opvoeders van nu

Belonen & straffen

Five to one gets
the job done?
‘Ik moet steeds politieagent spelen’, klagen ouders vaak. Ze vinden dat de
opvoeding niet beperkt zou moeten blijven tot het corrigeren van ongewenst
gedrag. Ook experts vinden dit en raden ouders aan om meer te reageren op
positief gedrag. Een veel gegeven advies: vijf keer vaker belonen dan straffen.
Maar valt er wel een getal te plakken op de optimale opvoeding?
Lukt het niet om je kind aan het opruimen te krijgen? Benoem dan

schappelijk onderbouwde kritische waarde, dan lijkt de keuze snel

eerst vijf zaken die wél goed zijn gegaan en je krijgt het voor elkaar.

gemaakt. Toch?1

Deze gouden tip staat in een artikel uit 2000 van Stephen Ray Flora.
In het Tijdschrift Gedragstherapie uit 2004 verwijst psycholoog Francis

Goed onderbouwd?

de Groot naar haar Amerikaanse collega. Ook zij adviseert vijfmaal

De basis van de magische ratio 5:1 blijkt het geheim van een goed

vaker te reageren op wat een kind goed doet dan op wat het fout

huwelijk. John Gottman liet in de jaren ’70 stelletjes in het lab

doet. Ze plaatst bij deze vuistregel een waarschuwing: ‘Vanuit een

bekvechten over kleinigheden. Hij legde de kibbelende partners op

verantwoordelijkheidsgevoel zijn begeleiders geneigd om allerhande

video vast en scoorde achteraf hun aanvals- en verdedigingstactie-

bijsturingen te maken via opmerkingen. Prima uiteraard, zolang het

ken. Negen jaar later ontdekte hij dat de koppels die nog bij elkaar

maar in de verhouding blijft: 5 tegen 1!’.

waren anders ruzie hadden gemaakt dan de inmiddels gescheiden
koppels. Voor nog intacte relaties verraadde het videomateriaal

Zelfde boodschap

een vrijwel identiek patroon: tegenover iedere steek onder water

Ook elders duikt deze magische ratio op. Zo staat in de Richtlijn

stonden vijf humoristische relativeringen of momenten van oprechte

Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming van

interesse of waardering of erkenning van ongenoegens.

het NJi over het prijzen van goed gedrag: Doe dit vijf keer vaker dan

Van ruzies tussen liefdespartners naar de opvoeding lijkt een grote

reageren op ongewenst gedrag. En in de uit Amerika overgewaaide

stap, maar je kunt met kinderen ook ruzie maken over het huishou-

oudercursus PMTO (Parent Management Training Oregon) zien ze het

den of over wie er gelijk heeft. Toch zou het gezien de populariteit

liefst ‘een bedje van aanmoedigen’. In de interventiebeschrijving wordt

van de magische ratio goed zijn als we zeker zouden weten dat 5:1

duidelijk hoe dit bedje eruit zou moeten zien: ‘Om goed te kunnen

niet alleen je huwelijk sterker maakt, maar ook tot minder ouder-

leren en functioneren is het nodig dat kinderen vijf keer zo vaak

kind conflicten leidt.  

positief bekrachtigd worden dan gecorrigeerd.’
De boodschap is telkens hetzelfde: het is niet genoeg om gul te zijn

Puntensysteem

met complimentjes. Zeggen wat je waardeert, moet aanzienlijk vaker

Bij veel conflicten tussen ouder en kind spreken we van probleemge-

gebeuren dan je afkeuring uitspreken. En pas als het omslagpunt is

drag. Het is daarom interessant om te zien of er pedagogisch onderzoek

bereikt, ga je effect zien. Als we het horrorscenario, waarin iedereen

is waaruit blijkt dat lastig en opstandig gedrag vermindert zodra opvoe-

voor zichzelf bepaalt wat goed genoeg is, afzetten tegen een weten-

ders de optimale verhouding tussen straffen en belonen hanteren.
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In 1994 liet Patrick Friman de gezinshuisouders van Andy, John, Dave,

Gewone ouders

Steve, Mike en Don dagelijks bijhouden hoe vaak ze te maken hadden

Andrew Armstrong en Clinton Field van de Utah State University

met normoverschrijdend gedrag. De gezinshuisouders, die deze

betogen dat ‘gewone’ ouders vaker dan gezinshuisouders of andere

jongens in hun eigen huis opvingen, waren getraind in het hanteren

professionele opvoeders het advies krijgen om complimenteuze en

van een puntensysteem. In dit systeem kunnen jongeren punten

corrigerende opmerkingen in de verhouding 5:1 te doseren. Ze bena-

verdienen voor goed gedrag en verliezen voor overtredingen.

