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Op 28 maart 2008 besprak ik op mijn boekenblog het boek Verborgen regels van Brenda Myles, Melissa 

Trautman en Ronda Schelvan
1
. Ik besloot mijn bespreking als volgt: 

 Dit boek is meer dan de moeite waard voor iedereen die, als ouder of als beroepskracht, met 

kinderen op weg wil gaan bij het leren van sociale vaardigheden. Daarom hoeven deze kinderen 

echt niet één van de aangehaalde stoornissen te hebben. Ook veel anderen, kinderen én 

volwassenen, zouden baat hebben bij het lezen van dit boek. Of wat dacht je van die collega die zijn 

gezicht op 30 centimeter afstand van het jouwe houdt als hij met je spreekt? Of die andere collega 

die bij voorkeur tegen jou begint te praten als je net aan de telefoon in gesprek bent? 

Nu brengt uitgeverij Pica hierop een aanvulling uit in de vorm van een dagkalender voor 2012. En wat voor 

een aanvulling!  

Verborgen regels zijn ongeschreven regels of gewoon-

ten die, wanneer ze niet begrepen worden, voor ver-

warring kunnen zorgen. Of er voor zorgen dat iemand 

zich geïsoleerd voelt. Omdat niet iedereen zich deze 

verborgen regels automatisch eigen maakt, moeten ze 

soms aangeleerd worden. Hier kan deze dagkalender 

voor kinderen, zowel thuis als op school, bij helpen. 

Iedere dag brengt hij een nieuwe verborgen regel 

onder de aandacht. Dit kan op verschillende manieren. 

Soms geeft hij de regel expliciet, andere keren gaat hij 

uit van een situatie waarbij hij concrete tips geeft over 

hoe zich te gedragen of hoe te reageren. Op deze manier breidt het gedragsrepertorium van het kind of de 

jongere elke dag uit. 

Je kunt deze kalender op verschillende manier gebruiken. Dat gaat van een vrijblijvende tip per dag tot een 

dagelijks kort gespreksmomentje thuis of in de klas waarin er over de ‘verborgen regel van de dag’ nage-

dacht en gesproken wordt.  

De kalender werd ontwikkeld door de Autism Asperger Publishing Co. uit Kansas. Dit wil echter niet zeggen 

dat je hem moet reserveren voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Net zoals bij het 

boek het geval was, kunnen veel andere kinderen, jongeren en volwassenen baat hebben bij het dagelijks 

reflecteren over een verborgen regel. Deze kalender zou wel eens beter en doeltreffender kunnen zijn dan 

om het even welke methode voor het aanbrengen van sociale vaardigheden. 
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