
  

Over peuters en 
kleuters



  

Even terugdenken aan onze eigen puberteit

 Stemmingswisselingen
 Boos worden om niets
 Ruzie maken over niets
 Met de deuren slaan voor aandacht
 Experimenteergedrag
 Grenzen af tasten



  

 Zelfstandig willen zijn.
 Eigen wil en mening
 Egoïstisch
 Ouders aantrekken en afstoten



  

 Een peuter in huis

Ongeveer vanaf één jaar zeggen we de babyfase 
voorgoed vaarwel

Baby            peuter           kleuter
een kleine puber!!!



  

Nu al?

Stemmingswisselingen



  

Nu al?

Boos worden om niets

Ruzie maken over niets

Met de deuren slaan voor aandacht



  

Nu al?

Experimenteergedrag



  

Nu al?

Grenzen af tasten



  

Nu al?

Zelfstandig willen zijn:  
“Ikke zelf doen”



  

Nu al?

Eigen wil en mening

Ouders aantrekken en afstoten
“Jij niet, mama moet dat doen.”
“De kussen zijn op. Ik heb nog maar één kus en die is voor 

papa”



  

Nu al?

Egoïstisch



  

 Heel wat veranderingen



  

Lichamelijke ontwikkeling



  

Peuter

 Na 1 jaar: groei minder spectaculair

 Motorische ontwikkeling: van groot 
naar klein

 Lichaamsbeheersing

 Interesse in eigen lichaam

 Bewegingsdrang: ruimte en veiligheid

Kleuter

 Is heel actief

 Op 5 jaar is de coördinatie volledig 
ontwikkeld en kunnen ze heel wat 
bewegingen maken

 Eigen lichaam en dat van anderen 
willen onderzoeken



  

Verstandelijke ontwikkeling



  

Peuter

 Denkt vanuit zichzelf

 Beperkte concentratie

 Beperkte gewetensfunctie

 Snelle taalontwikkeling: van 
brabbeltaal naar één woord 
zinnen, naar twee woord zinnen

 Belang van taalstimulatie

Kleuter

 van ‘Tom heeft dorst’ naar ‘ik heb 
dorst’

 Taalontwikkeling gaat verder: veel 
praten

 waarom vragen’

 Denkbeelden ontwikkelen soms 
sneller dan de woordenschat: 
stotteren



  

Ik en de anderen



  

Peuter

 Persoonlijkheidsontwikkeling: ik 
los van de andere (in het 
middelpunt)

 Eigen wil

 Experimenteren en zelf doen

 Zelfbeeld

 Interesse in anderen maar samen 
spelen is nog moeilijk

 Emotioneel moeilijke periode en 
angsten

Kleuter

 Leert rekening te houden met 
anderen. (Onbaatzuchtigheid en 
inlevingsvermogen steken de kop op)

 Op weg naar zelfstandigheid

 Samen spelen. Dit leren ze o.a. 
door met de ouders te oefenen

 Onderscheid fantasie – 
werkelijkheid wordt gemaakt



  

 

Hoe ga je ermee om?



  

 Opvoeden =

 = loslaten en vasthouden

 = wat wil mijn kind en wat wil ik

 = aandacht geven

 = doe het op je eigen manier



  

Evenwicht vinden tussen 
Sturen – Steunen – Stimuleren

       Steunen
 Aandacht geven

 Geduldig zijn

 Begrip tonen

 Je kind belonen voor wat 
het goed doet



  

Evenwicht vinden tussen 
Sturen – Steunen – Stimuleren

       Sturen
 Duidelijke regels 

 Grenzen stellen aan storend 
gedrag

 Consequent optreden



  

Evenwicht vinden tussen 
Sturen – Steunen – Stimuleren

       Stimuleren
 Op vlak van taal, gevoelens 

en relaties

 Het voorbeeld geven

 Ruimte geven om te 
experimenteren

 Een boeiende omgeving en 
materiaal aanbieden



  

Belangrijke thema’s



  

Regels en grenzen



  

   Waarom?

• Structureren de wereld
• Geven veiligheid
• leren kinderen rekening te houden met anderen

Regels = neen horen = soms woede bij 
peuter



  

   
    Hoe regels installeren?

