Regels voor ontregelde kinderen

ouder – kind interventies



Probleem gedragingen

Maak een lijst van alle probleemgedragingen van jouw kind.

Voorbeeld: Hij komt te laat thuis.
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3. 

4.

5.

6.

7.

8.



Doel gedragingen

Maak een lijst van de drie of vier probleem gedragingen (van hierboven) die je nu het liefst wilt veranderen; dat wil zeggen, de gedragingen die jij het belangrijkst vindt om nu te veranderen.

Voorbeeld: Hij spreekt mij tegen.

1.

2.

3.

4.



Basisprivileges

Basisprivileges zijn niet afhankelijk van de gedragingen van het kind en bestaan uit het volgende:

·	voedsel (alleen echte voedingswaren; het gaat hier niet om snacks, speciale toetjes, favoriete lekkernijen buiten, zoals een ijsje eten, etc.)
·	beschutting (een veilige thuisomgeving, met eigen privé ruimte)
·	kleding (alleen de noodzakelijke kleding; het gaat hier niet om merk jeans, Nikes, etc.)
·	liefde

Groei-privileges

Groei-privileges zijn activiteiten die bijdragen aan de verdere sociale ontwikkeling van het kind en worden gegeven om positieve groei te versterken. Ze zijn niet afhankelijk van de gedragingen van het kind.

Maak een lijst van activiteiten waarvan jij denkt dat ze essentieel zijn voor de groei van jouw kind. Deze groei privileges moeten altijd beschikbaar zijn, en mogen nooit weggenomen worden vanwege slecht gedrag.

Voorbeeld: Bij de verkenners gaan.

1.

2.

3.

4.


Optionele (keuze-) privileges

Een optioneel privilege, of keuze-privilege, is elke stimulering die geen basis- of groei privilege is. Optionele privileges kunnen gegeven worden als beloningen voor goed gedrag, of achtergehouden worden als bestraffing voor probleemgedrag.

Basisprincipes:

·	Optionele privileges moeten verdiend worden.
·	Optionele privileges (ook “beloningen” genoemd) kunnen zijn: voorwerpen (dingen), activiteiten, tekens, of het prijzen van goed gedrag.
·	Kies beloningen die zeer worden gewenst door jouw kind.
·	Hoe jonger het kind is, des te vaker moet hij of zij beloond worden.
·	Het is belangrijk voor het kind om de positieve resultaten van zijn/haar goed gedrag te zien door veelvuldige beloningen.


Optionele (keuze-) privileges (beloningen)

Maak een lijst van optionele privileges, dat wil zeggen, dingen en activiteiten waar jouw kind van houdt. Hoewel jouw kind sommige van deze beloningen misschien al “voor niets” krijgt, neem toch alle privileges op waar jouw kind van houdt die geen basis privileges zijn.
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Meest gewilde privileges

Kies drie of vier privileges van de bovenstaande lijst van optionele privileges uit die het meest gewild zijn door jouw kind. Breng een volgorde aan, met de meest gewenste als eerste.

1.

2.

3.

4.



Het maken van regels

Regels zijn het precieze tegenovergestelde van de probleemgedragingen van een kind. Een regel neemt een probleemgedrag en stelt het vast in het kader van het positieve gedrag dat een ouder wenst.

Basisprincipes:

·	Maak nooit teveel regels. Enkel een paar regels kunnen met regelmaat opgelegd worden.
·	Een regel moet heel duidelijk zijn. Alle ontsnappingsmogelijkheden moeten uitgesloten worden door de regels heel specifiek te maken.
·	Iedereen (zelfs iemand die tijdelijk oppast, bijvoorbeeld) moet in staat kunnen zijn om te zeggen of de regel is nageleefd.
·	Regels moeten 100% van de tijd afdwingbaar zijn, en moeten 100% van de tijd opgelegd worden.
·	Het helpt vaak om de ideeën van het kind hierover te krijgen.
·	Een regel hoeft niet noodzakelijk helemaal “eerlijk” te zijn, maar het moet voor het kind uitvoerbaar zijn.
·	Niet alle regels gelden voor alle gezinsleden.
·	Wanneer een regel is opgeschreven, staat deze niet meer open voor discussie, tenzij de regelgever deze regel wil veranderen.
·	Als een regel niet meer nodig is en het overeenkomstige gedrag bereikt is zonder die regel te handhaven, stop dan eenvoudigweg met die regel en prijs het kind voor zijn/haar resultaat.
·	Leg de regels altijd zonder emotie op en ontwijk ieder commentaar of pogingen tot verklaringen.
·	Ga ervan uit dat regels uitgetest worden. In feite verslechtert het gedrag van veel kinderen na het starten van dit specifieke programma. Dit is een goed teken: het kind wil dat jij het opgeeft. Het kind wil het programma niet, and zal het zwaar voor jou maken om het contract op te leggen.
·	Ouders moeten het eens zijn over regels en moeten ze beiden gelijkelijk opleggen. Dit geldt voor iedereen die het voor het zeggen heeft: anderen die mogelijk in het huishouden wonen, een familid als buur, een grootouder [of tante] bij wie het kind regelmatig op bezoek gaat.
·	Nadat een regel is gebroken, ga dan altijd met een serieus gezicht naar het contract op de koelkast, en lees de resultaten hardop voor met het kind erbij. Dit is essentieel. Als je dit niet doet, zal het programma niet werken; dus doe het. Dit helpt om van het programma een leerervaring te maken.





