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(Buiten) spelen 
 
 

In de peutertijd gebeurt er veel. De motorische ontwikkeling verloopt snel. Iedere dag oefent en 
leert je kind nieuwe vaardigheden. Eerst kruipen, dan lopen klimmen en rennen. Later leren 
peuters steeds meer fijne motorische vaardigheden, zoals knippen en tekenen. Zo verloopt de 
motorische ontwikkeling van grof naar fijn. Ook hun woordenschat en woordbegrip groeit enorm.  
 

Kinderen hebben veel meer geduld, tijd en behoefte om te leren en te ontdekken dan 
volwassenen. Ze leren door het gewoon te doen en veel te oefenen. Zo leert jouw peuter alles 
stukje bij beetje. Ook leert je peuter door nadoen. In deze leeftijdsfase zie je dan ook het 
imitatiespel ontstaan. Peuters zijn  dol op herkenning en herhaling.  
Tot een jaar of 4 zit er geen verschil tussen spelen en leren. In spel doen ze de werkelijkheid na en 
daarmee leren ze over het leven. Het enige verschil dat je kind maakt is dat hij iets leuk of niet leuk 
vindt. 
 

Peuters hebben een ontzettende bewegingsdrang. Ze hebben letterlijk ruimte nodig. Het is 
belangrijk dat je peuter deze ruimte krijgt. Zo oefent je kind motorische vaardigheden net zo lang 
tot hij het kan. Ze leren met hun hele lichaam en proberen van alles uit. De omgeving waarin je 
peuter op dat moment is en de energie die je kind heeft kan je peuter enorm uitdagen om op 
ontdekkingstocht uit te gaan en zijn grenzen te verkennen.  Deze periode noemen we ook wel de 
peuterpuberteit. Dit vraagt om duidelijkheid in je aanpak. 
 
 

Delen en samen spelen, hoe gaat dat? 
Peuters spelen nog vaak naast elkaar, bezig met hun eigen speelgoed, fantasie en in hun 
territorium. Je peuter heeft de vaardigheden die hij nodig heeft om samen te kunnen spelen nog 
niet optimaal ontwikkeld. Hij heeft het nodig om eerst zichzelf te ervaren als persoontje. Omdat hij 
nog zo op zichzelf gericht is, kan hij zich nog niet verplaatsen in iemand anders.  
Belevingen van andere kinderen worden in de eerste fase van het “ik tijdperk” nog gezien als 
deelbelevenissen van zichzelf. Als je peuter zich verder ontwikkelt in zijn peuterpuberteit, zal hij 
dat wat hij niet herkent als van zichzelf van zich af gaan duwen.  
Als je peuter zich in het nauw gedreven voelt, ontstaan gemakkelijk ruzietjes: niet kunnen delen 
van speelgoed, elkaar iets afpakken of anderen pijn doen. Eigenlijk zegt je peuter hiermee: “ ik ben 
anders, ik ben ik”.  
Toch horen onenigheden tussen kinderen bij het leven van jonge kinderen. Ze leren van deze 
ervaringen dat je je kunt verweren en dat je soms iets moet geven om vriendjes te maken. Samen 
spelen zie je dan ook pas ontstaan vanaf een jaar of 3.  
 
Hoe ga jij om met (dreigende) ruzietjes tijdens het spelen bij je peuter?.  

• Laat je peuter in deze periode van bewustwording van zijn eigen identiteit spelen met zijn eigen 
speelgoed, op zijn eigen speelplek en op zijn eigen speelmomenten. Overvraag je kind niet om 
zijn speelgoed te moeten delen of te dicht naast een ander kind te spelen.   

• Met andersoortig speelgoed spelen naast een ander kind is gemakkelijker dan dat ieder met 
een deel van hetzelfde  speelgoed speelt. Zorg dat de kinderen met voldoende afstand van 
elkaar spelen.  

• Geef je kind een compliment als hij lief speelt en als hij speelgoed deelt.  

• Hanteer voor kinderen die op bezoek zijn dezelfde regels. 

• Zorg voor boeiende activiteiten, dingen die je kind leuk vindt om te doen. 

• Als ouder heb je een coachende rol. Reageer direct. De kunst is dat je benoemt wat er aan de 
hand is en dat je daarbij beide kinderen in hun waarde laat. Zeg tegen je kind dat hij moet 
stoppen met afpakken en zeg dat hij op zijn beurt moet wachten (stop- en startopdracht).  

• Als dit niet binnen 5 seconden lukt, kun je er voor kiezen om het speelgoed 5 minuten weg te 
leggen (logische consequentie). Na de 5 minuten geef je het speelgoed weer terug.  

