
Christel Daenen
Pedagoge – opvoedingsconsulentel

Peuter en jonge kleuter
zo lief

maar soms zo lastig… 



Welkom!



Met welke specifieke 
vragen of verwachtingen

ben je hier?



 De peuterpuberteit

 De ontwikkeling van de peuter 
en van peuter naar kleuter

 Typisch gedrag en hoe ermee 
omgaan?

 Tijd voor vragen

Programma



deel 

de peuterpuberteit



de peuterpuberteit

• Tussen  1,5 en 3,5 jaar (+/- 2 jaar) 

• Baby af
Je kind wordt eigenwijzer, protesteert hevig als hij zijn zin niet 
krijgt, wil alles zelf doen en wordt dan boos als dat niet lukt, ..

• Eigen willetje

• Peuterpuberteit

• Karakter en individuele verschillen!



De peuters zijn IK. 

Zijn zelfbeeld:
Ik ben groot, ik kan al veel… en alles draait 
om mij! Dat betekent dat ik alles kan wat ik
ga uitproberen en ook dat ik alles mag 
doen waar ik zin in heb. 

de peuterpuberteit



de peuterpuberteit

Typisch: peuters blijven maar doorgaan..

Nee, ook tegen leuke dingen!

Enkele Tips:

• Let op je eigen woorden!

• Afleiden!

Geef je vaak toe?

Jij bent de baas!

Belang van grenzen en regels!

tip: enkele vaste huisregels

tip: bedenk een vaste reactie 



deel 

de peuterpuberteit

de 
ontwikkeling 
van de peuter



• Na 1 jaar: groei minder spectaculair –

link met hongergevoel en eetgedrag!

• Lichaamsbeheersing

• Interesse en ontdekken van in eigen lichaam 

en seksualiteit

• Bewegingsdrang: ruimte en veiligheid

Ik en mijn lichaam



• Persoonlijkheid: ik los van de andere

• Experimenteren en zelf doen

• Botsen tegen veel nieuwe obstakels: 
wat ik niet durf, kan of mag

• Interesse in anderen maar samen spelen 
is nog moeilijk

• Emotioneel moeilijke periode en angsten

Ik ben stoer met een klein hartje

Een peuter heeft jou nog voortdurend nodig!!



• Denken vanuit zichzelf

• Beperkte concentratie

• Beperkte gewetensfunctie

• Snelle taalontwikkeling

Ik begin te denken...



• een stapje terug als het te snel gaat

• soms wat star…

Mijn ontwikkeling

Structuur geeft veiligheid, houvast en rust.



Je peuter wordt kleuter



Zindelijkheid peuter

• Een plasje in mijn 

luier.

• Oefenen op het 

potje

• Overdag droog 

blijven



Zindelijkheid kleuter

• Kijk! Ik plas op het 

potje!

• Dag en nacht 

zindelijk

• Zelfstandig hierin



Hoe stimuleren?

• Laat je kind op tijd 

wennen aan het 

potje.

• Bied structuur aan! 

Op vaste momenten 

op het potje, maar 

zeker ook op vraag.

• Niet forceren! Niet 

straffen!

• Succes belonen!  



Sociale en emotionele 

ontwikkeling peuter

• Ik blijf graag dicht 

bij mama en 

papa.



kleuter

• Ik ontdek de 

wereld zonder 

mama en papa.



Taal peuter

• Zo praat ik: 

‘mama, auto, 

dada’

• Uiten via gedrag, 

vb. driftbuien



Taal kleuter

• Ik kan al een zin 

maken.

• Mijn gevoelens 

uiten



Zelfzorg peuter

• Papa helpt mijn 

handjes wassen



Zelfzorg kleuter

• Ik poets mijn 

tanden zelf!



spel

Ik speel graag 

alleen.



spel

Samen spelen 

vind ik fijn!



Ontwikkeling 
stimuleren

tips



Hoe stimuleren?

• Laat hem zoveel mogelijk zelf doen, 
zeker als je kind dit zelf aangeeft!

• Beloon goed gedrag. Waauw! Wat 
kan jij dat al goed! Dikke duim!

• Verwacht niet direct teveel. Je kind 
leert in kleine stapjes. Vb. eerst handjes 
door mouwen steken, dan pas truitje 
zelf aandoen



Wat kan je kindje al?



• Een peuter kan je al helpen!

• Gedrag belonen 

 Geeft je kind een aangenaam gevoel 

 Positief zelfbeeld

• Gedrag bestraffen, negeren, berispen 

 Geeft je kind een onaangenaam gevoel 

 negatief zelfbeeld

Een positief zelfbeeld

! Ook niet te 
extreem!!



