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Dylan zit op de basisschool.  
Al op deze jonge leeftijd dreigt  
het mis te gaan met hem. Hij  
is brutaal, zoekt ruzie met zijn  
klasgenoten en komt soms  
helemaal niet naar school. Laatst 
nog werd hij door een agent in  
de klas afgeleverd. Sinds hij in  
het behandelprogramma SNAP zit, 
lijkt hij rustiger te zijn geworden.

Meer informatie over SNAP  
(Stop Nu Ander Plan) vindt u  
in deze folder. 



De baas over antisociaal 
en agressief gedrag

Kinderen met ernstige gedragsproblemen 

komen soms al op jonge leeftijd in 

moeilijk heden. Sommigen worden  

geschorst van de basisschool en een 

aantal komt al vroeg in contact met de 

politie. Als ouder weet u niet goed raad 

met de situatie, net als leerkrachten, 

leeftijdgenoten en andere mensen 

rondom uw kind. Misschien heeft u in 

uw gezin veel problemen. Weet u niet 

goed hoe u uw kind moet helpen en 

heeft u zelf ondersteuning nodig. Alleen 

een gedragstraining voor uw kind werkt 

vaak niet of onvoldoende.



Blijvend effect
Daarom is Stop Nu Ander Plan (SNAP) 

ontwikkeld. SNAP is een gezinsgericht 

behandelprogramma en helpt kinderen 

van 6 tot 12 jaar met ernstige gedrags

problemen op school te houden, zodat 

ze uit de problemen blijven en geen  

delinquent gedrag vertonen. Uw gezin, 

de mensen uit de leefomgeving van uw 

kind en instanties op het gebied van 

zorg, veiligheid en onderwijs zijn betrokken. 

Dat zorgt voor een blijvend effect. SNAP kent 

een aparte jongens en meisjesvariant. 

Dat komt omdat er een verschil is in risico

factoren en een effectieve behandeling 

tussen jongens en meisjes.

Compleet programma
Voor iedereen ziet een SNAPbehandel

traject er anders uit. Er wordt bij de 

samenstelling goed gekeken waaraan uw 

kind en uw gezin behoefte hebben en 

waar risico’s liggen. Er is aandacht voor 

onderwijs, vrijetijdsbesteding en veilig

heid. Dat alles maakt van SNAP een  

compleet behandelprogramma. Het is 

vaak het laatste (en enige) redmiddel 

voor kinderen met ernstig antisociaal 

gedrag. Ook als zij er niet zelf om vragen.

Ook ouders doen mee
De verschillende modules in SNAP gebruiken 

allemaal ‘dezelfde taal’. De methodiek 

houdt rekening met de leeftijd en de  

concentratieboog van uw kind. De 

moeilijk heidsgraad van opdrachten en 

het aantal sport en spelactiviteiten  

variëren. Ouders spelen een belangrijke 

rol in het traject. Daarom doet SNAP er 

alles aan om u bij het programma te  

betrekken. Zo is tijdens de behandel

sessies opvang geregeld voor eventuele 

andere kinderen uit uw gezin. Tijdens 

deze opvang krijgen zij spelenderwijs de 

principes van SNAP bijgebracht. Samen met 

u gaan we ook op zoek naar oplossingen 

om het vervoer naar SNAP te regelen. Als 

dat nodig is, komen we bij u langs.

Iedereen doet mee
Aan SNAP werken kinderen en ouders 

mee die eerder in dezelfde situatie zaten 

en die het programma met succes hebben 

afgerond. Als cotrainers en rolmodellen 

zorgen ze voor herkenning. Dat stimuleert 

om ook aan SNAP mee te doen. Het ver

hoogt de effectiviteit van de behandeling. 

Ook school en vrije tijd worden betrokken 

bij SNAP, zodat iedereen uw kind op 

dezelfde manier aanspreekt.



De drie fases van SNAP
SNAP is zeer effectief, zeker als er tijdig 

wordt ingegrepen. Het vermindert delict  

en antisociaal gedrag en verhoogt vaardig

heden van uw kind. Onderzoek toont 

aan dat hij of zij na afloop in staat is om 

via aangeleerd gedrag zichzelf beter te 

beheersen en problemen op te lossen.

SNAP bestaat uit drie fases. In de aan

meldingsfase speelt het speciale SNAP

protocol voor kinderen (612 jaar) met  

antisociale problemen een belangrijke 

rol. Het protocol vergemakkelijkt de  

samenwerking tussen betrokken instanties 

en zorgt voor een snellere, meer zorg

vuldige diagnose. In fase 2 vindt de 

beoordeling plaats van risico en  

beschermende factoren voor delinquent 

gedrag. SNAP gebruikt hiervoor de 

jongens en meisjesversie van de Early 

Assessment Risk List (EARL).

De eigenlijke SNAPbehandeling (fase 3) 

duurt 13 weken. U en uw kind volgen  

op dezelfde tijd en locatie, maar apart 

van elkaar groepstrainingen. Bij beide 

groepen maken we gebruik van cog

nitieve gedrags technieken, zoals 

agressie regulatie en het aanleren van 

opvoedings, oplossings en sociale 

vaardigheden. In de meisjesgroep is extra 

aandacht voor een gezonde moeder

dochterrelatie, zelfbeeldversterking en 

de seksuele ontwikkeling. Bij jongens 

staan agressiebeheersing en omgaan met 

autoriteit centraal.

U en uw kind hebben ieder een eigen 

mentor, die buiten de trainingen om  

contact onderhoudt als dat nodig is.



SNAP is klaar. En nu?
Soms volgt op SNAP een aanvullend 

behandelplan. Dit plan kan bestaan uit 

een gezinsbehandeling, nazorg voor 

kinderen en ouders, psychiatrische hulp, 

huiswerkbegeleiding, leren omgaan met 

vrienden en vrijetijdsbesteding en/of 

begeleiding op school. Ook verwijzen  

we gezinnen geregeld door naar partner

organisaties, bijvoorbeeld voor schuld

sanering of psychiatrische hulp.



SNAP betekent Stop Nu Ander Plan.
Het is voor kinderen met grote gedragsproblemen. 
Zij gaan soms niet meer naar school.
Soms komen ze in aanraking met de politie.
Als behandeling echt niet helpt, is er SNAP.
Het is een laatste redmiddel.
SNAP helpt de kinderen en hun ouders. 
Jongens en meisjes krijgen apart training.
Er is aandacht voor school, vrije tijd en veiligheid. 
SNAP duurt 13 weken.
Soms is er daarna nog een vervolg.

Samengevat
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl


