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iem (4) speelt in de tuin met een bal. Opeens komt ziin zusje
Mieke (2) naar buiten stuiuen. Ze pakt de bal af uan Siem.
Die ontploft meteen: hii geefi Mieke een harde duw waar'

De Britse 'supernanny' Io Frost helpt in haar teleuisieprogramma Nanny
on tour Nederlandse ouders met opuoedproblemen. Niet iedereen is blij
met haar aanp ak. Vo or al haar strafplektechniek r o ept w eer stand op.
TEKST FE'NKE VAN DEN BERG FOTO'S AFP/ISTOCK

een zegen of
een vloek?

door ze op de tegels ualt. Dan gooit hij de bal hard naar haar
hoofd.. De moeder uan de kinderen, die alles zaguanuit de keuken,

rent in paniek naar buiten.

De naugthychair
In haar boek Supernanny, Eerste Hulp Bii Opuoedenbeschrijft
supernanny Io Frost (f971) hoe een moeder haar zoontje in een

dergelijk (verzonnen) geval tot de orde kan roepen' Ze gebruikt

hiervoor de'strafplektechniek' ofi,rrel time-outtechniek. Deze

bestaat uit een aantal stappen. Eerst moet de moeder het kind

een waarschuwing geven. 'Ga naar je kind toe, zak door je kniedn
en kijk hem recht in de ogen. Geef hem op een autoritaire toon
eenwaarschuwing.Zeg: "Datmag je niet doen. fe magmensen
niet duwen. En je mag ook geen dingen naar mensen gooien.

Dat is fout. Doe dat alsjeblieft nooit meer"', schrijft fo.
Als het kind daarop weer hetzelfde gedrag vertoont, moet de
moeder een ultimatum stellen: 'Als je het nog 66n keer doet,
dan moet je naar de strafolek.' Wordt het stoute Sedrag opnieuw
herhaald, dan zet moeder het kind daadwerkelijk op die plek
(bijvoorbeeld een traptrede, hoekje van de kamer of op een
stoeltje, de naugthy chair).Daar moet het kind enkele minuten
blijven. Essentieel is wel dat de ouder uitlegt waar6m het kind
een time-out kreeg. Als de straftijd om is, moet het kind excuses

,LUCHT EN RUIANTE'
Sanna is pedagogisch i'neder,'rerker. Wat vindt zij van de metho-
de van Jo Frost? Sanna: 'Een rustig gecommuniceerde, respect-
vol uitgevoerde time-out kan vocr zowei kind ais ouders soms
goed zijn. Wanneei" je kuni ingrijpen vdordat de stoppen door-
slaan bij de nuder, het kind - cf allebei
- geef je een beetje iucht en ruimte
om alles te laten bezinken en eventu-
eel te nverdenken.
Waai' ik in mijn w*rk al jaren tegen-
aan loop. is het cont inue 'geieuter ' ,

' Kin der en sn #,kk€ rc ss /??$
gswA\n nilfrr grenzela'

Het is wel belangrijk dat je tijdig een time-out geeft, dus voor-
dat een kind helemaal over zijn tceren is. In de programma's
van J* Frost hebben ouders het vaak al ver laten komen. Hun
kinderen weten niet dat gedrag consequenties kan hebben"

Als je dan opeens begint met za'n
strafplektechniek, is het logisch dat
het kind zich hevig verzet
Ja Frost is volgens mij niet dE oplos-
sing. Niemand heeft alle wijsheid in
pacht. Maar i ls vind haar program-

de overlegcultuur. !k vind: rnet kinCeren hoef je niet ali i ld
alles te bespreken. Ze snalsken soms gewoon naar grenzen.
Die kunnen r,tre ool< op een liefdevolle manler geven, zonder
el ienlange discussies"

ma's wel inspirerend. Dit betekent *ok weer niet dat ik vind
dat iedereen haar aanpak klakkeloos moet kopieren. Zo laat
ik lqinderen cJie een tirne-out kri jgen geen 'sorrJi ' zeggen'
K{eintjes weten amper wat dat betelcent. '
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maken. Daarna krijgt hij een compliment' En dan is het: zand

erover. ' Nu moet hij weten dat hij met een schone lei kan begin-

nen', aldus Jo.