Eigen initiatief van een kind stimuleren en belonen 

 versterkt het zelfvertrouwen van een kind!

Nog een stapje verder… 



• maak je huis peuterbestendig
• boeiende activiteiten
• complimentjes! 
• structuur
• dichtbij je kind
• toezicht

Peuters top tips
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de peuterpuberteit
typisch 

peutergedrag



1. Niet luisteren
typisch peutergedrag



• Omdat ze het nog niet kunnen. 
Luisteren moeten ze leren!

• Niet: omdat ze je willen pesten. 
Dat kunnen ze nog niet.

Luisteren
Waarom doet een peuter dat niet?



Instructies of regels zijn

Te veel

Te weinig

Te hoge verwachtingen

Slechte timing

Te vaag

lichaamstaal

Waarom zijn kleuters ongehoorzaam?



De 6 luisterstappen:

1. Horen dat er iets tegen je gezegd wordt.

2. Tot je door laten dringen dat die geluiden voor jou 
bedoeld zijn.

3. De taal begrijpen.

4. De boodschap omzetten in een antwoord.

5. De eigen bezigheden kunnen loslaten.

6. De boodschap omzetten in actie.

Luisteren
Wat vraagt dat?



Even nadenken. Welke regels stel je? 

• Duidelijk = concreet

• noodzakelijk

• Kort

• Geeft aan welk gedrag je verwacht, NIET 
wat je niet wil

• Zelf het goede voorbeeld geven 

Regels duidelijk maken



Hoe geef je 
best een 
boodschap?

tips



• Zet radio of TV uit 

• Ga naar je kind toe 

– armlengte afstand

– ooghoogte

en trek zijn aandacht.

tips



• Geef een duidelijke instructie. 

– Zeg wat het moet doen. 

– Geef geen 2 opdrachten tegelijk.

• Geef het kind tijd om mee te werken.

• Geef het kind complimentjes als het 
meewerkt.

Tips (vervolg)



Omgaan met moeilijk gedrag



• ze begrijpen nog niet wat 
mag en niet mag

• ze willen hun grenzen aftasten

• ze willen aandacht 

• ze zijn in de war als ouders/
omgeving niet consequent zijn

• Hun draagkracht is op 

Waarom zijn peuters/kleuters 
ongehoorzaam?



• Licht probleemgedrag: negeren!
• Ander probleemgedrag: 

• stel een duidelijke grens ‘mag niet!’, 
vraag het kind met dit gedrag te stoppen

• lukt dit niet, 
zorg er dan zelf voor dat dit gedrag stopt

= consequent zijn  

Je kind doet iets wat niet mag! 
Hoe best reageren?



Leg hierbij uit waarom je zo handelt 

en wat je verwacht

Laat de activiteit herbeginnen



• Hanteer duidelijke 

regels en beloon

• Logische consequentie

• In de hoek

• Time out

Welke aanpak?



• reageer onmiddellijk! 

• duidelijk, vastberaden, maar kalm:  ‘Nee!’

• negeer gejengel of gehuil 

• wees consequent! 

• hoe? logische consequentie of time-out

• hoe lang? tot het kind 1’ terug rustig is

Kijk goed naar jouw kind!

tips



Je kind ‘weet’ dat iets niet 
mag, maar doet het toch!



• Stap 1
‘Weten dat iets niet mag’ enkel als jij erbij staat!   
voorwaarde: heel veel herhaling!

• Stap 2
Niet doen wat niet mag zolang je in de buurt bent.

• Stap 3
Niet doen wat niet mag, ook als je er niet bent. 
Je kind heeft interne controle!

‘Weten dat iets niet mag’ vraagt zeer veel herhaling en ‘niet
doen wat niet mag’ vergt wilskracht en zelfcontrole!

Gewetensontwikkeling



• Niet willen eten, slapen, plassen,.. 
Hier kan je niet dwingen! 

• Jij moet mij nu bezighouden! 
Aandacht zoeken op ‘moeilijke momenten’.
 Bereid je voor, vb. telefoondoos
 In het park terwijl jij de baby eten geeft

• Zorg ook voor jezelf. 
Vermoeiende periode.

Uitdagen
Het hoort bij het leerproces



Voortdurend je aandacht willen

typisch peutergedrag



• Afgrenzen!

• Hoe?

 even bij iemand anders

 momenten van exclusieve aandacht afwisselen met 
momenten dat je ‘er bent’ maar niet voortdurend 
beschikbaar

 afleiding, boeiende activiteiten 

Voortdurend je aandacht willen…



Driftbuien
typisch peutergedrag



• Echt niet abnormaal!

