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De peuter is motorisch al goed ontwikkeld. Hij kan 

gaan en staan waar hij wil. Hij komt daarbij steeds 

vaker anderen tegen op zijn pad. Er ontstaan nieu-

we uitdagingen: Wat moet ik met jou? of Wat doe jij 

met mijn speelgoed? Hij heeft bij deze uitdagingen 

de hulp van een volwassene nodig. Een volwas-

sene kan het kind in zo’n situatie helpen. In dit 

artikel wordt een overzicht gegeven van de acht 

stappen in de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van een peuter. Deze stappen zijn weergegeven op 

acht kaarten. Op de voorkant van de kaart staat 

een tekening van Puk en zijn vriendinnetje Moni. 

Zij laten zien hoe situaties voor de peuters herken-

baar opgelost kunnen worden. Puk en Moni laten 

het ongewenste en het wenselijke gedrag zien. Op 

de achterkant van de kaart staat informatie voor 

de pedagogisch medewerker. Er staat een korte 

uitleg over de betreffende stap van de sociaal-

emotionele ontwikkeling en speltips om deze ont-

wikkeling te stimuleren. Hoe vaker deze spelletjes 

worden aangeboden des te beter leert de peuter 

hoe hij situaties het beste kan oplossen of hoe hij 

zich hierin kan gedragen.

Sociale en emotionele ontwikkeling gaan 
hand in hand
Vanaf de geboorte hebben kinderen al gevoelens. 

Deze zijn gericht op het krijgen van eten, rust en aan-

dacht. Al doende leert het kind steeds beter zijn ge-

voelens te herkennen en uiten. Op het moment dat 

hij zich kan gaan voortbewegen, wordt deze gevoels-

wereld letterlijk groter. Hij moet niet alleen aange-

ven wat hij zelf wil en voelt. Er wordt ook verwacht 

dat hij rekening houdt met anderen. Hiervoor moet 

het kind zich inleven in een ander. Dit is niet makke-

lijk voor een peuter. Hij moet opeens iets delen, ter-

wijl die spulletjes gevoelsmatig van hem zijn. Zo ont-

dekt hij het belang van communiceren: vertellen en 

laten zien wat hij wil en wat hij niet wil. Dit is een 

belangrijke stap in de sociaal-emotionele ontwikke-

ling. Het kind moet hiervoor heel wat vaardigheden 

onder de knie krijgen, namelijk:

• Het kind erkent zijn eigen gevoel en herkent signa-

len van gevoelens bij de ander. Ik ben blij en ik 

lach! Ik zie dat jij lacht, dus jij bent blij! 

• Het kind heeft woorden nodig die zijn wensen en 

grenzen kunnen vertellen. Deze talige ontwikke-

ling zorgt ervoor dat het kind zich op een sociaal 

wenselijke manier kan uiten. Zo hoeft hij geen ar-

men en benen te gebruiken.

• En tot slot heeft hij ook nog manieren nodig om tot 

samenspel te komen. Door het leren van verschil-

lende gedragingen kan hij op den duur kiezen welk 

gedrag bij de situatie past. Zo leert hij te geven en 

te nemen, maar op den duur ook te onderhandelen: 

Ik geef jou de bal, mag ik dan de fiets?
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Al deze vaardigheden vragen om ondersteuning en 

sturing van de volwassene. Daarnaast heeft het kind 

heel veel tijd nodig om te oefenen. Voor al dat uitpro-

beren is spel de veilige plek. Hierbij heeft hij de vei-

ligheid om gedrag te laten zien zonder dat hij daar-

voor gestraft wordt. Het is immers maar doen alsof …

Spel als motor van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling
Doordat spel meestal op een ongedwongen manier 

plaatsvindt, voelt het fijn. Het is leuk en biedt een 

schat aan leersituaties. Voor een baby en een dreu-

mes worden deze speelervaringen nog grotendeels 

door de volwassene bepaald. Die geeft aan waar ge-

speeld mag worden (in de box of op het kleed) en 

waarmee hij mag spelen (datgene wat in de box of op 

het kleed ligt). En ook nog met wie het kind kan spe-

len (het broertje of zusje dat ook in de kamer is of met 

de visite van papa en mama). Vanaf de peuterleeftijd 

gaat het kind het spel steeds meer zelf bepalen. 

