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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 je kind
Voor (pleeg)ouders met een (pleeg)kind
tussen 4 en 15 jaar

Ieder kind, ieder jongere, is weleens boos of ongehoorzaam. Dat is
normaal. Een aantal van hen is alleen vaak driftig, dwars of opstandig.
Opvoeden is dan een hele klus! Soms gaat dit gedrag vanzelf over, of
kunnen (pleeg)ouders het veranderen. Maar dat lukt niet altijd.
Een kind/jongere met gedragsproblemen, vraagt veel van (pleeg)
ouders. Daarom is er speciaal voor hen PMTO 4-12 jaar en PMTO 1215 jaar.
PMTO (Parent Management Training Oregon) helpt (pleeg)ouders
weer grip krijgen op het gedrag van hun (pleeg)kind.

PMTO geeft handvatten voor omgaan met lastig
gedrag
Voorbeelden van lastig gedrag waardoor thuis, op school, in de buurt ruzies en
problemen kunnen ontstaan zijn:
 Verzet tegen regels.
 Liegen.
 Snel boos worden.
 Vechten.
Door u - als belangrijke opvoeder - handvatten te geven voor omgaan met
(probleem)gedrag, kunt u bij uw (pleeg)kind een gedragsverandering bereiken.

PMTO 4-12 jaar
In wekelijkse bijeenkomsten van een uur kijkt u samen met de PMTOtherapeut (op kantoor) naar hoe u gedrag kunt veranderen. Vervolgens gaat u
ermee aan de slag door onder meer:
 Gedrag positief te stimuleren.
 Luisteren te verbeteren.
 Grenzen te stellen.
 Toezicht te houden op waar en met wie wordt gespeeld.
 Emoties van u en uw (pleeg)kind in goede banen te leiden.
 Samen problemen op te lossen.

PMTO 12-15 jaar
Ook bij jongeren kan PMTO de meest effectieve manier zijn om (ernstige) gedragsproblemen te verminderen. Op een 12 tot 15 jarige heeft u namelijk nog
steeds grote invloed. Andersom heeft hij/zij bij het opgroeien uw steun, aanmoediging en duidelijk grenzen stellen hard nodig.
Voor PMTO 12-15 jaar is de aanpak hetzelfde als voor PMTO 4-12 jaar, maar
dan afgestemd op die leeftijdsgroep. Zo is er voor de 12 tot 15 jarigen meer
aandacht voor communicatie en (het weer terugbrengen van) positieve betrokkenheid. Want deze vormen de basis voor een goede relatie.

Wat levert PMTO concreet op?






Uw (pleeg)kind volgt vaker uw instructies op.
U reageert positiever op uw (pleeg)kind.
De relatie met uw (pleeg)kind verbetert.
U krijgt meer grip op het gedrag van uw (pleeg)kind.
U ervaart minder stress tijdens het opvoeden.

PMTO en school
Ook een leerkracht kan worstelen met probleemgedrag van leerlingen. Om te
voorkomen dat zij allebei in een negatieve spiraal belanden, is PMTO School
ontwikkeld (voor 4-12 jaar).
In vijf bijeenkomsten krijgt de leerkracht handvatten om:
 Duidelijke gedragsverwachtingen vast te stellen én deze met het kind te
trainen.
 Te benadrukken wat goed gaat en aan te moedigen.
 Grenzen te stellen.

***
De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.

