
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Strategieën om positieve relaties te ontwikkelen 

 
 

 

Karin van den Broeck en Ilse Buyl hebben een volledige lijst uitgewerkt met opvoedingsstrategieën uit 

Triple P. 

 

 
 
Positieve relaties ontwikkelen: 3 strategieën 
 

- Qualitytime  
- Praten met kinderen 
- Affectie tonen 

 

 Qualitytime 
 

Wat? Korte ogenblikken die je dagelijks samen doorbrengt en het feit dat je beschikbaar 
ben voor je kind en niet steeds zegt ‘Ja, straks’ 

Doel? Kind leert hoe het je aandacht kan trekken en weer moet loslaten 

Wanneer? Korte ogenblikken in de loop van de dag , één of twee minuten 

Hoe? Maak uzelf beschikbaar als het kind naar u toe komt om iets te vertellen, te vragen 
of u bij zijn activiteit te betrekken 

 
 

 Praten met kinderen 
 

Wat? Praten over de interesses van de kinderen, ideeën en informatie delen met je kind, 
tonen dat je geïnteresseerd bent in wat je kind vertelt 

Doel? Ontwikkelen van gespreks- en sociale vaardigheden 
Zelfvertrouwen van het kind vergroten 

Hoe? Kom dichterbij, buk je, maak oogcontact (rekening houdend met problematiek van 
het kind) 

 
 

 

KOCA is een dynamische organisatie 

die zorg en onderwijs biedt aan 
kinderen, jongeren en volwassenen 

met een specifieke kwetsbaarheid 
(doven en slechthorenden, 

autismespectrumstoornissen, 

spraaktaalontwikkelingsstoornissen, 

leer- en gedragsmoeilijkheden). 

 

Triple P  



    

 Affectie tonen 
 

Wat? Niveau van lichamelijke affectie dat het kind aangenaam vindt 

Doel? Scheppen van vertrouwen en van een band 
Kinderen voorbereiden op intimiteit in hun leven als volwassene 

Hoe? Omarmen, aanraken, knuffelen, kussen, masseren,  kietelen, omhelzen, een handje 
geven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewenst gedrag stimuleren:  3 strategieën 
 

- Beschrijvend prijzen   
-  Aandacht geven (zie schema) 
- Boeiende activiteiten aanbieden (zie schema) 

 
 

 Beschrijvend prijzen 
 

Wat? Kinderen/jongeren aanmoedigen en goedkeuring geven door het 
gewenste gedrag te beschrijven. 
 

Doel? Gewenst gedrag stimuleren. 
 

Wanneer? Te gebruiken wanneer kind/jongere positief gedrag stelt, gedrag dat 
je vaker wil zien. 
 

Hoe? - De positieve aandacht moet gericht zijn op specifiek en 
observeerbaar gedrag en niet op de persoon. 
Bijv.: “tof dat je de tafel mooi hebt gedekt” i.p.v. “je bent een flinke 
jongen” 
 
- Inzet/inspanning/succeservaringen worden benadrukt. 
Bijv.: “je hebt 10 minuten helemaal zelfstandig doorgewerkt” 
 



    

- Volgt direct en consequent op het gewenste gedrag, zodat 
kinderen/ jongeren duidelijk het verband zien tussen hun gedrag en 
het prijzen. 
 
- Er wordt geen probleemgedrag aangehaald (positieve formulering). 
Bijv.: “ik ben blij dat jullie flink samenspelen” i.p.v. “het is goed dat 
jullie geen ruzie maken” 
 
- Het moet welgemeend en oprecht zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aandacht geven 
 

Wat? Technieken om het prijzen of stimuleren van gewenst gedrag aan te vullen. 

Doel? Gewenst gedrag aanmoedigen. 

Wanneer? Als het kind positief gedrag stelt, maar prijzen niet evident is. 
Om prijzende commentaar te ondersteunen. 

Hoe? Een lach, een knipoog, een schouderklopje, een high five of gewoon kijken,… 
In de nabijheid van het kind komen. 