Regel nummer ______


A.  Ongepolijste regel:

Wees zeer specifiek en noem alle onderdelen van de regel op. Omschrijf duidelijk elk woord, of deel.
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Checklist voor elke regel:

[   ]	Is deze regel 100% van de tijd op te leggen?
[   ]	Is het gedrag dat verwacht wordt, duidelijk omschreven?
[   ]	Is de regel zeer specifiek?
[   ]	Zijn alle ontsnappingsmogelijkheden afgesloten en gedicht?



B. Uiteindelijke regel:





Familie Contract

Op de koelkast hangen



	Regel:					Privilege / Consequentie:

1.							1.


2.							2.


3.							3.


4.							4.





Groei privileges:






Datum:			_________________________________



Handtekeningen:		_________________________________


			_________________________________


			_________________________________




Het opleggen van regels


[√]	100% opleggen is essentieel – geen uitzonderingen, tenzij de regel daarvoor al was
ingetrokken.

[√]	Als een regel niet langer noodzakelijk is en goed gedrag ook mogelijk is zonder die 
regel, stop dan de regel en prijs het kind.

[√]	Leg regels op zonder emotie; ontwijk discussies en verklaringen. Als je een regel correct 
hebt opgeschreven, weet je ook wanneer deze gebroken wordt.

[√]	Verwacht het uittesten van de regels. In feite verslechtert het gedrag van veel kinderen 
na het starten van dit programma. Het kind wil dat je het opgeeft en zal het jou moeilijk 
maken.

[√]	Ouders moeten het allebei eens zijn over regels, en de regels gelijkelijk opleggen. 
Hieronder vallen alle volwassenen die in het huis leven, of leiding hebben.

[√]	Als het kind weigert dat een privilege (beloning) wordt weggenomen, leg dan het 
contract op door fysiek het privilege weg te nemen.






Manieren om succes te garanderen

·	Betrek jouw kind bij het maken van regels. Vraag hem of haar wat hij/zij wil krijgen met privileges.

·	Wanneer problemen zich voordoen kun je nieuwe regels opschrijven, maar denk zo mogelijk altijd vooruit over mogelijke problemen, en maak daar regels over.

·	Wanneer je het Familie Contract vastgesteld hebt, type het dan uit op een blad papier. In de volwassen wereld doen mensen zaken op deze formele manier, met een getypt contract, en het is goed om dit aan jouw kind te gaan leren.

·	Je moet het Familie Contract bevestigen op de koelkast – een zeer open plaats waar er gemakkelijk naar verwezen kan worden. Dit is absoluut essentieel. Als je dit niet doet, zal het programma waarschijnlijk niet werken. Slechts dit kleine verschil kan het verschil uitmaken tussen slagen of mislukken. Nadat een regel is gebroken, ga dan altijd naar de koelkast op een robotachtige manier en toon het kind de consequenties van het contract.

·	Je moet de regels 100% van de tijd opleggen.

·	Prijs het kind, als aanvulling op het verdienen van een privilege; dat wil zeggen, gebruik deze samen.

·	Leg regels zonder emotie op. Niet argumenteren, gillen, of overstuur raken. Dit vraagt oefening en wilskracht van jouw kant, maar het is noodzakelijk, en op de lange termijn zal het discipline voor jou veel gemakkelijker maken. Wanneer het kind een regel breekt moeten de consequenties opgelegd worden. Laat het Familie Contract de “kwaaie pier” zijn. Dit neemt veel druk bij jou weg, omdat boos worden op kinderen, in discussie met hen gaan, en hen straffen, veel van ouders vergt.