derden acht moeders van peuters zonder overduidelijk probleem-

2

gedrag en lieten hen voor een uurtje naar een onderzoeksruimte
Na een paar weken kregen de gezinshuisouders inzage in hoe vaak

komen. Een kwartier lang moesten zij de regels handhaven zoals ze

ze punten hadden uitgedeeld en afgepakt. Vervolgens kregen ze de

thuis gewend waren. Vervolgens werden ze weggeroepen. In een

opdracht om veel vaker te belonen. Door nog intensiever de aandacht

andere kamer lazen ze een hand-out met voorbeelden van positief en

te verleggen naar positief gedrag en onschuldig probleemgedrag te

negatief opvoedgedrag en instructies over hoe ze tijdens de rest van

negeren, moest het mogelijk zijn om voor elke strafmaatregel dubbel

het bezoek de magische ratio konden hanteren.

zoveel beloningen uit te delen. En dit lukte ook. Zo stonden er bij Dave

Uit de tabellen bij het onderzoek blijkt dat de gemiddelde ratio in het

tegenover ieder afgepakt punt ongeveer vijf verdiende punten, en in

eerste deel van het bezoek net iets boven de 1:1 lag. Daarna bleek

een latere fase bijna tien punten.

de helft van de moeders in staat om hun gedrag zo aan te passen dat

Een artikel hierover verscheen drie jaar later in Behavior Modification.

hun ratio verschoof naar 5 tegen 1 of hoger. In deze studie ontbreekt

De resultaten lieten zien dat, met uitzondering van Steve, alle jongens

informatie over de impact op het gedrag van het kind of de ouder-

gevoelig waren voor beloningen. Voor Andy, John, Mike en Don was

kind relatie. We leren er dus niet veel meer van dan dat ouders van

zelfs een vrij spectaculaire afname van probleemgedrag zichtbaar.

nature niet zo scheutig zijn met complimenten, maar wel aangespoord

Het lijkt dus effectief om vaker te belonen dan te straffen. Maar

kunnen worden tot meer positiviteit.

omdat Patrick Friman niet de opdracht gaf om tegenover één negatieve bekrachtiging vijf positieve te zetten, ondersteunt deze studie

Onderwijs

de magische ratio niet. Bovendien krijgen veel kinderen geen punt

Laten we onze horizon verbreden naar het onderwijs. Geldt wat voor

of sticker zoals de jongens in het onderzoek, maar hoogstens een

huwelijksrelaties opgaat ook voor de leerkracht-leerling relatie? Vorig

complimentje voor op tijd aan het ontbijt zitten of je eigen bord naar

jaar verscheen een overzichtsartikel van Christian Sabey van de

de keuken brengen.

Brigham Young University. Hierin gaat hij na of verstorend gedrag in

de Pedagoog
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de klas effectief aangepakt kan worden door leerlingen vijf keer vaker

De balans

positieve dan negatieve feedback te geven. Hij kon geen enkel bewijs

Eindigen met een positieve noot, dat zou dit artikel wat evenwichtiger

vinden: ‘Empirical studies examining the effects of a ‘magic’ (e.g., 5:1)

kunnen maken. Maar echt fraai wordt het pas als de overtuiging

ratio are absent in the research literature, despite the popularity of

waarmee pedagogische adviezen worden gebracht in balans zou zijn

such ratios.’

met de hoeveelheid gedegen onderzoek naar de effectiviteit. Helaas

Het is bovendien twijfelachtig of leerkrachten wel in staat zijn om de

gaat dit voor de magische ratio 5:1 niet op.

magische ratio toe te passen. Onderwijskundige Clayton Cook vergeleek in een studie uit 2017 drie getrainde leerkrachten met een even

tekst: Peter Hoffenaar

kleine controlegroep. In ieder geval één juf of meester bleef steken

beeld: Jan Dirk Barreveld

op rond de vier positieve interacties tegenover één negatieve. In een
omvangrijkere onderzoeksgroep van 151 klassen van 19 verschillende
basisscholen bleken getrainde leerkrachten eveneens lang niet altijd

 Voor leren is nergens een bovengrens te vinden, maar voor floreren wel.

1

de magische ratio te halen. Een aanzienlijk deel kwam niet verder dan

Via een later fel bekritiseerd wiskundig model bepaalden Fredrickson en

1:1 of 3:1.

Losada (2005) een onder- en bovengrens voor de verhouding tussen het

Ook in de klas is het dus maar zeer de vraag of het nodig is de magi-

ervaren van positieve en negatieve emoties (P/N). P/N > 3 betekent dat

sche ratio te hanteren. Paul Caldarella - eveneens van de Brigham

mensen opbloeien, maar P/N > 11 zou voor problemen kunnen zorgen.

Young University - stelde op basis van gegevens over diezelfde 151
klassen vast dat leerlingen bij een betere balans tussen complimenten

 A ls onderdeel van het Teaching Family Model (TFM) van de door priester

2

en vermaningen geconcentreerder aan het werk waren. Maar het

Father Flanagan (1886-1948) opgerichte hulpverleningsorganisatie Boys

ging om een regelmatige toename en ook bij een ratio van 1:1 was

Town. Zie http://www.100jaarorthopedagogiek.nl/100jaarPDF/PDF/

het percentage effectieve leertijd al op een acceptabel niveau. Zijn

paid/062008VanderPloeg.pdf

conclusie:  ‘…there is not a praise-to-reprimand ratio threshold, or
‘tipping point’.’
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