 
 
 
 
 
 

 Boeiende activiteiten 

Wat? Interessante en boeiende activiteiten aangepast aan het ontwikkelingsniveau en aan de 
interesses van het kind.  

Doel? Stimuleren van alleen spelen, creativiteit, taalvaardigheid en nadenken. 
Gedragsproblemen vermijden 

Welke? Zowel activiteiten voor binnen als buiten, hoeft niet duur te zijn om interessant en leuk te 
zijn. 
Tip: hou sommige boeiende activiteiten achter de hand voor moeilijkere momenten zodat 
het exclusief blijft voor deze momenten. 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe vaardigheden aanleren: 4 strategieën 

- Het goede voorbeeld geven (zie schema) 
- Incidenteel leren (zie schema) 
- ‘vraag, zeg, doe’ (zie schema) 
- Gedragskaarten gebruiken 

 
 
 

 Het goede voorbeeld geven 

Wat? Als volwassene het kind tonen hoe het moet, hoe het zich moet gedragen. 

Doel? Stimuleren van nieuw gedrag 
Volgen van regels  
Aanleren van nieuwe vaardigheden 

Hoe? Bij nieuwe vaardigheden: zie strategie vraag-zeg-doe 
Zelf als volwassene de huisregels/basisregels volgen  
Toon hoe het kind zich moet gedragen / soms nuttig om luidop te verwoorden 

Voorbeelden Vb. kinderen mogen geen individueel verpakte koeken mee brengen omwille van milieu.  
Geef dan als leerkracht/begeleider het goede voorbeeld. 

 
 
 
 

 Incidenteel leren 

Wat? Spontane leermomenten waarbij we het kind aanzetten om zelf het antwoord te zoeken of 
nagaan of we hen iets kunnen bijleren 

Doel? Algemene kennis van het kind verbeteren 
Taalvaardigheid vergroten 
Meer info over zijn activiteit bieden 
Kind helpen zelf een probleem op te lossen 

Wanneer? Bij typische waarom-vragen 
Wanneer je kind een woord verkeerd uitspreekt  
Als je kind je iets wil tonen 
Als je kind gefrustreerd is en je om hulp vraag 

Hoe? Interacties die kort zijn en rustig verlopen 
Als het kind niet meer geïnteresseerd is, stop dan en wacht tot het volgende spontane 
leermoment zich voordoet 

 



    

 
 
 
 
 
 

 Vraag-zeg-doe 
 

Doel? kind leren om uit te zoeken wat er precies moet gedaan worden door taak in kleine 
stapjes op te delen maar niet in hun plaats te doen 

Werkwijze? 1. Vragen: wat is eerste stap?  wat doen we eerst?  
2. Zeggen: als het kind niet het correcte antwoord geeft, vertel het dan rustig wat 

het moet doen 
3. Doen: als uw kind de taak niet uitvoert, help het dan.  Prijs samenwerking en 

succes voor iedere stap, steeds met minder begeleiding 
 

Wanneer? Bij het aanleren van complexe vaardigheden aan te leren  
 

Voorbeeld 
 

haar wassen, boterham smeren, schoenen aantrekken 

Voorwaarden Niet geschikt om probleemgedrag te corrigeren of voor weinig coöperatieve kinderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gedragskaarten 
 

Doel? Een extra motivatie geven aan kinderen/ jongeren om hun 
gedrag te veranderen, een nieuwe vaardigheid te oefenen of 
vooropgestelde taken uit te voeren. Gedragskaarten geven een 
gevoel van succes en erkenning voor de geleverde 
inspanningen. 
 



    

Werkwijze? Gedragskaarten moeten gedurende enkele weken consequent 
gebruikt worden en daarna geleidelijk worden afgebouwd. Start 
met een gemakkelijk te bereiken doel om succeservaringen te 
creëren (minstens 2 dagen). Verhoog daarna geleidelijk aan het 
te bereiken doel.  
 

