: veel complimenten.

• Belang van duidelijkheid en voorspelbaarheid: 
stevige structuur en weinig, maar consequent
gehanteerde regels.

• Rust uitstralen en rustig benoemen van emoties
ook in moeilijke situaties.



LEERKRACHTTRAINING

4 bijeenkomsten/ verspreid over 3 maanden (duur 
van de kindtraining) omwille van de transfer naar 
scholen toe 

Inhoud:

• theoretische introductie

• een stimulerend basisklimaat: structuur én
aanmoediging

• positieve bekrachtiging: werken met een token 
economy

• de vaardigheden die aangeleerd worden in het 
kindprogramma

• gebruik van negeren, time-out en straffen
(disciplineren)



OUDERS EN LEERKRACHTEN IN DE KINDGROEP

• Kans om het kind te observeren: 
gedragspatronen en leermechanismen

• Kans om te observeren wat dit kind nodig heeft
om goed te functioneren

• Kans om zelf mee te doen en eigen kunnen te 
ervaren in een veilige omgeving
(competentieversterkend)



Sociale 
vaardigheden



DOELSTELLINGEN/ACTIVITEITEN GERICHT OP JEZELF

Gevoelens

Zelfcontrole + hoe word ik rustig

Probleemoplossen



DOELSTELLINGEN/ACTIVITEITEN GERICHT OP DE ANDER

Gevoelens

Probleemoplossen

Samenspelen en samenwerken



Afspraken



Deelstapjes luisteren



Basisgevoelens



Zelfcontrole



Hoe word ik rustig?



IK DRAAI MIJ OM

Ik draai 
mij om

Ik vraag het aan de juf

Ik denk aan iets wat 
me blij maakt



Ik span en ontspan
Ik zeg hoe ik me voel

Ik los het probleem op

Ik toon hoe ik me voel



Probleemoplossen



Ik stop en kijk Ik vraag welk spelletje ze spelen

Ik vraag of ik mag meespelen



Visie en theoretisch kader 







DE KRACHT VAN COMPLIMENTEN
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WAAROM COMPLIMENTEN GEVEN

Kinderen die zich goed voelen in hun vel :
-passen zich beter aan in nieuwe situaties
-maken vriendjes
-kunnen beter om met frustratie/leren

Hoe bouw je zelfvertrouwen op?
-succeservaringen
-band met kind - leuke dingen doen
-complimenten - aanmoedigen
-aandacht hebben voor het positief gedrag dat 
kinderen stellen, hoe klein ook.
...



VOORDELEN

 Kinderen weten wat ze goed doen

Zelfvertrouwen groeit door het krijgen van positieve
opmerkingen

Worden zelfstandiger + kunnen meer problemen 
oplossen

 Hoeven niet op een negatieve manier aandacht te 
vragen

Verhoogt de kans dat ze weerstand kunnen bieden
tegen groepsdruk



SOORTEN BELONINGEN

Sociale beloningen 
knuffel, knipoog, compliment, een dikke 
duim, …

Materiële beloningen 
snoep, speelgoed, extra op de computer, 
voorkeurspelletje kiezen, …

Actie-beloningen of samen iets doen 
helpen met juf, samen in een boek kijken, juf 
speelt mee op de speelplaats, …





AFSPRAKEN

 Belang van duidelijke regels en afspraken zijn.
- duidelijkheid geeft kinderen veiligheid

- kinderen leren zich aangepast te gedragen door 
hantering van regels (ook in andere situaties)

 Aanleren van afspraken door?
- Herhaling!

- Visualisatie kan helpen
- Concretiseren 



Afspraken

Positief
basisklimaat

Meer kans op 
gehoorzaamheid



GRENZEN STELLEN

 Duidelijk laten horen en zien dat je het storende gedrag 
afkeurt 

 Verbaal en non-verbaal dezelfde boodschap geven

 Consequent zijn en telkens opnieuw een afkeurende 
reactie geven  (voorspelbaarheid is belangrijk)

 Het gewenste gedrag duidelijk benoemen en 
aanmoedigen





NEGEREN

 Negeren is een heel krachtig middel

 Het werkt echter alleen als het kind veel
complimenten krijgt (positieve aandacht)





VERLOOP VAN EEN DRIFTBUI
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RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN TIME-OUT

 Kies en pas een ruimte aan

 Leg aan de kinderen uit wat time-out betekent

 Benoem het gedrag waarvoor een kind in 

time-out moet gaan

Wees consequent

 Praat niet met kinderen als ze in time-out gaan

 Blijf kalm of neutraal als je time-out gebruikt

Wanneer de time-out voorbij is, dan moeten

kinderen zich niet meer verontschuldigen



WAT ALS KINDEREN WEIGEREN

 Herhaal de afspraak

 Met extra minuten werken (tot max.5’) zoniet 
dan volgt een straf

 Je niet laten afleiden door:
- jij bent de slechtste van de wereld…

- ik zal luisteren…





STRAFFEN

Doel= dat storend gedrag minder
voorkomt of stopt

Maar: beloon steeds het 
tegenovergestelde, positieve gedrag 



STRAFFEN: NADELEN

 Door straf leert het kind niets nieuws

Veel straffen zorgt voor een onaangename sfeer         

Veel straffen vermindert het zelfwaardegevoel

van je kind

 Straf werkt alleen als de straffer in de buurt is

 Kinderen kunnen schrik krijgen van de straffer 



ZINVOL STRAFFEN

Telkens en onmiddellijk na de overtreding 
straffen (directe straf)

 Blijf kalm, zonder agressie

 Klein beginnen ( kinderen leren door frequentie

en consequentie; niet door harde straffen of 
wraak)

 Een milde straf:privilege wegnemen

 Niet dreigen zonder uitvoeren



BEDANKT EN VEEL

SUCCES!

stop@stop4-7.be


