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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.
U kunt desgewenst ook een kijkje nemen op www.pmto.nl.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: info@rading.nl | website: www.rading.nl

Facebook.com/DeRading

Twitter.com/pmto_derading

Weer grip op uw leerling
Voor leerkrachten in regulier
en speciaal onderwijs

In de kortdurende interventie PMTO School krijgt een leerkracht (in
regulier of speciaal onderwijs) specifieke handvatten om:
met gedragsproblemen van leerlingen om te gaan, de negatieve
spiraal te doorbreken, positief gedrag te bekrachtigen.

PMTO geeft handvatten voor omgaan met lastig
gedrag
Parent Management Training Oregon (PMTO) is in basis een evidence based
ambulante behandeling voor (pleeg)ouders van kinderen met (ernstige)
gedragsproblemen zoals:
 Verzet tegen regels/instructies
 Snel boos of driftig worden
 Vechten, pesten, liegen, spijbelen
 Dingen vernielen
Dergelijk gedrag zorgt voor veel ruzie en problemen. Zowel thuis als op school
en daarbuiten.

Door PMTO reageert sociale omgeving anders op
kind zodat gedrag verbetert
PMTO gaat er vanuit dat - om een gedragsverandering bij een kind te bereiken
- er een verandering moet plaatsvinden in de manier waarop de sociale omgeving op het kind reageert.
Wanneer zich (ernstige) gedragsproblemen op school voordoen, is dit voor
zowel het kind als de leerkracht onwenselijk. Voor het kind kan dit tot gevolg
hebben dat de emotionele en cognitieve ontwikkeling stagneert.

PMTO School bevordert positieve interactie
leerkracht-kind
De inzet van PMTO School helpt om positieve interactie tussen leerkracht en
kind te bewerkstelligen. Hierdoor verbetert de situatie in de klas aanzienlijk en
komt een kind beter tot leren.
Na afloop van de interventie is een leerkracht beter in staat gedrag van een
kind te duiden en kan hij zijn handelen daarop laten aansluiten.

Opbouw module PMTO School
PMTO School bestaat uit vijf bijeenkomsten:
 Startgesprek en kennismaking waarin hulpvraag en doelen worden vastgesteld
 Vaststellen en intrainen van gewenst gedrag
 Effectief aanmoedigen om positieve interactie te verbeteren
 Effectief begrenzen van ongewenst gedrag
 Aanscherpen en borgen van technieken
Om goed met elkaar in proces te gaan, is het streven om een keer in de twee
weken bijeen te komen zodat het traject maximaal 10 weken duurt.

Kosten PMTO School
PMTO School kan op eigen initiatief of vanuit een beschikking van de gemeente worden betaald.
Neem voor meer informatie en/of een prijsopgave per e-mail contact op via
info@rading.nl.