Te gebruiken 
materiaal? 

Stempels, stickers, smileys, punten, … (=tokens), te verdienen 
op een kaart.  
 

Te gebruiken 
methode? 

Aan een hoeveelheid verzamelde tokens kan een beloning 
gekoppeld worden. Verminder het aantal beloningen wanneer 
het kind zijn doel dagelijks bereikt, door het te bereiken doel 
moeilijker te maken (bijv. enkel nog om de 2 dagen, daarna 
enkel wekelijks).  
 

Welk gedrag en 
hoe? 

Beschrijf het aan te leren gedrag op een positieve manier. 
Vraag aan het kind/ de jongere om het doel zelf uit te leggen om 
zeker te zijn dat het begrepen wordt. Zorg dat het doel concreet 
en haalbaar is. 
Bijv.: “vuile kleren elke avond in de wasmand doen” i.p.v. “elke 
dag kamer opruimen” 
 

Beloningen 
kiezen 

- Belonen kan door iets leuks toe te voegen of iets 
onaangenaams weg te nemen.  
 
- Er zijn verschillende soorten beloningen: sociaal (knuffelen, 
schouderklop, prijzen, …), materieel (snoep, geld, boek, …) en 
actie-gericht (samen op uitstap, verhaaltje vertellen, …). Bij 
oudere kinderen/jongeren kan het toekennen van privileges ook 
werken. 
 
- Bekijk eerst zelf welke beloningen mogelijk zijn, vooraleer ze 
te bespreken met het kind/ de jongere. Kies voor praktische 
beloningen die niet te duur zijn en die organiseerbaar zijn. Kies 
voor verschillende mogelijke beloningen om verzadiging te 
voorkomen.  
 
 
 
 
- Voor sommige kinderen/jongeren kan het goed zijn beloningen 
van een verschillende waarde te voorzien (bijv. 3 tokens voor 
het ene, 10 voor het andere), zodat het kind/ de jongere zelf kan 
kiezen wanneer en waarvoor het tokens inruilt.  
 



    

- Onderhandel met het kind/ de jongere over de te hanteren 
beloningen, het is immers belangrijk dat het echt belonend 
werkt! 
 
- Speciale activiteiten, die moeilijker te organiseren zijn, kunnen 
een extra motivatie zijn voor een beloning op lange termijn. 
 

Beloningen 
verdienen 

- Bespreek met het kind/ de jongere hoe het ‘tokens’ kan 
verdienen en wanneer het een beloning krijgt. Leg dus een 
moment vast waarop het gedrag beoordeeld wordt. 
 
- Prijs het kind/ de jongere wanneer het zijn doel bereikt en geef 
het afgesproken token. Op deze manier krijgt het ‘prijzen’ 
hopelijk een belonende waarde.  
 
- Geef de bevestiging best onmiddellijk na het gewenste 
gedrag. 
 

Wat wanneer 
gedragskaarten 
helpen? 

Om gewenst gedrag aan te leren, moet er initieel onmiddellijk 
en consequent beloond worden, daarna intermittent. Gebruik de  
kaart dus geleidelijk aan minder en maak beloningen minder 
voorspelbaar door af en toe te belonen. Blijf wel prijzen! 
Immers, gedrag dat niet meer gevolgd wordt door iets positief, 
is geneigd uit te doven!  
 

Wat wanneer 
gedragkaarten 
niet helpen? 

Wanneer het doel niet bereikt wordt mag u geen kritiek geven of 
stickers wegnemen! 
Bepaal wel consequenties voor wanneer het kind/ de jongere 
het doel niet bereikt of de regels niet naleeft. 
Blijf consequenties toepassen wanneer probleemgedrag zich 
voordoet. 
 

Voordelen?  - Bevestiging voor het gedrag kan onmiddellijk gegeven worden 
door tokens. 
 
- Systeem kan ook gebruikt worden bij kinderen/jongeren die 
enkel grote beloningen waarderen, door de mogelijkheid tot 
sparen. 
 
