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Inleiding 
Adem in, Bezin, Besluit, Spreek je Uit! 

 

Als je je kinderen bij andere volwassenen onderbrengt – medewerkers van de 

buitenschoolse opvang, leerkrachten, sporttrainers, kampbegeleiders, familieleden, etc. – 

dan vertrouw je erop dat je kinderen bij hen veilig zijn, maar dat weet je nooit helemaal 

zeker. Als een bekende en vertrouwde autoriteitsfiguur je kind iets opdraagt of dwingt te 

doen wat verkeerd is, dan is dat een verwarrende en mogelijk gevaarlijke ervaring voor 

het kind. Je bereidt een kind erop voor dat het niet bij een vreemde in de auto stapt, of 

dat het niet met een vreemde meeloopt. Hoe bereid je een kind voor op de situatie dat 

een bekende, vertrouwde autoriteitsfiguur hem/haar (direct of indirect) iets opdraagt te 

doen, wat ze beter niet kunnen doen? 

 

Veel ouders en verzorgers willen hun kinderen hier graag op voorbereiden, maar weten 

nog niet hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Ira Chaleff, de schrijver van het boek 

‘Intelligent Disobedience’, geeft aan dat het handig werkt voor kinderen om een 

instructie te onthouden als het in de vorm van een pakkende uitspraak of pakkend beeld 

is. Als je het gewenste gedrag traint, gecombineerd met een pakkende uitspraak of 

beeld, zal de techniek beter top-of-mind zitten als de situatie erom vraagt. 

 

De uitspraak voor deze situatie is als volgt: 

 

 

Adem in 

Bezin 

Besluit  

Spreek je Uit 
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De oorspronkelijke, Engelstalige uitspraak van Ira Chaleff is: “Blink, Think, make a Choice, 

use your Voice.” De uitspraak die we voor Nederlandstalige en Vlaamse lezers hebben 

uitgekozen, is een moderne variatie op het oude gezegde: “Bezint/Verzint, eer ge 

begint”.  

 

 
 

Wat leer je kinderen hiermee? Je leert hen hoe zij ‘nee’ zeggen, wanneer ‘ja’ zeggen 

beschadigend voor hen of een ander zal zijn. Dit wordt ook wel ‘intelligente 

ongehoorzaamheid’ genoemd, een kritische vaardigheid/ life skill voor zowel persoonlijke 

veiligheid als voor burgerschap. Het is afgeleid van de manier waarop 

blindengeleidehonden en hulphonden worden getraind. Als we het honden kunnen 

leren, dan kunnen we deze vaardigheid zeker ook aan kinderen meegeven.  

 

Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen dit werkboek gebruiken als aanvullend 

hulpmiddel om hun kinderen de vaardigheid ‘intelligente ongehoorzaamheid’ te leren. 

Het is belangrijk dat alle volwassenen rond het kind begrijpen wat er wordt bedoeld met 

‘Intelligente Ongehoorzaamheid’ en waarom het belangrijk is voor de veiligheid van 

kinderen. Op die manier kunnen zij het herkennen en ondersteuning bieden als een kind 

gaat oefenen met zijn nieuwe vaardigheid. 

 

“Het grootste geschenk dat je je kinderen kunt geven, zijn de wortels van 

verantwoordelijkheid en de vleugels van onafhankelijkheid.” 

- Denis Waitley 

  

Je vraagt je misschien af: hoe leer ik een kind hoe hij of zij ‘nee’ moet zeggen, als een 

autoriteitsfiguur of een vriend(-in) het iets probeert te laten doen wat beschadigend is 

voor het kindzelf of een ander?  

ADEM IN: Registreer de schok. Sluit evt. je ogen en haal diep adem. Neem een paar seconden voor 

jezelf om van de schrik te bekomen. Weersta de sociale druk om deze persoon/personen direct te 

gehoorzamen.  

BEZIN: Wat staat er op het spel? Is het een redelijke opdracht/ redelijk bevel? Gaat het tegen 

bepaalde ideeën in die je hebt geleerd over wat ‘goed’ is? Breng je iemand anders of jezelf in gevaar 

als je gehoorzaamt? Doe je daar jezelf of een ander pijn of verdriet mee?   

BESLUIT: Je hebt altijd een keuze, gehoorzamen, niet gehoorzamen, met iemand anders overleggen, 

of een andere suggestie inbrengen. Wat lijkt het juiste om te doen? 