Doordat hij zelf kan lopen, wordt zijn leefwereld 

steeds groter. Hij kan nu toegaan naar datgene wat 

hem interesseert. Zo geeft hij invulling aan zijn spel. 

De jonge peuter legt zijn focus vooral op speelgoed 

en gebruiksvoorwerpen. Het ‘willen hebben’ hiervan 

maakt dat hij in aanraking komt met een ander. Hij 

beseft nog niet dat er ook iemand anders is, die er-

mee wil spelen. Deze egocentrische blik maakt dat 

hij zomaar iets afpakt. Hierdoor ontstaat een belang-

rijk leermoment. De peuter ervaart zijn eigen gevoe-

lens. Bijvoorbeeld: Blijf af! Dat is van mij! Ik wil er-

mee spelen! Jij maakt mij boos!. Nu krijgt de 

volwassene een belangrijke taak. Deze fase vraagt 

van de volwassene om:

• Woorden te geven aan de spelsituaties: Ik zie dat jij 

de bal wilt. Zie jij dat Fleur met de bal speelt? Kom, 

ik pak voor jou een andere bal.

• Woorden te geven aan emoties: Ik zie dat je boos 

bent. Zullen we vragen of Fleur de bal wil ruilen? 

Zeg maar: Kijk, hier heb je deze bal, mag ik die? 

Dank je wel! Gelukkig, ik zie dat je weer blij bent! 

Jullie hebben het goed opgelost.

• Goed overzicht te houden over de spelsituatie: Kijk 

wat er gebeurt in de groep. Help de kinderen bij 

hun wensen en grenzen. Dit zorgt ervoor dat alle 

kinderen zich veilig voelen in de groep. Hé, kijk 

eens naar Sem. Ik zie tranen. Ben je verdrietig? En 

boos? Dat is niet fijn. Hoe komt het? Hoe lossen we 

het op? Dat is aardig van jou, Sophie. Je geeft de 

bal terug. Weet je al waarmee je nu gaat spelen? 

Zal ik je helpen zoeken?

• Hulp bieden waar nodig: Veel peuters kunnen hun 

spel al goed op gang houden. Ze zoeken zelf de 

dingen op, waarmee ze zichzelf bezighouden. Toch 

zijn er ook kinderen die dit moeilijk vinden. Dit kan 

liggen aan een heel korte spanningsboog. Het lukt 

hen niet om een taakje af te maken. Wanneer je dit 

ziet, is hulp nodig. Een taakje dat niet afgemaakt 

wordt, leidt niet tot een succeservaring. Bijvoor-

beeld: het plaatje dat te zien is wanneer de puzzel 

af is. Hierdoor wordt het materiaal voor het kind 

niet interessant en krijgt het niet goed mee wat de 

bedoeling ervan is. Zo ontstaat een sociaal onwen-

selijke situatie: alles wordt uit de kasten gehaald 

en niets wordt opgeruimd. Zo komt het kind niet 

tot spel en geeft hij een slecht voorbeeld aan an-

dere kinderen. In zo’n situatie heeft het kind hulp 

nodig. Is het speelgoed wel uitdagend genoeg? Is 

het te makkelijk of te moeilijk? Is het kind prikkel-

gevoelig en heeft het een rustig plekje nodig? 

Weet het kind eigenlijk wel wat er van hem wordt 

verwacht? Is het kind bang dat hij iets misloopt als 

hij het niet snel genoeg pakt? Bied hulp door mee 

te spelen, voor te spelen, ernaast te spelen en re-

gelmatig het effect van speelgoed en de inrichting 

van het lokaal te evalueren.

• Grenzen die veiligheid bieden: De peuter kan over-

al naartoe lopen. Voor hem is het in eerste instan-

tie niet duidelijk waar hij wel of niet mag komen. 

Help hem door deze grenzen te benoemen. De 

bank is om op te zitten, niet om op te staan. Ik ben 

bang dat je anders valt. Deze grenzen zijn soms fy-

siek, zoals een mat om op te spelen of een poortje 

voor de trap. Andere grenzen zijn weer geformu-

leerd in regels en rituelen.