- Systeem is ook bruikbaar voor kinderen/jongeren die (nog) 
niet gevoelig zijn voor sociale beloningen. 
 
- Systeem is minder onderhevig aan verzadiging door 
mogelijkheid tot variatie. 

 
 
Ongewenst gedrag aanpakken: 7 strategieën 

- Basisregels vastleggen 



    

- Geleide discussie (zie schema) 
- Gepland negeren (zie schema) 
- Duidelijk en rustige instructies 
- Logische consequenties 
- Quiet  time 
- Time out 

 
 
 

 Basisregels 
 

Doel? Kinderen/jongeren aangeven wat ze wel moeten doen in plaats 
van aan te geven wat niet mag.  
 

Domeinen voor regels -veiligheid en supervisie 
-geweldloosheid 
-hygiëne en zelfverzorging 
-beleefdheid en sociale vaardigheden 

Hoe opstellen? - De regel is positief geformuleerd. 
- De regel is klaar en duidelijk, zodat het kind/ de jongere weet wat 
verwacht wordt. 
- De regel handelt over observeerbaar gedrag. 
- Het opstellen van de regel is gegrond en zinvol. 
- Betrek het kind/ de jongere, als het kan, bij het opstellen van de 
regels. 
- Houd het aantal regels beperkt (richtlijn: 4 à 5) 
 

Voorbeelden “Stap rustig in de klas” 
“Spreek op een rustige toon” 
 

Hoe toepassen? Regels werken het best als ze eerlijk en gemakkelijk op te volgen 
zijn. Controleer of ze nageleefd worden! De gevolgen van het niet 
naleven van de regels moeten duidelijk zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Geleide discussies 
 



    

Wat? Strategie  voor licht ongewenst gedrag of bij het occasioneel overtreden van regels die 
vooral goed werkt bij kinderen die meestal meegaand zijn  

Doel? Het leren naleven van basisregels/huisregels 
Gewenste  gedrag aanleren 

Hoe? Verschillende stappen:  
- trek aandacht van het kind, 
- schets probleem op beknopte, eenvoudige en rustige manier,  
- leg kort uit waarom zijn gedrag een probleem vormt,  
- beschrijf correct gedrag of vraag jouw kind om te beschrijven,  
-laat gewenst gedrag inoefenen,  
-consequentie (logische consequentie, quiet time, time out) indien kind niet meewerkt 
om geleide discussie kracht bij te zetten 
-prijs voor goed gedrag op een korte, zakelijke manier (niet enthousiast en 
beschrijvend) 
 

Voorbeeld bv. op zetel springen 
Tom, jij springt in de zetel en dat is gevaarlijk 
Wat zijn onze regels over de zetel? 
Zit op je poep in de zetel 
OK.  Toon het me/doe het nu eens 
Goed, dat je nu op je poep in de zetel zit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gepland negeren 
 

Wat? Bewust geen aandacht besteden aan het kind wanneer licht probleemgedrag zich voordoet 
 
! ernstiger probleemgedrag niet negeren – andere strategieën toepassen 
 

Doel? Stoppen van licht ongewenst probleemgedrag 
 

Hoe? niet naar het kind kijken / geen oogcontact maken 
- niet tegen het kind spreken 
- eventueel naar andere ruimte  gaan 



    

- kalm blijven en neutrale lichaamstaal uitstralen 
- eventueel aanwijzingen geven voor gepland negeren: vb. ik zal antwoorden wanneer 

je het beleefd vraagt 
 
probleemgedrag blijven negeren zolang het aanhoudt, zodra het stopt en bij goed gedrag prijst 
u het kind,  
 

Voorwaarden - voldoende zelfzeker zijn om het vol te houden en niet in escalatiekuil te trappen 
- niet gebruiken als het te stresserend is omdat het passieve strategie is 

 

Wanneer? Bij licht ongewenst gedrag dat erop gericht is de aandacht te trekken van de ouders 
Bv. zeuren, gezichten trekken, geluiden maken …   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Duidelijk en rustig instructies geven 
 

Wat? Een specifieke instructie geven om aan een nieuwe taak te 
beginnen of probleemgedrag te doen ophouden en met een 
alternatief, gewenst gedrag te beginnen 
 

Wat? Een instructie geven om: 
- een activiteit te laten starten (bijv. vragen om te komen eten)  
- probleemgedrag te beëindigen (bijv. vechten voor speelgoed) en 
te vertellen hoe het wel moet.  
 