 
Doet jouw kind een ander pijn? 
Soms doen peuters anderen pijn zonder dat ze daarbij nadenken. Bijten, krabben, aan de haren 
trekken, schoppen, slaan of duwen. Bijten ontstaat vaak in een periode dat je peuter tanden krijgt. 
Bijten geeft dan een prettig gevoel. Een ander kind pijn doen geeft bijna altijd een heftige reactie. 
Het andere kind huilt van schrik of pijn. Deze reactie kan je kind onbedoeld belonen. En…een 
beloning vraagt om herhaling. In feite is je peuter niet agressief, maar hij heeft ontdekt dat hij 
kracht heeft in zijn handen. Het is een uitdaging om te proberen hoe dit werkt en welke reactie dit 
oproept.  
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Het kan ook zijn dat je kind een ander pijn doet vanuit frustratie of boosheid. Je peuter heeft nog 
onvoldoende woorden om zijn boosheid te uiten en doet dit heel lichamelijk en impulsief. Hij kan 
zijn boosheid nog niet sturen met gedachten.  
Anderen pijn doen kan ook een manier zijn om de wil door te drijven, bijvoorbeeld door een ander 
kind te dwingen om het speelgoed af te staan. Als je peuter merkt dat dit werkt, zal hij het vaker 
doen.  
 
Wat doe wel en wat is niet handig als je kind een ander kind pijn doet? 
Wel:  

• Probeer het te voorkomen: houd je kind goed in de gaten en grijp direct in als het gebeurt.  

• Geef je kind aandacht of een compliment als hij lief speelt en geef daarin aan wat je kind goed 
doet. (Tom, wat kun jij een hoge toren bouwen, of, ik vind het fijn dat jullie samen spelen.) 

• Als je kind moeite heeft met het vinden van de woordjes, help hem dan te vertellen wat hij wil. 
Zo kun je misschien frustratie voorkomen.  

• Geef het goede voorbeeld aan je peuter: oefen met aardig doen.  

• Als je kind toch slaat, blijf rustig, zeg dan dat hij moet stoppen met slaan en zeg wat hij wel 
moet doen. (Sofie, stop met slaan en vraag aardig of je dat blokje mag hebben). Geef je kind 
een compliment als hij doet wat je zegt.   

• Als je peuter blijft tegenstribbelen, kun je er voor kiezen om je kind even te laten stilzitten. We 
gaan in onderdeel 4 (grenzen stellen) bespreken hoe je dit kunt doen.  

Dit werkt niet: 

• Terugslaan of bijten onder de noemer van: “dan weet je kind hoe dit voelt”. Als je hetzelfde 
gedrag bij je peuter terugdoet, verwacht je van je peuter dat hij het verband legt tussen wat hij 
niet mag, maar dat jij wel bij hem doet. Hij begrijpt daarmee niet dat hij het niet mag. Je geeft 
hiermee ook dubbele informatie aan je kind: slaan mag niet, maar je doet het toch. Dat is iets 
dat je peuter niet begrijpt. Het maakt je peuter juist onzeker. Mamma kan mij zomaar pijn doen. 
Het andere effect is dat je peuter jou nadoet. Jij bent zijn voorbeeld, dus al jij terugslaat, geeft 
je het signaal af dat dat normaal is. Hij heeft het spelletje begrepen.  

• Negeren: sommig gedrag kun je negeren, bijvoorbeeld zeuren. Als het gaat om ongewenst 
gedrag, grijp dan direct in. Je bent daarmee duidelijk en het helpt daarmee te voorkomen dat 
het erger wordt. 

 
Weglopen, hoe houd je je peuter bij je? 
Weglopen kan zomaar in een onbewaakt ogenblik gebeuren en is altijd een punt van zorg. Peuters 
kennen immers geen gevaar. Peuters die een koppige bui heben, willen zelf bepalen waar ze 
lopen. Weglopen kan dan een manier zijn om de grens te verkennen. 
Soms is weglopen leuk, omdat je peuter weet dat jij achter hem aankomt. Bij jou in de buurt blijven 
moet voor een peuter aantrekkelijker zijn dan de spanning van het weglopen.  

• Oefen kleine wandelingetjes en vertel wat je van je peuter verwacht. 

• Praat met je kind tijdens het wandelen. 

• Prijs je kind als hij bij je in de buurt blijft. 

• Treed onmiddelijk op als je kind wegloopt, zeg wat je kind moet doen en houd zijn handje vast.  

• Als dat niet voldoende werkt, laat je je kind even stilzitten. (Hiervoor moet je soms even 
improviseren) of laat je peuter verplicht 20 passen je hand vasthouden (logische 
consequentie). Geef weer aandacht aan je kind zodra hij weer rustig is en ga verder met 
wandelen. 

• Bespreek na afloop het uitstapje met je kind. Prijs je kind dan dat hij de meeste tijd bij jou in de 
buurt is gebleven. (Geef allleen aandacht aan het goede gedrag; dat wil je immers vaker zien).  

 

 