Spreek je UIT: Spreek je beslissing luid en duidelijk uit. Geef geen dubbele of gemengde signalen. Als 

je ‘nee’ besluit, spreek dit dan zo uit dat er geen misverstand over kan bestaan. ‘Nee!’ betekent ‘nee!’.   
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Het is een vaardigheid die kan worden aangeleerd en aangepast aan vele situaties. Je 

kunt het een kind leren op basis van een basis leerproces, dat in dit werkboek stap-voor-

stap wordt uitgelegd. 

 

Het leerproces: 

1) Instructie 

2) Demonstratie 

3) Oefening 

4) Feedback 

 

Op de volgende pagina’s nemen we je mee in ieder onderdeel van dit leerproces. We 

reiken je enkele typische situaties (cases) aan om met kinderen mee aan de slag te gaan. 

De bedoeling van deze training is om het eenvoudig, leuk en leerzaam te houden, zodat 

de kinderen op een speelse manier leren de juiste keuzes te maken en naar deze keuzes 

te handelen.  

 

 

1. Instructie 
 

Beschrijving 

 

Instructie houdt in dat je eerst met je kind praat over de vaardigheid die hij/zij gaat 

leren. Afhankelijk van de leervoorkeuren van je kind, kun je ook geschreven 

voorbeelden of afbeeldingen gebruiken om te illustreren waar je het over hebt.  

 

Waarom is het belangrijk? 

 

Directheid bij de introductie en duidelijk uitleggen waarom het belangrijk is dat je kind 

deze vaardigheid leert, zal verwarring bij zowel je kind als bij jezelf verminderen. Als je 

kind goed begrijpt hoe zij deze nieuwe vaardigheid in hun dagelijkse leven zullen 

tegenkomen en hoe zij de vaardigheid kunnen gebruiken, zal dit de interesse wekken 

bij je kind voor deze activiteit. 
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Toepassing 

 

Voor kinderen tussen 4 en 6 jaar zullen eerst bepaalde sociale vaardigheden aangeleerd 

moeten zijn, voorafgaand aan of tijdens het aanleren van deze techniek. Bijvoorbeeld: 

leren om oogcontact te maken, leren om met een zelfverzekerd stemvolume te 

spreken, en ervoor zorgen dat je kind zich duidelijk verstaanbaar kan uitdrukken.  

 

Oudere kinderen die deze sociale vaardigheden beheersen, hebben alles in huis om de 

Adem in, Bezin, Besluit en Uit/ ABBU-techniek te kunnen leren. 

 

Om je een idee te geven hoe je een gesprek kunt starten met je kind, geven we je het 

volgende voorbeeld als richtlijn. We vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt bij 

de benadering, dus voel je vrij om de dialoog aan te passen, opdat het goed past bij jou 

en je kind. Zoals aangegeven, kun je ook afbeeldingen gebruiken bij de instructie (de 

afbeeldingen in dit werkboek incluis). 

 

Voorbeeld 

 

Laat je kind de vragen beantwoorden waar de stippellijntjes staan en help je kind waar 

nodig. Dit zorgt ervoor dat het kind vanaf het begin betrokken is. 

 

Je kunt als volgt beginnen: 

 

“Normaal gesproken wil ik dat je luistert naar de mensen die de leiding hebben, zoals je 

juf op school, je trainer, je ouders, je opa en oma, je oppas, enzovoort. Maar soms 

kunnen mensen jou een opdracht geven, die slecht, verkeerd, niet oké of ongepast is. Ik 

wil je leren wat je moet doen als jij denkt dat iemand jou een slechte opdracht geeft. 

Dat is belangrijk om te leren, omdat ik niet altijd bij jou ben, als iemand jou een slechte 

opdracht geeft. Zoals: op school, in je klaslokaal, online in een whatsapp-groep, op 

facebook, tijdens sporttrainingen, logeerpartijtjes, etc.” 

 

“Ik wil ervoor zorgen dat je weet wat de volgende twee woorden betekenen.” 

Om te beginnen: wat betekent “gehoorzaam zijn”? ……………………………………………………. 

En wat betekent “ongehoorzaam zijn”?............................................................................. 
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“Stel je voor dat een bekende volwassene of een vriend tegen jou zegt dat jij iets slechts 

moet doen, dat iemand jou een slechte opdracht geeft. Iets waarmee je een ander pijn 

doet of kwetst, of iets waarmee je jezelf pijn doet of kwetst.”  