Werkwijze? - Voldoende dicht bij het kind/ de jongere gaan staan (armlengte). 
- Op ooghoogte. 
- Aandacht trekken door naam te zeggen. 
- Op een duidelijke en kalme manier zeggen wat het kind/ de 
jongere moet doen. 
- Als je wil dat het kind/ de jongere met een bepaald gedrag stopt, 
zeker ook zeggen wat het in plaats daarvan moet doen. 
- Even wachten en het kind/ de jongere tijd geven om te doen wat 
je hebt gevraagd. 
 



    

Hoe vaak instructie 
herhalen? 

- Twee keer als je wil dat het kind/ de jongere aan een nieuwe 
taak begint. 
 
- Eén keer als je wil dat het kind/ de jongere met probleemgedrag 
ophoudt. 
 
- Het kind/ de jongere prijzen voor medewerking als het doet wat 
je vraagt. 
 

Hoe instructies 
geven? 

- Concreet 
- Positief geformuleerd 
- Kort 
- Praat op neutrale toon 
 

Voorbeelden  “Ik wil dat je de TV uitzet wanneer het programma is afgelopen” 
“Bram, stop met springen in de zetel. Ga neerzitten.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Logische consequenties 

Doel?  Aanpakken van ongehoorzaamheid en minder ernstig 
probleemgedrag dat niet vaak plaatsvindt (bijv. beurt niet 
afwachten). 
 

Werkwijze? - Verwijder, indien mogelijk, de activiteit of het spelmateriaal dat 
aan de oorzaak van het probleem ligt.  
 
- Treed niet in discussie en onderhandel niet met het kind/ de 
jongere. 
 

Welke 
consequenties? 

Kies een consequentie die bij de situatie past, zodat het gevolg 
van een bepaald gedrag duidelijk is voor het kind/ de jongere 
(bijv. TV uitzetten wanneer kind in de zetel blijft springen, 
spelletje afnemen als er niet mee gespeeld wordt op de manier 
die je vroeg,…). 
 

Hoe lang? Logische consequenties werken het best wanneer ze kort zijn (5 
tot 30 minuten).  
 



    

Nadien? - Hou je aan de afspraak en geef de activiteit,… terug wanneer 
de tijd om is. 
 
- Probeer te voorkomen dat hetzelfde probleem zich opnieuw 
voordoet, door het probleem eerst samen te bespreken. Bijv.: 
helpen beslissen wie eerst aan de beurt mag. 
 
- Als het probleem opnieuw plaatsvindt, verwijder de activiteit 
voor een langere periode (bijv. rest van de dag) of gebruik quiet 
time. 
 

Aandachtspunten Activiteit meteen verwijderen (zie ‘duidelijk en rustig instructies 
geven’: instructie één keer herhalen als je wil dat kind/jongere 
met probleemgedrag ophoudt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quiet time Time-out 

Doel? Alle aandacht van het kind/ de jongere wegnemen zodat 
ongewenst gedrag niet langer loont en het kind/ de jongere met 
frustratie leert omgaan en leert bedaren. 
 

Wanneer gebruiken? - Als het kind/ de jongere niet 
doet wat er gevraagd wordt. 
 
- Als je voelt dat je de situatie 
zelf niet meer aankan of boos 
wordt. 
 

- Als het kind/jongere niet stil 
blijft in de quiet time. 
 
- Bij ernstig ongewenst gedrag. 

Wat betekent quiet 
time/ time-out? 

