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18 Begrijp en Begeleid; plan van aanpak maken 
 

In deze les vind je een invulschema zodat je de lessen toe kunt passen op 

jouw situatie.  

Wil je echt de gezinsdynamiek veranderen? Dan zal je zelf actie moeten 

ondernemen. Alleen lezen helpt wel iets, je wordt je namelijk bewust van 

je situatie, maar het is niet genoeg. Het blijft passieve kennis. Verandering 

komt niet uit iets WETEN, maar uit iets DOEN.  

In deze training heb je informatie, tips en handvatten gekregen over hoe 

je je hsk kunt begeleiden. Nu je alle stappen van het BABA-model goed in 

de vingers hebt, kun je dit voor jou en je gezin concreet gaan maken.  

Schrijf de lastige situatie die je wilt veranderen in onderstaand schema 

uit. Dit geeft overzicht en werkt ook als geheugensteuntje. Heb je hulp 

nodig om de theorie toe te passen in jullie situatie?  Zoek dan een goede 

counsellor of andere hulpverlener. Die kan je helpen de vertaling te 

maken die past bij jullie karakter en zo succes te boeken in jouw gezin. 

 

Het schema dat je op de volgende bladzijde vindt, kan je als volgt 

gebruiken: 

Begin met het beschrijven van het gedrag van je kind dat je wilt 

veranderen (rode vierkant onder ‘gedrag kind’). Pak voor elke situatie een 

nieuw vel. 

Kijk vervolgens wat de oorzaken van het gedrag zijn. Zie les 1,2,3,4 en 5. 

Welke emoties ervaart je kind voor en tijdens het gedrag (gebruik zoveel 

sterren als nodig)? Zie les 4. 

Beschrijf daarna jouw reactie/gedrag die een negatieve dynamiek tot 

gevolg had (rode vierkant onder ‘gedrag ouder’).  Welke emoties ervaar je 

dan? Zie les 10. Die emoties pikt je kind mogelijk op, waardoor de 

dynamiek tussen jullie versterkt. Laat dit leeg indien niet van toepassing. 

Schrijf vervolgens op wat jij, in deze situatie, belangrijk vindt. Hoe wil je 

graag dat het in jouw gezin gaat? Wat zijn jouw basiswaarden? Zie les 11. 

Bekijk de oorzaken nogmaals en vervolgens wat jij wilt bereiken. Hoe kan 

je kind anders met die oorzaken omgaan, zodat het thuis gaat zoals jij 

wilt? Schrijf op wat jij wilt dat je kind leert. Zie les 11. 

Bepaal daarna welke stappen het daarvoor moet zetten. Bepaal, met 

andere woorden, het groeiproces (blauwe pijl van boven naar beneden). 

Zie les 11. Hoe kan je hem daarin stimuleren? Zie daarvoor les 14 en 15.  

Gedrag dat specifiek gericht is op het omgaan met de achterliggende 

oorzaken schrijf je onder de oorzaken (groene vierkant) 

Beschrijf tot slot de BABA-stappen. Wat ga je zeggen in die situatie? 

Daarachter kan je noteren welke emoties je daarbij wilt overbrengen (in 

de sterren), om een negatieve dynamiek te voorkomen. 

Het is aan te raden na een paar weken een nieuw vel in te vullen, omdat 

je kind dan anders reageert en dus ook andere ondersteuning nodig heeft. 

Je kunt dan bij de stap Begrijp je kind ook prijzen voor het leerproces en 

bij Accepteer erkennen dat het niet altijd goed gaat, dat fouten erbij 

horen (zie les 16). Vervolgens kan je bij Alternatief geven je kind uitdagen 

met nieuwe oplossingen te komen.  

Hieronder vind je eerst een ingevuld model ter illustratie. Daarna een lege 

versie die je voor elke situatie apart in kunt vullen.  
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Belangrijk: Kind moet leren: 

Respect Op tijd rust nemen  

Geen agressie Boosheid anders uiten 

Emoties mogen er zijn Emoties herkennen 

Begrijp: Ik snap dat je boos bent als je broer 
speelgoed afpakt. Zeker als je moe van 
school komt. 

 

Accepteer: Je mag ook boos zijn. 

 

Begrens: Maar je mag niet je broer slaan. We 
slaan elkaar niet. We gaan met respect 
met elkaar om. 

 

Alternatief: Wat ga je de volgende keer doen als je 
zo boos en verdrietig bent? 
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