 

“Als ik zeg “pijn doen” of “kwetsen”, dan bedoel ik bijvoorbeeld dat iemand jou een 

opdracht geeft die niet veilig is, die onaardig of gemeen is, die ongepast is, of die te 

intiem is.” 

 

“We gaan twee lijsten maken van opdrachten die mensen aan jou kunnen geven: één 

lijst van opdrachten die oké zijn, en één lijst van opdrachten die niet oké zijn.” 

 

Oké om aan te gehoorzamen Niet oké om aan te gehoorzamen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Als je kinderen uitnodigt om deze lijstjes met jou samen te maken, zal het je een goed 

beeld geven van wat zij wel en niet weten. Deze lijst hoeft niet compleet te zijn als je 

begint. Je kunt de lijstjes bewaren en in de loop der tijd samen met je kind aanvullen. Je 

kunt het ook specifieker maken voor je kind, door dagelijkse situaties en interacties te 

beschrijven die herkenbaar zijn voor je kind. 

 

Vervolgens stel je je kind de onderstaande vragen, waarmee je je kind voorzichtig helpt 

om te gaan met de stress en onzekerheid die zij kunnen ervaren in deze situaties. 

 

“Stel je voor dat een sporttrainer of leraar jou een opdracht geeft om iemand te 

kwetsen of om iets anders verkeerds te doen, hoe zou jij je op dat moment voelen?” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

“Is het oké om niet te gehoorzamen aan die opdracht?”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Als je kind aangeeft dat hij het gevoel heeft te moeten gehoorzamen, vraag dan 

waarom/wat maakt dat je kind denkt dat hij/zij moet gehoorzamen. Je kind kan 

aangeven: “Ik denk dat er tegen mij geschreeuwd zal worden, als ik niet gehoorzaam.” 

Of: “Het is tegen de regels om niet te doen wat … wil of zegt.” Het is goed om met 

begrip en empathie op zorgen die je kind uit te reageren en het erkenning te geven 

voor zijn/haar gevoelens. 

 

“Nu gaan we oefenen met een techniek die het voor jou gemakkelijker gaat maken om 

niet te gehoorzamen als je een slechte opdracht krijgt. Die techniek heet de ABBS-

techniek. ABBS staat voor: Adem in, Bezin, Besluit, Spreek je Uit.” 

 

 

2. Demonstratie 
 

Beschrijving 

 

Demonstratie geeft je de mogelijkheid om je kind te laten zien hoe de techniek 

uitgevoerd moet worden. 

 

Waarom is het belangrijk? 

 

Het is belangrijk om een demonstratie te geven, omdat ‘modelleren’ en ‘observeren’ 

krachtige manieren van leren zijn. Je kunt het zien als Show-and-Tell, laten zien en 

vertellen.  

  
Toepassing 

 

We bieden het volgende voorbeeld als richtlijn aan en nodigen je uit om je eigen draai 

eraan te geven met voorbeelden van dagelijkse situaties en personen die voor je kind 

herkenbaar zijn. Gebruik een apart gebaar bij het demonstreren van iedere stap. Je kunt 

de gebaren gebruiken uit onderstaand voorbeeld, of zelf gebaren bedenken.   

Voorbeeld 

 

“Je voetbaltrainer vraagt je om iemand van het andere team tegen de schenen te 

schoppen.”  
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1. “De eerste stap is ADEM IN. Als je een slechte opdracht van iemand krijgt, dan kan het 

gebeuren dat je daarvan schrikt. Adem in door je neus en sluit je ogen. Adem uit door je 

mond en open je ogen weer. Laten we dit een paar keer samen oefenen.” 

Leg je kind uit waarom je dit doet: je ogen sluiten en diep ademhalen helpt je om kalm te 

blijven en het geeft je de tijd om na te denken. 

 

2. “De tweede stap is BEZIN. Zet je vinger tegen je hoofd en stel jezelf vragen:  

Is het oké om een andere speler tegen de schenen te schoppen? Is dat het juiste om te 

doen?”        “Welke vragen kun je nog meer bedenken om aan jezelf te stellen?”  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Bijvoorbeeld: Is het eerlijk? Is het veilig? Is het aardig? Is het gemeen? Is het juist?)  

 

3. “De derde stap is BESLUIT. Maak een keuze. De keuzes die je kunt maken, zijn: 

 

• Je gehoorzaamt wel.  

 

• Je gehoorzaamt niet. 

 

• Je twijfelt en gaat iemand om raad vragen. Aan wie kun je raad vragen?............... 

