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Wat is het verschil tussen Time-out en Time-in?

Wat is een Time-out?

Een gekende manier van discipline (of anders gezegd: straf) is

om kinderen een time-out te geven.

Dit wil zeggen dat het kind weggestuurd wordt naar een andere

ruimte of opgelegd wordt om zich af te wenden, in een hoek te

zitten of met het gezicht naar de muur gekeerd te gaan staan.

Ze worden gevraagd om daar een tijdje alleen te zijn. Er wordt

ouders of opvoeders aangeraden om tijdens de time-out geen

aandacht aan het kind te schenken en om verzoeken van het

kind te negeren.

Meestal is dit naar aanleiding van een uitbarsting of lastig

gedrag, een emotionele uiting, het stuk maken van iemand

anders zijn werk, anderen pijn doen, enzovoort.

Het kind wordt apart gezet zodat het gedrag zou stoppen. Daar

op zich is niets mis mee. Zeker niet als het kind schade zou

berokkenen aan materiaal, aan anderen of aan zichzelf.

De bedoeling van een time-out is om het kind tot inzicht te

brengen, te doen nadenken over wat hij of zij gedaan heeft.

Het effect kan echter helemaal iets anders zijn. Het kind kan

zich namelijk verlaten voelen, afgewezen, bang en verward. Het

kind voelde zich al niet lekker in zijn vel. Daar is lastig gedrag of

een uitbarsting al een uiting van.
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“Time-outs helpen niet om kinderen te leren hun 
emoties te reguleren. Het helpt hen ook niet om 

morele waarden te leren.”

Het gedrag houdt misschien op dat moment wel op, maar de

frustratie of behoefte achter het gedrag is niet opgelost. Dat zal

dan weer op een andere manier naar boven komen bij een

volgende gelegenheid.

Het kind heeft eigenlijk nood aan nabijheid en begrip voor zijn

verwarring of opgestapelde spanning of frustratie. En dan wordt

hij ook nog eens apart gezet.

Vaak leidt een time-out tot machtsstrijd. En het verbreekt de

connectie met je kind. Het kind voelt zich niet gesteund en niet

echt veilig. Hij heeft niet het gevoel dat hij op de volwassene

kan terug vallen op zo’n moment.

(Jonge) Kinderen die overstuur zijn kunnen hun eigen emoties

nog niet reguleren. Omdat hun brein nog onvoldoende

ontwikkeld is, hebben ze daarvoor hulp en begrip nodig van een

volwassene. Dat geeft hen houvast en kan hen helpen om terug

rustig te worden.

De time-out leert kinderen niet om morele waarden te hanteren.

Het kind is niet bezig met nadenken over: wat heb ik nu gedaan

bij dat andere kind? Zeker kinderen onder de 6 jaar kunnen dat

niet. Ze zijn vooral bezig met het herstellen van de verwijdering

die ze ervaren in de relatie met de volwassene, de

hechtingsfiguur.
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Wat is een Time-in? 

Bij een time-in maak je tijd en ruimte om je samen met je kind

af te zonderen en aan de kant te gaan zitten en nabij te blijven.

Jouw onverdeelde aandacht bij je kind te houden en als het kind

het toelaat, je kind vast te houden.

In jouw nabijheid heeft het kind de gelegenheid om zijn

gevoelens te uiten en uiteindelijk zo terug tot rust te komen.

Je toont empathie voor de gevoelens van je kind en blijft rustig

aanwezig, met je aandacht er bij. Zo voelt het kind zich

gesteund en voelt hij een houvast in zijn hevige emoties.

Nadat de emoties gezakt zijn, kan je een gesprekje hebben over

wat er precies is gebeurd, waarbij je vooral luistert naar de

ervaring van je kind. Je hoeft niet onmiddellijk oplossingen te

zoeken. Het feit dat je kind het kan uiten is vaak al voldoende.

Je kind ziet op dat moment ook de eventuele consequenties van

zijn gedrag. En op zich was dat niet zijn intentie.

In het gesprekje heb je de kans om de behoefte achter het

gedrag te achterhalen. Want achter het gedrag zit een behoefte

of een frustratie verborgen waar het kind op dat moment geen

woorden voor heeft of zich zelf niet bewust van is.

“Bij een Time-in voelen kinderen dat er gezorgd wordt voor 
hun emoties en behoeften op dat moment. Dat geeft hen 

houvast en brengt hen tot rust.”
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Eens je de behoefte of frustratie duidelijk hebt, kan je daarop

inspelen. Daardoor verdwijnt de onderliggende spanning en zal

het gedrag niet zo gauw meer terug komen.

Effecten van een Time-in

✓ Kinderen voelen dat er gezorgd wordt voor hun behoeften of

frustratie

✓ Kinderen voelen zich niet afgezonderd, beschaamd of bang,

maar juist in verbinding en gedragen.

✓ Door zelf rustig te blijven en ruimte te creëren voor wat er

is, kom je niet in een machtsstrijd terecht en kan de rust bij

je kind ook sneller terug keren.

✓ Het geeft je de gelegenheid om te praten met je kind over

wat er echt gaande is in zijn gevoelswereld.

✓ Kinderen ervaren tijd en ruimte om hun emoties een plek te

geven.

✓ De connectie tussen jou en je kind blijft behouden.

Verwijdering door een time-out geeft namelijk een extra

reden tot frustratie, en dat is de verbreking van de connectie

met de hechtingsfiguur.

“Bij een Time-out ervaren kinderen door de verwijdering 
nog extra frustratie, namelijk de verbreking van de 

connectie met de ouder.”
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Heb je nood aan ondersteuning in jouw gezinssituatie, in de

opvoeding van je kind, in jouw aanpak en ouderschap?

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een Inzichtsessie.

Contact

hello@karinfrancken.be

0477/23.86.76

www.karinfrancken.be

Hartelijke groet,

Karin

Volg je me al voor inspiratie en nieuws?

Klik op het pictogram om connectie te maken.

Hulp en ondersteuning nodig?

Disclaimer

Dit document is een persoonlijk werk van Karin Francken. Er is veel aandacht besteed aan de

inhoud ervan. De auteur is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Er kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. Niets uit deze paper mag

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of

op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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