Het Open Poortje
STOP4-7

Hoewel er meerdere methodieken

➢ er wordt op 3 sporen

zijn die inzetten op preventie van

gewerkt; naast de

antisociaal gedrag, zijn er maar

kindtraining, worden ook

weinig methodieken die sterk

ouders gevraagd om wekelijks

preventief inzetten en op hun

deel te nemen aan de

effectiviteit beoordeeld zijn.

oudertraining en vervolgens

STOP 4-7 is een
preventieprogramma dat
wetenschappelijk onderzocht is
inzake zijn effectiviteit en dat
“evidence-based” is door zijn
specifieke eigenheid;
➢ Het richt zich naar jonge
kinderen. Men wacht dus
niet tot de kinderen in hun
puberteit komen en
voorkomt zo dat de

Typemodule: Ambulante
training van een kind (4-7jr)
met gedragsproblemen,
alsook training van ouders
en leerkracht.

problemen zodoende
chronisch worden,
➢ men werkt zeer intensief en
voldoende lang binnen een
trainingskader,

worden ook de leerkrachten
in een trainingsprogramma
meegenomen.
Hiermee krijgt de
pedagogische aanpak een
breed-methodische
onderbouw.

Werking:
Om deel te nemen aan de STOPtraining, moet het kind 4 jaar of
ouder zijn, maar jonger dan 8 jaar.
De training duurt een ganse dag en
dit telkens 1 dag gedurende 10
weken. Op die dag hoeven die
kinderen niet naar school
(vrijstelling, in afspraak met de
school).
De ouders nemen ook deel aan een
oudertraining, zijnde een halve dag
(de namiddag van de
kindtrainingsdag).
Ook de betreffende leerkrachten
nemen deel aan 4

Het gezin wordt ook via
huisbezoeken ondersteund.
STOP 4-7 is één van de enige
Belgische methodieken inzake
jeugdzorg die in Nederland ook
erkenning geniet.

Contact:
STOP 4-7 A’pen N-Kempen
Puttenhoflaan 25
2970 Schilde
Tel: 0496/38.25.59
hops.stop@stop4-7.be

Zo is het opgenomen in het
overzicht van effectieve

STOP 4-7 Sint-Niklaas

methodieken in het Nederlands

Kazernestraat 35

Instituut voor jeugdzorg
(www.nji.nl) en zijn er in Nederland
ondertussen meerdere STOP4-7
projecten lopende.

9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/760.47.97
stop.sintniklaas@stop4-7.be
STOP 4-7 Gent-Lokeren
Watermolenstraat 22
9100 Belsele
Tel: 0474/87.05.02
stop@stop4-7.be

leerkachttrainingen.
De kostprijs per instappend kind is
20 euro. Per training kunnen 10
kinderen deelnemen.

Voor meer info neem een kijkje op
onze website www.stop4-7.be of
www.hetopenpoortje.be