• Luisterafstand

• Oog-hoogte
• Duidelijkheid in uitleg

• Voorkom een machtsstrijd

• Biedt keuzemogelijkheid indien mogelijk

• Aandacht voor het positieve



  

   Straffen of niet?

• Zoveel mogelijk vermijden

• Onmiddellijk volgend op gedrag

• In verhouding tot overtreding

• Straf voorkomen: gedragsonderbreking, apart 
zetten



  

Eten



  

  Mogelijke oorzaken van eetproblemen

• Minder nodig

• Geen tijd om te eten/ 
snel afgeleid

• Te veel tussendoortjes



  

  Mogelijke oorzaken van eetproblemen

• Te veel melk

• lichamelijke oorzaak

• Zelf willen eten

• Irritatie, boosheid, aandacht



  

   Tips

 Hoeveel je kind eet, dat bepaalt het zelf. (eetdagboek)

 Geef zelf het goede voorbeeld

 Roep je kind enkele minuten voor het eten

 Betrek je kind bij het bereiden van de maaltijd of het dekken 
van de tafel

 Schep niet te veel op



  

   Tips

 Zorg voor een goede sfeer aan tafel

 Heb aandacht voor wat je kind goed doet

 Dwing je kind niet om te eten

 Breng afwisseling in het eten en de eetsituatie

 Stel samen een duidelijk grens



  

Belangrijk

Door heel veel aandacht te geven aan het niet eten 
van je kind 

Stress

Je kind gaat nog moeilijker eten



  

               Slapen



  

  
   Mogelijke oorzaken van slaapproblemen

Inslaapproblemen-doorslaapproblemen

• Minder slaap nodig

• Je kind heeft het moeilijk om afscheid te nemen van de dag, het 
wilt niets missen

• Angst

• …



  

   Tips

• Bedtijdritueel

• duidelijke regels en afspraken

• terug gaan en troosten

• kort en zakelijk

• oefen regels ook overdag



  

Zindelijkheid



  

  Wanneer is je kind klaar voor het potje? 

 Lichamelijk en mentaal rijp zijn

 Het moet op verzoek kunnen gaan zitten en weer op staan. 

 Het moet het verband zien tussen potje of toilet en plassen. 

 Het moet voldoende taalbegrip hebben om te weten wat het 
betekent om pipi op het potje te doen. 

 Moet kunnen voelen dat hij moet plassen



  

   

 Het moet voldoende blaascontrole hebben om zijn blaas niet 
onmiddellijk leeg te maken (twee opéénvolgende uren zijn luier 
droog houden)

 Het moet interesse tonen voor het toilet of het potje. 

 Je kind begint te praten over “pipi doen” en zal in eerste instantie 
komen melden dat zijn luier nat is voordat het leert reageren 
vooraleer het te laat is. 



  

Tips voor een training

 Start niet te vroeg
 Laat de luier uit 
 Zorg voor een potje waarbij je kind een goede, ontspannende 

zithouding heeft. 
 Geef het potje een vaste plek op het toilet of op de badkamer. 
 Leer je kind zittend plassen. 
 Zet je kind een aantal momenten per dag op het potje
 Geef je kind rustig de tijd om te plassen.



  

Tips voor een training

 Maak het toiletbezoek aantrekkelijk 
 Beloon je kind aanvankelijk omdat hij op het potje gaat zitten 
 Doe je kind gemakkelijke kledij aan.
 Stimuleer je kind om regelmatig te drinken (om de twee uur).
 Laat je kind zelf het toilet doorspoelen als hij dat wil.
 Als je kind een ongelukje heeft gehad, verschoon hem dan gewoon 

zonder er veel woorden aan vuil te maken.
 Als je kind na een aantal weken nog niet droog is, doe je hem best 

een tijdje terug een luier aan. 



  

Zeker niet doen!

 Je kind elk uur op het potje zetten. 
 Honderd keer per dag vragen of hij moet plassen
 Je kind dwingen om op het potje te gaan zitten..
 Je kind op potje laten zitten tot hij iets gedaan heeft. Boos worden 

of uitgebreid praten over een ongelukje. Hem met een natte broek 
laten rondlopen.

 Je kind een aantal maanden aan een stuk trainen zonder resultaat.



  

Besluit



  

 Leren luisteren gaat stap voor stap

 Heb heel veel  geduld

 Koppig zijn is eigen aan peuters en kleuters

 Ook deze fase gaat weer voorbij
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