 

• Je hebt een ander idee/ andere oplossing, namelijk …………………………………………... 

 

4. “De vierde stap is Spreek je UIT. Kijk de trainer aan en spreek je uit, zeg luid en 

duidelijk wat je wilt.”  
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Als het antwoord ‘nee’ is: 

“Wat zijn manieren om ‘nee’ te zeggen?” 

………………… 

………………… 

………………… 

 

Als ouder kun je het voordoen als je merkt dat je kind het lastig of spannend vindt. 

“Nee, dat doe ik niet”      “Nee, dat is niet oké.”      “Nee!”    “Je kunt me niet dwingen.” 

Als je merkt dat je kind het moeilijk vindt om ‘nee’ te zeggen, laat dan zien dat ze ook 

hun lichaam kunnen gebruiken, bijvoorbeeld: met je hoofd nee-schudden of je armen 

over elkaar doen en nee-schudden.  

 

Kijk goed naar je kind om te zien of het een pauze nodig heeft, voordat je doorgaat met 

de volgende oefeningen. 

 

 

3.  Oefeningen 
 

Beschrijving 

 

Met oefenen geeft je je kind de gelegenheid om zich de nieuwe vaardigheid helemaal 

eigen te maken. Dit kan het leukste onderdeel zijn van het leerproces.  

 

Waarom is het belangrijk? 

 

Rollenspellen zijn een effectieve manier om te oefenen, omdat het je kind helpt ervaren 

hoe het is om de nieuwe vaardigheid toe te passen in een veilige omgeving. Het geeft je 

kind ook de mogelijkheid om te oefenen met directheid en snel reageren, wat heel 

belangrijk is bij het leren van deze techniek.  

  

Toepassing 

 

Bedenk enkele situaties die passend zijn voor de leeftijd van het kind, die je wilt 

gebruiken tijdens de rollenspellen.  



 

 

12 

 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Kies een situatie uit waarvan je denkt dat deze het meest eenvoudig is voor je kind om 

als eerste mee te leren omgaan. Leg de situatie uit aan je kind. Speel de situatie na en 

doe alsof jij het kind bent die een slechte of nare opdracht krijgt. Zeg duidelijk bij welke 

stap van de ABBS-techniek je bent, denk hardop, en gebruik het gebaar bij die stap. 

ADEM IN………….. 

BEZIN………………. 

BESLUIT…………………. 

SPREEK JE UIT……………… 

 

Geef het podium nu aan je kind. Jij geeft je kind dezelfde slechte/nare opdracht en je 

kind spreekt iedere stap uit en denkt hardop. Als je met meerdere kinderen tegelijk 

oefent, wissel dan net zolang de rollen, totdat alle kinderen hebben kunnen oefenen 

met de ABBS- techniek. 

 

Vervolgens oefen je dezelfde real life situatie, zonder hardop uitspreken van de ABBS-

stappen, maar wel met de gebaren erbij. Laat het kind de stappen uitvoeren, zoals het 

kind het in die situatie zou doen. 

 

Laat het rollenspel zijn werk doen en laat vergissingen en foutjes toe. Je kunt feedback 

geven als het rollenspel klaar is. Je kunt voor je kind tekst, afbeeldingen of 

pictogrammen gebruiken als geheugensteuntjes tijdens het rollenspel. Je kunt de 

afbeeldingen en teksten uit dit werkboek gebruiken of zelf aansprekende afbeeldingen 

en teksten erbij zoeken. 

 

Voorbeelden 

 

Het is handig om situaties en voorbeelden te bedenken die je kind ook in het dagelijks 

leven zou kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld, als je kind op kamp gaat, dan zou je de 

kampleider als de autoriteitsfiguur kunnen gebruiken in je rollenspel. Kies om te 

beginnen voorbeelden die eenvoudig zijn voor je kind en werk langzaam verder naar 

moeilijkere of gevoeligere situaties. Hier zijn enkele voorbeelden waar je gebruik van 

kunt maken. 
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De klaar-over-mevrouw: 

De klaar-over-mevrouw bij het zebrapad wenkt naar de kinderen dat zij gauw moeten 

oversteken, maar zij ziet niet dat achter haar een auto haar stop-signaal negeert en 

doorrijdt. 

 

De trainer: 

(Kies een trainer die herkenbaar is voor het kind, waar het tijd mee doorbrengt, zoals de 

voetbaltrainer, de muziekleraar, de gymleraar op school, de balletlerares, etc.)  