Sa:?t * d *:E i $Ee*,' g*-.'ve*99*ra
In haar televisieprogramma's leert supernanny Io Nederlandse

oudersondermeerhoezedestrafplektechniekkunnentoepas-
sen. En dat roept veel reacties op' Op Twitter verenigden voor-

Trainer/coach Helen Janssen: 'Een t ime-out is emotioneel schadeli jk

en gaat voorbi.i aan de gevoelens en behoeften van het kind''
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standers zich in de actiegroep #GoIoFrost; tegenstanders richt-

ten als tegenreactie #StoploFrost op'
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eentime-outemotioneelschadeli jkis. ' Inhetprogrammazieje
soms hoe ouders hun kind steeds opnieuw naar de strafplek

sleuren, soms wel anderhalf uur achter elkaar' Net zolang tot het

kind eindelijkblijft zitten en sorry zegt, zonder dit te menen'

Ouders gebruiken hun macht om hun doel te bereiken'Ze gaan

voorbij aan de gevoelens en behoeften van het kind' Dat voelt

zich op zo'n moment in de steek gelaten, bang' onzeker en be-

schaamd.'
Volgens Helen geven ouders kinderen zo de boodschap mee dat

ze niet welkom zijn als ze boos ofverdrietig zijn en dat je derge-

lijke gevoelens beter niet kunt laten zien' 'Maar om een even-

wichtige volwassene te worden, is het belangrijk dat zij juist w6l

leren om zulke gevoelens op een goede manier te uiten''

Helen vindt ook dat volwassenen het verkeerde voorbeeld geven

met een time-out. 'Kinderen gaan dit'terugdoen'' Maar ie wilt

toch niet dat zij later in hun relaties de ander negeren als die

onprettig gedrag vertoont?' Ze wijst er ook op dat de methode

maar een beperkt aantal jaren werkt, want tieners en pubers

blijven niet op zo'n strafplek zitten'

Zecefu. {3e **t-ev.eCt"
Helenadviseertopvoedersandersomtegaanmetgedragdatzi j
lastig vinden. Ze raadtze aan op zoek te gaan naar de oorzaken'

'E.a.etlg gt:{tr*gira:;tai: l'a*h v":c;ri rtit *c1';*l'-'a:}:i'* lte"'t':*€t*ez "' Ze

geeft het voorbeeld van een jongetje dat eerder op de dag op het

kinderdagverblijf een aanvaring heeft gehad met een ander kind'

Zijn moeder weet dit niet. Als het kind thuis woedend wordt om

een kleinighe idje, zetzijhem op de strafolek' 'Maar eigenlijk

heeft dit kind behoefte aan warmte, nabijheid" zegt Helen' 'Het

gedrag is pure stressontlading'' Zeverteltdat een kind ook als

gevolg van 'onverwerkt zeer' door het lint kan gaan' 'Stef je



dochter heeft in het ziekenhuis gelegen. Als zij maanden later

een witte doktersjas ziet, kan ze ineens heftig reageren.'

Nog een mogelijke reden van onwenselijk gedrag: informatiege-

brek. 'Kinderen weten vaak niet wat er van hen wordt verwacht'

Ze wgten bijvoorbeeld niet dat je op een receptie achterin de rij

aansluit als je het bruidspaar wil feliciteren en dringen voor' Het

is daarom belangrijk dat jij hen goed voorbereidt op nieuwe

situaties.'
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1*r** *r*geraat *a*t 'n*gaii*f' g*elrag. Zelf is zevoorstander van

'empathisch luisteren'. Ditwerkt als volgt: eerst zeg je wat je

ziet, welk gedrag je waarneemt. Daarna benoem je het gevoel

van het kind. Vervolgens verwoord je de behoefte achter het

gevoel. Dan zoek je - samen met het kind - een alternatief'

En je gaat over tot actie.
In het voorbeeld over Siem en Mieke zou de volwassene tegen

Siem kunnen zeggen: 'H6, Siem niet duwen.' (gedrag benoe-

men). 'Je bent boos, jij wil graag doorspelen.' (gevoel, behoefte)'

Dan naar Mieke: 'lii valt en hebt pijn. En jij wilt ook spelen''

(gedrag, gevoel, behoefte). 'De tuin is groot Senoeg voor jullie

allebei. Hoe zouden we dat kunnen doen?' Vervolgens wacht de

volwassene af of een kind zelf een plan heeft' Siem kan bijvoor-

beeld voorstellen om een andere bal te halen voor zijn zusje'

(alternatief). Dan pakt hij die bal (actie). 'Deze aanpakkost

hooguit vijf minuten,' zegt Helen, 'maar levert veel op' Beide

kinderen voelen zich erkend in hun gevoel en behoeften'

Bovendien hebben ze gezien hoe conflicten we edzaam opgelost

kunnen worden. En de band tussen ouder en kind wordt positief

gevoed enverstevigd.' <
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