• Van mild protest tot extreme reacties

• Oorzaak = frustratie!

Driftbuien



• Omgeving aanpassen

• Vertrouwde ritme

• Laat weten wat er 
gaat gebeuren

Driftbuien voorkomen



• Zorg voor veiligheid!

• Negeren

• Geef complimentjes als je kind 
zich terug goed gedraagt

Hoe reageren?



• Regels aanleren vraagt tijd en veel herhaling!

• Regels werken het best wanneer ze aangeven wat je 
verwacht van je kindje.

 kleine taakjes ter herinnering

 positieve aandacht als hij zich wel houdt aan een 
regel

 vermijd negatieve aandacht!

Regels en grenzen aanleren



• Wees consequent!

• Hou vol! 
Gedragsverandering binnen de week, nieuwe 
gewoonte installeren lukt zeker binnen de 3 weken! 

• Belonen helpt echt!

• Overtuigd van jezelf
Valkuil: een aanpak proberen

Wat werkt?



Andere mogelijkheden:

• Opvoedingswinkel

• K&G-lijn: 078 150 100

• Website: www.kindengezin.be



voor jullie aanwezigheid!
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Andere 
peuterthema’s



• Met de pot mee eten: plots veel nieuwe dingen! 
Logische reactie: weigeren.

• Veel te veel gedronken

• Veel te moe

• Alleen minihapjes  

• Een grote berg!

• Minder eetlust

1. Eetproblemen
Waarom?



• Duidelijke structuur. 
Eten = aan tafel.

• Nieuwe smaken: 
 blijven aanbieden in kleine portie! 
 10 à 15 x nodig om te gewennen

• Geen strijd van maken!!
 Jij als ouder bepaalt wat er gegeten wordt, 

waar en wanneer.
 Je kind bepaalt hoeveel hij eet.

Eetproblemen
Hoe pak ik ze aan?

Niet straffen, niet belonen.



• Verlatingsangst

• Eigen wil uittesten

• Een verschoven ritme

• Ingrijpende gebeurtenissen

• Pijn of ziekte

• Nachtmerrie of nachtangsten

• Je peuter wil ‘s nachts aandacht

2. Niet slapen
in de top 5 van peuterproblemen!

Oorzaken



• avondritueel

• Teruggaan en troosten

• Kort en zakelijk

• Duidelijke regels

• Ochtendritueel

• Knuffel

aanpak
2. Niet slapen

Als dit niet helpt, kan je advies-op-maat vragen:
Spreekuur opvoedingsondersteuning 



• Peuters zijn nogal eens bang.
vb. na een ingrijpende gebeurtenis, als er teveel 
verwacht wordt, als ze iets niet goed begrijpen, 
fantasie.

• Angst kan zijn eigen leven gaan leiden en kan 
extreem worden

• Wat kan peuters bang maken?

3. Peuterangsten



• Neem de angst altijd au serieus

• Benoem de angst

• Niet vermijden, maar zacht confronteren

Wat kan je doen?
3. Peuterangsten



• Tussen 2 en 5 jaar, tempo verschilt

• Nodig = rijping van sluitspieren van 
blaas en anus. Dit kan je niet beïnvloeden!
Kind leert controle krijgen over sluitspieren.

• Niet forceren!
Weigert je kindje, wacht dan enkele weken.

4. Zindelijk worden



• Hoe kan ik mijn kindje al voorbereiden?
• Haal een potje in huis en laat je kind hier al aan wennen
• Neem je kindje mee als jij naar het toilet gaat

• Hoe zie ik dat mijn kindje klaar is voor het potje? 
Je kindje toont interesse.
• door er over te praten ‘pipi doen’, ‘kaka doen’,
• door een aantal uren droog te blijven,
• door te laten merken dat hij een natte luier 

vervelend of vies vindt,
• door te laten merken dat hij moet plassen. 

4. Zindelijk worden



• Wat kan ik als ouder doen?

• Zorg steeds voor een ontspannen sfeer rond het potmoment

• Vraag je kind meermaals per dag om op het potje te gaan.

• Prijs alle successen! Vb. je kindje blijft al even zitten = 
eerste succes

• Word nooit boos!

• Zindelijk worden gaat gepaard met ongelukjes

4. Zindelijk worden



Andere mogelijkheden:

• Opvoedingswinkel

• K&G-lijn: 078 150 100

• Website: www.kindengezin.be



voor jullie aanwezigheid!