De situatie die je bedenkt, houdt in dat je kind van de trainer bijvoorbeeld de opdracht 

krijgt om te liegen of oneerlijk te zijn, om expres lelijke dingen tegen of over iemand te 

zeggen, om geen hand te schudden aan het eind van een wedstrijd, om iemand van de 

andere ploeg opzettelijk te blesseren, om buiten door te trainen tijdens een gevaarlijke 

onweersbui, etc.  

 

De (online) vriendengroep: 

Een kind dat een ander kind aan het pesten is, zegt dat je mee moet doen met pesten en 

nare of gemene dingen moet doen, zoals: plagen, lunchpakket afpakken, negeren, 

roddelberichten in de groep zetten, beschamende stickers maken en posten, etc. 

 

De oppas: 

De oppas geeft je een opdracht waarvan je weet dat je ouders/verzorgers dat niet oké 

zouden vinden, zoals: een slok van een glas bier aanbieden, een sigaret of een joint 

aanbieden, foto’s maken met de kleren uit, etc.. 

 

Een vriend(-in) van je ouders/verzorgers: 

Een vriendin van je ouders/verzorgers zegt dat je alleen in de auto moet blijven zitten, 

terwijl zij boodschappen gaat doen. Of je moet een boodschap voor een vriend halen en 

hij zegt dat je zonder betalen de winkel uit moet rennen. 

 

Leraar/lerares: 

De leraar/lerares zegt dat je iets moet doen waardoor een klasgenoot zich heel rot zal 

voelen, zoals: een klasgenoot uitlachen en belachelijk maken als hij/zij een verkeerd 

antwoord heeft gegeven of zijn/haar huiswerk is vergeten, iemand voor straf opsluiten 

in een kast, etc..  
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De therapeut: 

De therapeut (schoolpsycholoog, fysiotherapeut, kinderarts, etc.) wil met jou iets “leuks” 

of “spannends” doen, iets wat je van hem/haar niet thuis aan je ouders/verzorgers mag 

vertellen. Het moet van hem/haar jullie geheim blijven. (Wees zo specifiek als nodig is 

voor de veiligheid van je kind, zoals: “Hij vraagt je om zijn geslachtsdeel aan te raken.”) 

 

 

Oefenen met Intelligente Gehoorzaamheid 

 

Nadat je met een kind twee of drie rollenspellen hebt gespeeld rond Intelligente 

Ongehoorzaamheid, is het goed om kort daarna uit te leggen dat er ook situaties zijn dat 

een volwassene hen een ongebruikelijke opdracht kan geven met een goede reden. In 

bepaalde gevallen moeten kinderen kunnen herkennen dat het goed is om juist wel te 

gehoorzamen, ook als lijkt het ongebruikelijk of slecht. 

 

Bijvoorbeeld, als er een gewelddadige persoon de school binnen is gedrongen. In de 

Verenigde Staten maakt men gebruik van de nieuwe veiligheidsprocedures ALICE: Alert, 

Lockdown, Inform, Counter, Escape. Als het klaslokaal op de begane grond is, dan kan de 

leerkracht zelf beoordelen wat het veiligst is voor de kinderen en de opdracht geven om 

door het raam naar buiten te springen. Normaal gesproken zou dit een onveilige 

opdracht zijn, maar in dit geval zou het onveiliger zijn om in de school te blijven, dus is 

het voor het kind juist om de leerkracht te gehoorzamen.   

 

Welke andere voorbeelden kun je bedenken waarbij het beter is om Intelligente 

GEHOORZAAMHEID te gebruiken? 

………………………………. 
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4.  Feedback 
 

Beschrijving 

 

Feedback geeft je de mogelijkheid om je kind te complimenteren voor de juiste 

antwoorden en om je kind constructieve tips te geven ter verbetering. Dit is ook een 

goed moment om te ontdekken of je kind nog vragen heeft die hem of haar kunnen 

helpen om de techniek nog beter te begrijpen. Luister goed naar de opmerkingen die je 

kind maakt, zodat je hem goed kunt ondersteunen tijdens het leerproces.  

 

Waarom is het belangrijk? 

 

Feedback is van vitaal belang, omdat je daarmee informatie geeft aan je kind over hoe 

goed het bezig is en hoe het nog beter kan. Feedback is het meest effectief als je het 

direct na een oefening geeft.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing 

 

Als je met meerdere kinderen tegelijk oefent, biedt dit de mogelijkheid voor de 

kinderen om te leren van elkaar door te observeren en door elkaar ook feedback te 

geven. Hierdoor kunnen kinderen reflecteren op wat ze weten. Je kunt de kinderen ook 

vragen wat zij anders zouden doen of wat zij hetzelfde zouden doen.  