Kind/jongere verwijderen van 
de activiteit waarbij het 
probleem optrad en het even 
rustig aan de kant laten zitten, 
geen aandacht geven.   
Wanneer het kind/jongere 
gedurende de vooropgestelde 
tijd rustig is, mag het de 
activiteit opnieuw hervatten. 

Time-out werkt op ongeveer 
dezelfde manier als quiet time, 
behalve dat je het kind/ de 
jongere in een andere ruimte 
plaatst, weg van de anderen. 



    

 

Welke ruimte 
gebruiken? 
 

- In dezelfde ruimte waarin het 
probleem zich voordeed. 
 
- Weg van de situatie, op een 
zo prikkelarm mogelijke plaats. 
 
- Ruimte kan variëren 
afhankelijk van waar het 
probleemgedrag plaatsvindt 
(bijv. wachtstoel in de klas). 
 

- Kind/jongere in een andere 
ruimte plaatsen, weg van de 
anderen. 
- Oninteressante, maar veilige 
ruimte. 
 

Wat kan je zeggen bij 
begeleiding naar 
quiet time / time-out? 
 

‘Je hebt niet gedaan wat ik je 
vroeg, dus moet je even aan de 
kant gaan zitten’ 
 
! Probeer hierbij zelf rustig te 
blijven ! 

‘Je hebt niet gedaan wat ik je 
vroeg, dus moet je even naar 
de andere kamer.’ 
 
! Probeer hierbij zelf rustig te 
blijven ! 

Wat kan je tegen het 
kind/ de jongere 
zeggen als de quiet 
time/ time-out start? 
 

‘Je blijft hier nu X minuten rustig zitten tot ik je kom halen, zoals 
we hadden afgesproken.’ 
‘Eventueel kan je gebruik maken van een wekkertje. 
 

Hoe lang duurt quiet 
time / time-out? 

- Maximum 5 minuten voor kinderen tussen 5 en 10 jaar. 
 
- De opvoeder/leerkracht bepaalt begin- en eindpunt en niet het 
kind/ de jongere zelf !  
 
- Als het kind/ de jongere vroeger uit time-out komt, plaats je het 
kind/ de jongere opnieuw in time-out. 
 
- De tijd gaat pas in van zodra het kind/ de jongere rustig is en 
zich aan de afspraken van de time-out houdt (zoals vooraf 
overlopen en besproken). 
 

Wanneer mag je 
opnieuw met kind 
praten?   

Nadat het kind/ de jongere gedurende de vooropgestelde tijd 
rustig is gebleven.   
 

Wat kan je tegen het 
kind/ de jongere 
zeggen na quiet time/ 
time-out? 

“Bedankt dat je rustig bent geweest, je mag terugkomen.” 
 
 

Wat kan je doen na 
de quiet time / time-
out? 

Het kind/ de jongere zo snel mogelijk prijzen voor gewenst 
gedrag. 



    

Wat als het kind/ de 
jongere lawaai maakt 
of niet blijft zitten 
tijdens quiet time/ 
time-out?   
 

- Geef 10 seconden tijd om te 
bedaren voor je het kind/ de 
jongere in time-out zet. 
 
- Als het kind/ de jongere 
binnen 10 seconden niet 
bedaart, vertel je wat het 
verkeerd heeft gedaan en neem 
je het mee naar time-out.  
 

- Negeren! Als het kind/ de 
jongere uit time-out mag 
wanneer het roept,… , zal dat 
negatieve gedrag in de 
toekomst nog verergeren. 
 
- De tijd gaat pas in als het 
kind/ de jongere rustig is en 
zich houdt aan de afspraken. 

Wat als het kind/ de 
jongere weigert om 
uit time-out te 
komen? 

 - Stel voor om iets anders te 
doen. Als het kind/ de jongere 
weer weigert, laat je het zitten 
tot het klaar is om terug te 
komen. 
 
- Wacht tot het kind/ de jongere 
aan een activiteit begint en prijs 
het vervolgens. 
 

 
 


