
 
   

Alles Kidzzz is een 

positieve individuele 

training voor kinderen van 

9 - 12 jaar op school.   

De training leert kinderen 

vaardigheden om positief 

om te gaan met anderen 

en om problemen op te 

lossen zonder ruzie en 

agressie. 

In 8 bijeenkomsten van 45 

minuten wordt met het 

kind gewerkt aan: 

• Een positiever 

zelfbeeld 

• Het omgaan met boze 

gevoelens 

• Gewenst gedrag 

(alternatieven) 

• Inzicht in hoe gewenst 

sociaal gedrag 

verloopt 

Ouders  en leerkracht 

worden door de trainer 

intensief betrokken 

Alles Kidzzz werkt                         

voor kinderen met gedragsproblemen 

Maar…de meeste kinderen die het nodig hebben krijgen het programma niet. 

Daarom vragen we gemeenten en schoolbesturen mee te denken. 

 

Een kind met externaliserend probleemgedrag kost 

de maatschappij in 18 jaar tien keer zoveel geld als 

een leeftijdsgenoot. 
 

Voor wie is Alles Kidzzz? 

Alles Kidzzz is geschikt voor de vijf procent kwetsbare kinderen met 

externaliserend probleemgedrag (25.000 kinderen in groep 6-7-8) op de 

basisschool. Zij lopen risico om thuiszitter te worden, slechter te presteren op 

school en hebben minder toekomstkansen (sociaal, psychisch en economisch).  

Klasgenoten ervaren de klas als een sociaal onveilige plek. Leerkrachten vertellen 

dat ze niet weten wat te doen.   

 

Hoe werkt Alles Kidzzz? 

Een leerkracht in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) van het (speciaal) basisonderwijs  

kan een kind dat agressief en druk gedrag laat zien (externaliserend 

probleemgedrag) aanmelden voor een Alles Kidzzz training.  Alles Kidzzz bestaat uit 

8 sessies van 45 minuten, die een gecertificeerde trainer uitvoert op de school . De 

trainer betrekt ouders en leerkracht intensief via drie gesprekken en wekelijkse 

informatie-uitwisseling. Bekijk deze video voor een uitleg: video Alles Kidzzz  

De trainers worden opgeleid via de Rino: Rino opleiding Alles Kidzzz 

 

Onderzoek naar Alles Kidzzz 

Het effect van Alles Kidzzz is  onderzocht via twee grote RCT-studies en ook in de 

dagelijkse praktijk. Alles Kidzzz bleek effectief bij pesten. Steeds opnieuw blijkt 

Alles Kidzzz effectief en de effecten zijn indrukwekkend. 

 

Een leerkracht:  ‘Jim had problemen met sociale situaties. Als hij 
het niet meer overzag, reageerde hij met agressief gedrag. Andere 
kinderen waren bang voor hem. Ik wist niet goed wat te doen.  
 

Jim kon meedoen aan Alles Kidzzz. Tijdens schooltijd mocht hij 
wekelijks een uurtje mee met de trainer, hij had hier altijd veel zin 
in! De individuele aanpak, de positieve aandacht en spelenderwijs 
oefenen met ander gedrag werkten goed.  

Door mijn gesprekken met de trainer heb ik nu meer kennis over de 
gedragsmoeilijkheden van Jim en hoe ik hierop kan reageren. Ik 
voel me gesterkt in mijn handelen. Jim en ik zijn erg tevreden!’ 

https://www.youtube.com/watch?v=lxK__w_TgYc
https://www.rinogroep.nl/opleiding/5091/alles-kidzzz-individueel-werken-met-kinderen-met-externaliserende-gedragsproblemen.html


Enkele feiten:                    Alles Kidzzz…. 
 

..  is het enige individueel en op maat  aangeboden effectieve programma voor agressieve kinderen op de 

basisschool    

.. werkt  voor alle geselecteerde kinderen met een (sub)klinisch niveau van externaliserend probleemgedrag   

 

.. werkt zeer goed voor kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond (85% in het antipest-onderzoek)  

 

.. verbetert gedrag van leerlingen volgens hun  leerkrachten  

 

.. verbetert de betrokkenheid van ouders bij hun kind 

 

.. wordt door gecertificeerde trainers optimaal uitgevoerd op scholen. Een juiste uitvoering is essentieel voor de 

effectiviteit! 

.. is effectief tegen pesten volgens het landelijke anti-pest onderzoek Wat werkt tegen pesten 

 

..is een goede aanvulling op een universeel anti-pestprogramma 

 

..is als effectief programma (volgens goede aanwijzingen) opgenomen in de Database Effectieve Jeugdinterventies 

van het Nji   Beschrijving Databank NJI  en in de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen 

 

 

Toekomstdroom 

 

 We willen nieuwe groepen bereiken: 
de LVB-groep, vluchtelingenkinderen en vmbo-
leerlingen. 

 In groep 8 willen we via  een booster training 
deze agressieve kinderen beter voorbereiden op 
het VO. 

 Via een digitale App kunnen kinderen beter 
oefenen. 

 Via de App kan de trainer beter communiceren 
met kind, ouders en leerkracht   

 

Waarom als  gemeente of schoolbestuur Alles Kidzzz  financieren? 

Alles Kidzzz werkt! De Erkenningscommissie Interventies: Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale en pedagogische 

preventie van het Nji heeft de interventie beoordeeld als: Effectief volgens goede aanwijzingen (3 sterren: Beschrijving 

Databank NJI ). Alles Kidzzz is uniek: een Nederlands programma, ontwikkeld door de GGZ op verzoek van leerkrachten.  

 

Droomt u mee? 

Maak het mogelijk dat kinderen die het nodig hebben in uw gemeente en op uw scholen deze interventie ontvangen.  

Elke trainer die opgeleid wordt kan direct 3 kinderen trainen. Certificeringsmodule Alles Kidzzz Rino .   

Vanuit de Rino Utrecht kan overal in het land een in company training georganiseerd worden. Incompany training Rino   

 

Contact:  

Stichting Alles Kidzzz: Anne-Mieke Kruuk:  a.kruuk@gmail.com  

Onderzoek: Monique van Londen UU:  m.vanlonden@uu.nl of Sabine Stoltz RU: s.stoltz@psych.ru.nl      

 

 

 

Onze droom: alle kinderen met 

externaliserend probleemgedrag 
krijgen Alles Kidzzz.  

Alles Kidzzz: effectief volgens goede aanwijzingen  & werkt in de dagelijkse praktijk. 

                                                                                             Elk kind met gedragsproblemen verdient deze unieke interventie op-maat. 

https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Alles-Kidzzz
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/ernstige-gedragsproblemen/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Alles-Kidzzz
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Alles-Kidzzz
https://www.rinogroep.nl/opleiding/5091/alles-kidzzz-individueel-werken-met-kinderen-met-externaliserende-gedragsproblemen.html
https://www.rinogroep.nl/pagina/488/maatwerk-en-incompany.html
mailto:a.kruuk@gmail.com
mailto:m.vanlonden@uu.nl
mailto:s.stoltz@psych.ru.nl