 

Let op: Het is belangrijk dat je kind niet in de war raakt over wanneer en 

hoe effectief wel/niet te gehoorzamen. Geef feedback op één ding 

tegelijk, totdat je merkt dat je kind het helemaal begrijpt. 

Bijvoorbeeld: als je kind moeite heeft met de stap BEZIN, geef dan alleen 

feedback op die stap. Oefen die stap nog een keer. Als je kind na drie 

keer oefenen nog steeds worstelt met die stap, beëindig dan de 

oefensessie voor die dag. Spring niet te snel door naar een 

andere/volgende stap en geef pas feedback op de uitvoering van 

volgende stap, als je kind daaraan toe is. 
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Optioneel:  

Een manier om feedback te geven is door de oefeningen te filmen. Dit geeft je de 

mogelijkheid om met je kind terug te kijken naar zijn of haar antwoorden. Als jullie 

samen naar de opname kijken, kun je tussendoor de film pauzeren en goede 

antwoorden aanwijzen (dat deed je goed) en leerpunten aanwijzen en aangeven hoe ze 

het een volgende keer beter of anders kan. Je kunt je kind vragen om zelf de film terug 

te kijken en zelf aan te geven wat goed ging en welke dingen het de volgende keer 

anders of beter wil doen.    

 

Of je nu opnames inzet of niet, je kunt in beide gevallen het feedback-formulier 

gebruiken op de volgende pagina.  
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________________________________________________________________________ 

 

FEEDBACK FORMULIER 
 

Naam: 

 

Datum: 

Rollenspel/ situatie:  

 

Wat goed ging Wat beter kan 
  

  
  

  

 

Datum: 

Rollenspel/ situatie:  

 

Wat goed ging Wat beter kan 

  
  

  
  

 

Datum: 

Rollenspel/ situatie:  

 

Wat goed ging Wat beter kan 
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Bedenk dat als je je kind iets nieuws wilt leren, je het gedrag dat je graag terug wilt zien 

bij je kind het beste kunt bekrachtigen. Geef complimentjes voor de handelingen die je 

kind goed doet tijdens de oefeningen.  

 

Zodra je kind delen van de techniek begint te beheersen, zonder dat je gebruik hoeft te 

maken van geheugensteuntjes met gebaren, tekst of afbeeldingen, dan kun je je met je 

kind gaan richten op de onderdelen of specifieke situaties waar het nog moeite mee 

heeft. 

 

Voorbeeld 

 

Je kind heeft de stap ADEM IN goed uitgevoerd en heeft zelf een extra adempauze 

genomen bij de stap BEZIN om na te denken over de keuzeopties die hij beschikbaar 

heeft in een bepaalde situatie. Laten we zeggen dat de oefening inhield dat een 

klasgenoot hem opdraagt om een ander kind tegen de grond aangeduwd te houden. Als 

je kind vervolgens aankomt bij de stap SPREEK JE UIT, ontwijkt hij/zijoogcontact en 

mompelt hij/zij zacht: ”Nee, dat is niet goed.”  

 

Bekrachtigende feedback: “(1) Ik vind het mooi om te zien dat je diep adem haalt en (2) 

je beslissing om niet mee te doen met pesten was een goed antwoord.” 

 

Feedback gericht op ontwikkeling: “(1) Ik zag dat je de pestkop niet aankeek, en (2) ik 

hoorde dat je met een hele zachte stem sprak, alsof je twijfelde over je besluit. Laten we 

oefenen met oogcontact maken en luider spreken, met een “ik meen het”-stem.” 

 

Hoeveel oefening is nodig? 

 

In het begin is het goed om een paar keer te oefenen, zodat je in ieder geval binnen één 

week een rollenspel-situatie en feedbackronde één of twee keer met je kind hebt 

afgemaakt. Houd het zo leuk en spannend mogelijk en respecteer de spanningsboog 

van je kind; 15 tot 30 minuten per oefensessie is waarschijnlijk lang genoeg. Als je met 

meerdere kinderen tegelijk werkt, kun je de oefensessies mogelijk wat langer maken. 

