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Onderzoeken van factoren
De MST-aanpak gaat ervan uit dat probleemgedrag
van jongeren wordt veroorzaakt en in stand gehouden door veel factoren. Daarom wordt altijd gestart
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Voorbeeld
Sjors heeft elke dag problemen op school. Hij is druk en wordt vaak de klas uit gestuurd. Sjors spijbelt regelmatig en hij heeft
vaak ruzie met mede-leerlingen. De moeder van Sjors is boos op haar zoon en op school. Ze begrijpt niet waarom Sjors niet
strenger wordt aangepakt. Sjors zelf vindt dat hij altijd overal de schuld van krijgt. Het maakt niet uit wat hij doet, hij is de gebeten hond. En hij loopt achter met leren, dus het heeft geen zin om zijn best te gaan doen. Voor Sjors wordt een MST-behandeling gestart, omdat er ook problemen zijn met zijn gedrag thuis en op straat. Snel na de start gaan Sjors, zijn moeder en de
MST-therapeut naar school voor een gesprek. De therapeut stelt veel vragen over het gedrag van Sjors in de klas. Zijn moeder
vertelt over de problemen thuis in het gezin. De lerares geeft voorbeelden van lastige situaties. Er lijkt iets meer begrip over
en weer te ontstaan. Tijdens een vervolgafspraak worden concrete gedragsregels afgesproken, waaraan Sjors zich moet houden. De lerares houdt elke dag bij of hij dit doet en stuurt zijn scores via een mailbericht aan zijn moeder door. Als Sjors zich
goed heeft gedragen mag hij ’s avonds thuis op de computer of televisie kijken. Bij slecht gedrag volgen consequenties thuis
en op school. Sjors blijft een leerling die veel aandacht vraagt. Maar er wordt nu sneller en duidelijker gereageerd als hij zich
niet aan de regels houdt. Moeder en school trekken één lijn richting Sjors waardoor hij precies weet waar hij aan toe is.
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