·	Blijf erbij; dit programma kan voor jou werken!




Bestraffen

bedoeld om het plaatshebben van slecht gedrag te verminderen. Het gaat hier om ofwel het doen […] het kind, of het verwijderen van iets wat gewild is bij het kind (bijv., een toekenning of specifiek …] [Het lijkt erop dat enkele woorden in de tekst hier zijn weggevallen - vertaler].


Principes van effectief straffen

·	Bestraffing is alleen effectief wanneer het onmiddellijk plaatsvindt na het slechte gedrag.
·	Bestraffing moet consequent gegeven worden na iedere zelfde slechte gedraging, en niet alleen maar af en toe.
·	Bestraffing is alleen effectief wanneer het in samenhang gebruikt wordt met beloningen voor juiste gedragingen.


Ineffectief straffen

Wanneer de bovenstaande principes niet worden gevolgd, is bestraffing vaak ineffectief. Hier is een overzicht van de mogelijke uitkomsten van ineffectieve bestraffing:

·	Wanneer je stopt met bestraffing, begint het bestrafte gedrag vaak opnieuw met dezelfde intensiteit of frequentie.
·	Het kind gaat vaak door met het verkeerde gedrag wanneer degene die straft niet aanwezig is.
·	Het kind kan leren om de bestraffer te vrezen, speciaal wanneer het kind fysiek gestraft wordt.
·	Het kind kan complexe en voorspelbare gedragingen ontwikkelen om bestraffing te ontwijken (bijv. liegen, of weglopen).
·	Het bestrafte kind kan agressieve gedragingen gaan richten tegen de bestraffer of tegen anderen.
·	Emotionele of fysieke neveneffecten kunnen veroorzaakt worden door bestraffing of de dreiging van bestraffing. Bedplassen, nervositeit of nerveuze gewoonten, maagproblemen, and hoofdpijnen komen dan voor.
·	Veroorzaakt gewoonlijk een tijdelijke verzwakking van het ongewilde bedrag. Kinderen leren snel wanneer de bestraffing wel of niet waarschijnlijk zal gebeuren.
·	Het gebruik van bestraffing, speciaal fysieke bestraffing zoals met platte hand slaan, veroorzaakt emotionele moeilijkheden voor ouders.
·	Kinderen imiteren volwassen gedrag. Fysieke bestraffing veroorzaakt agressie, zo is gebleken, en andere verstorende emotionele responsen zoals huilen en excessieve woede.
·	Sommige ouders straffen hun jonge kinderen niet maar proberen in plaats daarvan met hen te redenen, dat wil zeggen, iets met hen uit te praten en aan het verstand te brengen. Echter, het is belangrijk om in herinnering te houden dat tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar, kinderen niet de cognitieve denkkwaliteiten hebben om taal te gebruiken om hun gedrag te beheersen. Daarom, ofschoon praten met het kind dan een goed idee is, is dit niet voldoende. Het kind moet ook een consequentie van zijn gedrag ervaren dat dient als een “herinnering” aan juist en onjuist gedrag.


Basis ideeën over een Time-out


[√]	Time-out betekent: time-out van alle belonende dingen.

[√]	Aan fysieke bestraffing hangt een prijskaartje voor zowel de ouder als het kind.

[√]	Time-out is bestraffing, maar met de nadruk op het aanleren aan het kind van betere
gedragingen.

[√]	Alvorens Time-out te gebruiken:
·	identificeer de vaak voorkomende probleemgedragingen.
·	leg de procedure uit aan het kind.

[√]	Om Time-out effectief te gebruiken:
·	Ouders moeten consistent zijn, en Time-out zonder emotie opleggen zelfs als het kind klaagt, tegenwerkt, of belooft om het verkeerde gedrag te stoppen.
·	Een zeer saaie plaats moet gebruikt worden voor Time-out, bij voorkeur de badkamer.
·	Gebruik een korte periode van Time-out, in het algemeen niet meer dan 1 minuut voor elk jaar van de leeftijd van het kind.
·	Zowel ouders als iemand anders die de leiding heeft over het kind, moeten Time-out samen gebruiken.

[√]	Het kind moet verbaal beloond (geprezen) worden voor goed gedrag. Met Time-out 
geef je jouw aandacht aan probleemgedrag; daarom is het belangrijk dat je goed gedrag
ook opmerkt en complimenteert.