 

Als je eenmaal een keer een rollenspel compleet en succesvol hebt doorlopen, zullen de 

volgende rollenspellen sneller gaan. We raden voor de daaropvolgende oefensessie 

twee of drie rollenspellen aan. Tegen die tijd zou je kind zich al comfortabel kunnen 
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voelen met de techniek. Je kunt dan beslissen om na een paar weken nog een paar 

rollenspellen te spelen om de geleerde vaardigheid scherp te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekrachtiging 

 

Zorg ervoor dat alle volwassenen in je huishouden, en alle personen die regelmatig zorg 

dragen voor je kind, weten dat je je kind Intelligente Ongehoorzaamheid aan het leren 

bent en waarom je dat doet. Vraag hen alert te zijn als je kind een poging doet om zijn 

nieuwe vaardigheid toe te passen. Vraag de volwassenen om hun eigen reacties te 

managen en om ondersteunend te zijn, binnen de context van de situatie. 

 

Zij kunnen bijvoorbeeld vragen aan je kind: 

Ben je aan het oefenen met Intelligente Ongehoorzaamheid? 

Welke opdracht die ik je gaf, leek jou onveilig of verkeerd?  

Wat maakt dat die opdracht jou verkeerd of onveilig leek? 

 

Als het kind antwoorden geeft waaruit blijkt dat het Intelligente Ongehoorzaamheid op 

de juiste manier heeft toegepast, geef het daar een complimentje voor. Als het kind 

antwoorden geeft waaruit blijkt dat het de opdracht op een andere manier heeft 

begrepen dan bedoeld, help het kind dan begrijpen wat wel de bedoeling was, zonder 

het kind een vervelend gevoel te bezorgen over het misverstand. 

 

Rapporteren 

 

Als je kind de ABBS-techniek onder de knie heeft, is het belangrijk om met je kind te 

praten over rapporteren na incidenten, bij een volwassene die het kind vertrouwt. Het 

gaat om alle incidenten waarbij een volwassene je kind een slechte/nare opdracht heeft 

Let op: Als je de oefeningen doet met kinderen die al wat ouder zijn, zoals 

tieners, dan is het belangrijk om ook te bespreken dat het belangrijk is om 

politieagenten wel te gehoorzamen; deze ambtenaren geven uitvoering aan 

de wet. Als een tiener op het verkeerde moment op de verkeerde plek is 

beland en daardoor in aanraking komt met de politie, dan is het veiliger om 

eerst de politieagenten te gehoorzamen en pas later, als het kind veilig is, het 

incident eventueel samen met een ouder/verzorger te rapporteren.  
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proberen te geven. Leg uit dat het heel belangrijk is om te praten over wat er is 

gebeurd, als de betreffende volwassene je kind of een ander kind heeft gekwetst of pijn 

gedaan of je kind heeft bedreigd of heeft gedwongen verkeerd gedrag geheim te 

houden.  

 

Betrokkenheid van de sociale kring rond je kind 

 

Als je eenmaal het voordeel hebt ervaren van de Adem in, Bezin, Besluit en Spreek je 

Uit-techniek, dan kan het zijn dat je het zou willen introduceren op andere plekken 

waar je kind tijd spendeert, zoals bij de Buitenschoolse Opvang of bij sportclubs. Hoe 

meer sociale steun van volwassenen er is voor Intelligente Ongehoorzaamheid, hoe 

meer vertrouwen je kunt hebben dat het ook effectief gebruikt zal worden als het nodig 

is.   

  

Waar brengt mijn kind tijd door en wie is daar de beste contactpersoon? 

 

Plaats Contactpersoon 
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Easy Checklist 
 

Nadat je het werkboek een keer hebt doorgewerkt met je kind, kan het handiger zijn 

om met deze checklist te werken, als je nog eens wat nieuwe oefeningen met je kind 

wilt doen.  

 

1. Bedenk een actueel voorbeeld waarmee je wilt oefenen (zoals: ….. zegt dat je …. 

moet doen.) 

2. Maak duidelijk wie de autoriteitsfiguur is en welke opdracht hij/zij aan je kind 

geeft. 

3. Laat je kind de vier stappen in het rollenspel doorlopen, terwijl het de gebaren 

gebruikt die bij de stappen horen: Adem in, Bezin, Besluit en Spreek je Uit. 

4. Geef visuele aanwijzingen indien nodig, geef je kind gaandeweg meer tijd om zelf 

te bedenken wat de volgende stap is. 

5. Geef complimentjes: Goed gedaan! Het gaat steeds beter! 

6. Geef specifieke, positieve feedback, bijvoorbeeld: Het was goed dat je een keer 

extra adem haalde, zodat je goed kon nadenken over je volgende stap. 

