
MST-gedragsplan 
 
Regel 
Welk gedrag wil je wel zien? Waar en 
wanneer? 
 

Controle 
Wie checkt deze regel wanneer en op welke 
manier? 

Beloning 
Welke beloning volgt er diezelfde dag? Welke 
beloning volgt er eventueel op de lange 
termijn (na hoe vaak zich houden aan deze 
regel)? Hoe lang duurt de beloning? 
Wie voert de beloningen uit? En hoe? 

Negatieve consequentie 
Welke negatieve consequentie volgt er 
diezelfde dag? Welke negatieve consequentie 
volgt er eventueel op lange termijn (na hoe 
vaak overtreden van de regel?)? Hoe lang 
duurt de negatieve consequentie? 
Wie voert de negatieve consequenties uit? En 
hoe? 

1. Pietje gaat iedere dag 
naar school en volgt 
daar alle lessen 
volgens het rooster. 

 

- moeder: controleert of Pietje ’s 

ochtends op tijd de deur uit gaat; 

moeder checkt ’s ochtends op de 
website van school het rooster van 

die dag; als extra controle belt 
moeder iedere vrijdagmiddag om 

14.00 uur de mentor 
- school: absenties worden dagelijks 

bijgehouden door mentor; moeder 

wordt onmiddellijk op haar mobiel 
gebeld bij afwezigheid; belt moeder 

wanneer er onverwacht lessen 
uitvallen 

 

- zelfde dag: Pietje krijgt na het 

avondeten 50 eurocent van moeder 

- bij 5 succesvolle schooldagen: 
Pietje krijgt op zaterdagochtend 5 

euro extra van oom 

- zelfde dag: Pietje krijgt geen 50 

eurocent van moeder 

- bij 2x melding van spijbelen: X- 
box wordt voor 2 dagen opgeborgen 

2. Pietje communiceert 
thuis zonder fysieke 

agressie. 
 

- moeder: past veiligheidsplan toe en 
schakelt oom van Pietje in in geval 

van fysieke agressie 
- oom: spreekt iedere vrijdag na het 

eten veiligheidsplan met moeder 

door 
 

- zelfde dag: Pietje mag 30 minuten 
gebruik maken van de computer 

(moeder voert wachtwoord en 
tijdsklok in) 

- bij 5 succesvolle dagen: Pietje 

mag kiezen wat moeder kookt (1 
avond) 

- zelfde dag: Pietje mag geen 
gebruik maken van de computer (kan 

er alleen op als moeder wachtwoord 
invoert) 

3. Pietje gaat zowel thuis 

als op MSN als 
buitenshuis alleen om 

met vrienden die 
goedgekeurd zijn door 
zijn moeder. 

- moeder: heeft samen met Pietje 

een lijst gemaakt van alle 
goedgekeurde vrienden, de namen 

van hun ouders +telefoonnummers; 
moeder belt ouders om te checken of 

Pietje echt daar is; moeder checkt 
iedere avond de MSN van Pietje 

- zelfde dag: Pietje mag ’s avonds 

zelf kleren voor de volgende dag 
klaarleggen 

- bij 5 succesvolle dagen: Pietje 
krijgt 10 euro kleedgeld van moeder, 

op zijn rekening, beheerd door 
moeder 

- zelfde dag: moeder neemt terwijl 

Pietje weg is (bij verkeerde vrienden) 
kleren weg, stopt ze in afgesloten 

kast en bepaalt wat hij de volgende 
dag aan mag 

- bij meer dan 1x in 1 week: 
Pietje mag op zaterdagavond niet 



 - wijkagent: heeft van moeder de 
vriendenlijst gekregen, en belt haar 

onmiddellijk wanneer hij Pietje met 

iemand ziet die niet op de lijst staat 
- kickbokstrainer: houdt zijn oren 

open en belt moeder wanneer hij 
vermoedt dat Pietje met verkeerde 

vrienden omgaat 

 
 

uit; oom ziet erop toe dat hij 
binnenblijft 

 

Checklist (elke avond om 20.00 uur ingevuld door moeder): 
 
Week: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1. School        

2.Communicatie        

3. Vrienden        

* 1 = gelukt, 0 = niet gelukt 


