
OMGAAN MET REGELS 
 

…. heeft zich aan een regel gehouden 

1. Noem het gedrag dat goed is gegaan (“Je hebt vandaag goede afspraken met ons 

gemaakt voordat je naar buiten ging.”). 
2. Leg uit waarom dat goed is (“Je hebt je aan de regel gehouden.”). 

3. Geef aan wat het gevolg is (“Nou mag je morgen weer naar buiten.”).  

4. Sluit af (“Prima gedaan!”) 

 
…… heeft zich niet aan een regel gehouden 

1. Noem de regel (“Je zou met ons een afspraak maken voordat je naar buiten zou 

gaan.”) 

2. Gaaf aan dat de regel overtreden is (“Je hebt geen afspraken met ons gemaakt 

over wat je zou gaan doen en waar je heen zou gaan.”). 

3. Geef aan wat het gevolg is (“Je mag morgen niet naar buiten.”). 

4. Geef aan wat voortaan van hem / haar verwacht wordt (“Zorg dat je voortaan 

eerst afspraken met ons maakt voor je naar buiten gaat.”) 
5. Sluit af (“Je mag tot je gaat slapen wat voor je zelf gaan doen.”). 

 

Aandachtspunten 

• Blijf in het hier en nu (niet over andere keren beginnen). 
• Blijf bij de regel waar het om gaat (niet over de rest van zijn gedrag 

praten). 

• Blijf rustig (niet harder gaan praten, niet meer woorden gebruiken dan 
nodig is, ‘koel blijven’ ). 

• Nooit ingaan op discussies. 

 
Extra Tips 

 

• Onthoud altijd: jongeren zoeken altijd de grenzen op. Als ze niemand hebben die die 

grenzen aangeeft, zullen ze steeds verder gaan met negatief gedrag.  

 

• Sta als ouders op 1 lijn (zeg hetzelfde over de regels): 

- Als de één ‘nee’ zegt, is het belangrijk dat de ander ook nee zegt. Anders krijgt de 

jongere de kans om jullie tegen elkaar uit te spelen en krijgt hij/zij toch zijn zin. 

- Zijn jullie het niet met elkaar eens, praat er dan over op een plaats en moment waar de 

kinderen niet bij zijn. 

 

• Heb als ouders eerst overleg met elkaar voordat je iets tegen de jongere zegt: 

- Dit is om te voorkomen dat het jullie niet lukt om op één lijn te staan als je een 

beslissing of regel aan de jongere vertelt.  

 



• Verbind duidelijke positieve en negatieve consequenties aan de regels (beloningen en 

straffen): 

- Door een positieve consequentie aan goed gedrag te verbinden wordt de jongere beloond  

  voor zijn goede gedrag. Het goede gedrag zal na verloop van tijd toenemen. Door een  

negatieve consequentie te verbinden aan slecht gedrag wordt het slechte gedrag van de 

jongere bestraft, waardoor het af zal nemen na verloop van tijd. 

• Wees consistent: pas altijd dezelfde beloning en dezelfde straf toe op het positieve en op 

het negatieve gedrag.  

 - Door altijd hetzelfde te doen, weet iedereen waar hij aan toe is, hierdoor ontstaat er  

  meer rust en zal het negatieve gedrag verminderen en het positieve gedrag toenemen.  

  Ook wordt het vaak wat gezelliger, omdat er minder discussie is over de regels.  

 - Geef (dus) geen uitzonderingen, of slechts zelden. Dit zorgt voor meer onduidelijkheid en  

   onrust. 

  

• Wees concreet als je afspraken maakt met Salahdin: 

- Geef aan wat je verwacht, op welk tijdstip ( dus bijv. 14.00uur i.p.v. “straks”)en  

controleer (klopt het wat hij zegt, met wie is hij buiten geweest en waar, wat heeft hij 

gedaan). 

 

• Geef de jongere niet zijn zin als hij negatief gedrag laat zien.  

- Ook al wordt de jongere boos, agressief of verdrietig, blijf bij de regel. Doe je dit niet,  

  dan levert het negatieve gedrag precies op wat de jongere wil. Met andere woorden:  

hij/zij leert dan dat het negatieve gedrag er voor zorgt dat hij/zij krijgt wat hij/zij wil.  

 

• Neem als ouders ook een time-out als je voelt dat je boos wordt, zo kan de situatie niet 

verder escaleren (zie veiligheidsplan).  
 