7. Wees specifiek, bijvoorbeeld: Hier is een tip voor jou, zodat je het de volgende 

keer nog beter kunt doen: als je “nee” zegt, mag je hem/haar aankijken en het 

nog wat luider zeggen. 

8. Oefen één ding tegelijk. Als je een stap drie keer achter elkaar hebt geprobeerd 

en het lukt nog niet helemaal, geef je kind een complimentje voor het doorzetten 

en stop dan met oefenen voor die dag.   

9. Als je een filmopname hebt gemaakt van de oefening, kijk er samen met je kind 

naar en vraag je kind wat hij/zij ziet, of vertel wat jij ziet. 
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Dankwoord 
 

Na de publicatie van het boek Intelligent Disobedience, kreeg ik [Ira Chaleff] het idee 

om de principes te vertalen naar een eenvoudige manier die ook voor jonge 

kinderen werkt. Natuurlijk was het nodig om dit idee te testen en ik wil de ouders, 

leerkrachten en kinderen bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Deze mensen 

zijn: 

 

Kristin Worthington, Mary Rose Olin, Lily Chaleff en de kinderen in het Religious 

Exploration Program van de Unitarian Universalists, Blue Ridge. Mary Olin heeft een 

eerste opzet voor het werkboek gemaakt. 

 

De meest verrassende en spannende test is opgezet en begeleid door Stephanie 

Howdle-Lang, Vice Principal Primary van Welzijn van het Renaissance College, Hong 

Kong, die de methodologie heeft getest bij 150 tien en elfjarige leerlingen. Zij 

presenteerde haar positieve bevindingen bij de Asian Pacific International Schools 

Conference in 2016. Haar mooie werk en de uitnodiging die ik ontving van Jacques-

Olivier Perche om de keynote te presenteren, hebben leerkrachten van Engelstalige 

scholen in maar liefst 24 landen weten te bereiken. Zij hebben het concept en de 

methode verspreid in de regio. Karen Michelle Skepper van de YK PAO School in 

Shanghai, China, is een van deze leerkrachten; zij heeft een manuscript van dit 

werkboek gelezen. 

 

Dichter bij huis, wil ik de ouders en hun kinderen bedanken die gewerkt hebben aan 

eerdere versies van dit werkboek, waaronder Susie Gorden en Ian Coleman, Kathy 

en Aaron Goldschmidt, Danielle en Thomas Adams, Ali Kettani en Tamara Galarraga 

en hun prachtige kinderen. Hun feedback op de één-op-één oefeningen in het 

werkboek was zeer helpend. 

 

Spike Robinson schreef en gaf uitvoering aan het BlinkThinkChoiceVoice-lied dat 

gevonden kan worden op de Intelligent Disobedience website en facebookpagina. 

Dit liedje kan ouders helpen om hun kinderen nog beter te betrekken bij de 

vaardigheden uit dit werkboek. Mike Powell van Mirandum Pictures, die me 

geholpen heeft bij de creatie van de BlinkThinkChoiceVoice-video heeft ook zeer 
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waardevol werk geleverd en geholpen bij het format en de opmaak het Engelstalige 

werkboek. 

 

Als laatste, ben ik dank verschuldigd aan Pat Wyman van www.HowToLearn.com 

voor het aanbieden van het platform waarmee miljoenen ouders bereikt kunnen 

worden. 

 

Bronnen 
 

BLINK THINK CHOICE VOICE website: 

www.blinkthinkchoicevoice.com 

 

Website Intelligent Disobedience | Ira Chaleff: 

http://intelligentdisobedience.com/ 

https://irachaleff.com/ 

 

Behavior Skills Training (BST) Resourses: 

https://www.iloveaba.com/2017/06/rock-star-parent-training-bst.html 

 

Video links: 

https://youtu.be/ZjP67XORHK8 

 

Spike Robinson’s Blink Think song 

https://youtu.be/JEnAIdCsY_w 

 

Website B44S! | LifeHacks tegen (cyber)pesten 

www.b44s.eu 

 

  

http://www.howtolearn.com/
http://www.blinkthinkchoicevoice.com/
http://intelligentdisobedience.com/
https://irachaleff.com/
https://www.iloveaba.com/2017/06/rock-star-parent-training-bst.html
https://youtu.be/ZjP67XORHK8
https://youtu.be/JEnAIdCsY_w
http://www.b44s.eu/
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