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Deze publicatie bevat een programma om gedragsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen en aan te
pakken. Er is immers uit actueel en sterk onderbouwd wetenschappelijk onderzoek gebleken dat gedragsproblemen het beste kunnen bestreden worden wanneer ze zich manifesteren bij risicogroepen en op
jonge leeftijd. Niet meer wachten dus tot de gedragsproblemen onoverkomelijk groot zijn geworden en
behandeling maar weinig resultaat meer oplevert, wel proberen om de ontwikkeling die dreigt te mis te
lopen zo snel mogelijk weer op het juiste spoor te zetten. Dat alles in nauwe samenwerking met mensen uit
de belangrijkste contexten van het jonge kind: het gezin en de school.
Het STOP4>7-programma is een protocol voor ouders, leerkrachten en kinderen. Het is een draaiboek
waarin de doelstellingen en de methoden duidelijk beschreven staan. Een draaiboek ook dat uitvoerig door
de auteurs in de praktijk werd uitgetest alvorens het zijn definitieve vorm kreeg.
Het eerste deel van de map schetst het theoretische kader van waaruit het programma ontstond. Het
benadert eerst het antisociaal gedrag vanuit een ontwikkelingspsychopathologisch perspectief waarbij het
onder andere stilstaat bij het belang van een aantal beïnvloedende factoren (zowel risico- als beschermende factoren). Verder geeft het een overzicht van behandelingen voor anti-sociaal gedrag die effectief
gebleken zijn. De leer- en gedragstherapie die de basis is voor de STOP-training wordt beknopt uitgelegd,
om tot slot te komen tot de beschrijving van de doelgroep van de training en de concrete organisatiie.
Het tweede deel is het draaiboek voor de sociale vaardigheidstraining voor de kinderen. De inleiding geeft
duidelijk de doelstellingen aan, beschrijft hoe de training is opgebouwd en schetst het verloop van de
bijeenkomsten. Het stelt enkele aandachtspunten voor de trainers voorop in verband met het basisklimaat
voor de training en het gebruik van enkele opvoedingsvaardigheden die ook in de trainingen voor ouders
en leerkrachten aan bod komen. Tegelijk lijst het alle benodigde materialen op. Tot slot van dit deel worden
de tien bijeenkomsten waaruit de kindertraining bestaat gebruiksklaar uitgewerkt.
Het derde deel is het draaiboek voor de oudertraining. De indeling hiervan komt overeen met deze van de
kindertraining. In een extra hoofdstukje wordt er wel aandacht besteed aan bepaalde aspecten van de
trainershouding die het mogelijk moeten maken dat ouders maximaal voordeel halen uit de aangeboden
training. De aandacht richt zich hierbij niet enkel op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden maar ook op
het bevorderen van het zelfvertrouwen van de ouders. Opnieuw worden de tien bijeenkomsten volledig
uitgewerkt.
Het draaiboek van de leerkrachtentraining is in het vierde deel analoog aan dat van de ouders uitgewerkt.
Ook hier wordt er in een extra hoofdstukje expliciet aandacht besteed aan die aspecten van de trainershouding die hier belangrijk zijn. Zo richt de aandacht zich niet alleen op de kennisoverdracht maar ook op
het versterken van het zelfwaardegevoel van de leerkrachten.
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De uitgave bevat bij elk deel een hele reeks bijlagen waarin men alle voor de training noodzakelijke materialen kan terugvinden.
Dit programma richt zich tot professionele hulpverleners die de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen en hun ouders en leerkrachten op een doelmatige manier willen aanpakken. Leertheoretische
kennis is zondermeer aanbevolen.
Bij wijze van beoordeling citeren we een fragment uit het Woord vooraf uit de map van Professor Veerman
van de Radboud Universiteit Nijmegen:
Het STOP4>7-programma voldoet aan alle kenmerken waar een veelbelovend programma aan dient
te voldoen. Het heeft een duidelijke doelgroep, de interventies zijn gericht op versterking van de
gezins- en schoolomgeving en op de sociaal-cognitieve ontwikkeling van het kind zelf, er is een
helder protocol voor het inrichten van de bijeenkomsten en er zijn duidelijke doelen. Bovendien is bij
het ontwerp van het programma zowel gebruik gemaakt van ervaringen van praktijkwerkers als van
wetenschappelijke theorievorming. Het programma is letterlijk ‘klaar’ voor gebruik. Ik verwacht dat
het de weg naar de praktijk zeker zal vinden en hoop dat het velen zal inspireren een dreigende
schreefgroei in de ontwikkeling van aan hun zorgen toevertrouwde kinderen weer in goede banen te
leiden.
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