• Duidelijke afspraken en gewoonten: Deze geven 

de peuter overzicht en inzicht. Zo leert de peuter 

op een speelse manier wat wel of niet mag. Maar 

bovenal waarom dat zo is. Samen spelen, samen 

delen en samen opruimen! Als je het opruimliedje 

hoort, gaan we allemaal opruimen. Met z’n allen 

gaat het sneller dan alleen. We lopen aan het koord 

naar buiten. Zo raken we niemand kwijt. De her-

kenbaarheid van deze regels en rituelen maakt het 

voor de peuter makkelijk om ze zich eigen te ma-

ken. Vandaar dat een opruimliedje, dagritmekaar-

ten en een naar-huis-gaan-versje belangrijk zijn. 

Iedereen weet wat er van hem wordt verwacht.
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Al deze voorwaarden bieden de peuter optimale kan-

sen om tot sociaal-emotionele ontwikkeling te ko-

men. Bovendien dragen ze ook bij aan de talige ont-

wikkeling.

Een overzicht van de peutertijd 
Onderstaand taartdiagram laat in één oogopslag de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuter zien. 

Deze verloopt globaal via vier fasen:

• Ik-besef: de dreumes is totaal op zichzelf gericht. 

Hij heeft behoefte aan een volwassene die woor-

den geeft aan zijn ervaringen. En hij heeft de ruim-

te nodig om dingen zelf te ontdekken. Zo ontstaat 

zijn ik-besef.

• Ik en de ander: de jonge peuter beseft dat niet al-

les alleen om hem draait. Er zijn ook anderen en 

daar moet hij iets mee. Hé, je loopt op mijn pad, ga 

eens uit de weg.

• Wij besef: de peuter komt ineens tot de conclusie 

dat het allemaal niet zo simpel is. Het is niet alleen 

hijzelf die iets wil. De ander wil ook iets. 

• Ik kan het zelf: ik ben een onderdeel van de groep. 

In deze fase staan conflictjes centraal. De peuter 

heeft hierin hulp en sturing van de volwassene no-

dig. Bied gedragsalternatieven: Niet slaan, vraag 

maar of je mag meedoen. Geef voorbeelden. Hier-

door leert het kind om win-winsituaties te creëren. 

Niet afpakken, zoek maar een speeltje dat je kunt 

ruilen. Zeg maar: ‘Jij mag de bal. Krijg ik dan de 

auto?’

Te zien is dat de vier fasen zijn onderverdeeld in acht 

stappen. Dit zijn ‘acht-wacht signalen’ die je terug-

ziet bij het gedrag van peuters in de groep. Elk sig-

naal vraagt om een actie. Zo sluit je aan bij de be-

hoefte van het kind. Maak een print van het 

taartdiagram. Hang de afbeelding op een duidelijk 

zichtbare plaats voor medewerkers en ouders. Hier-

door krijgt ook de ouder inzicht in deze ontwikkeling. 

Wanneer alle stappen van het taartdiagram doorlo-

pen zijn, is de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de peuter in balans. Hij is klaar om naar de basis-

school te gaan. Hij kan voor zichzelf opkomen, zijn 

eigen wensen en grenzen aangeven, voor een ander 

zorgen, zich inleven in de ander en samen spelen. Hij 

heeft ervaren dat je samen meer kunt dan alleen en 

dat samen spelen plezier kan geven.

elkaar 
ontmoeten, 
ruzies 
oplossen

ervaren van 
de sociale rol 
in de groep

assertiviteit

sociaal 
wenselijk 
gedrag

verantwoor-
delijk gedrag

omgaan met 
jezelf en inleven 
in de ander

van alleenspel 
naar regelspel

van solistisch 
naar samenspel

Ik en de ander

Wij

Ik kan het zelf! Ik ben een 

onderdeel van de groep

Ik

Speciaal taakje voor ieder kind.

Spelsituaties met 
tegengestelde belangen.

Van voorspelen naar 
naast spelen tot op 
afstand observeren.

De ruimte om gevaren en 
moeilijkheden te ervaren.

Benoemen van gevoelens.

Inzichtelijk maken van beurtgedrag.

Groepsactiviteiten en 
kringspelletjes. Overzicht: is er sprake van gevaar?

Inzicht: benoemen van gevoelens.
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De acht signaalkaarten 
Het is belangrijk om aan te sluiten bij signalen die je 

ziet bij kinderen. Zo kun je de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van peuters stimuleren. Een hulpmid-

del hierbij zijn de ‘acht-wacht signaalkaarten’ die in 

dit artikel staan. Hierop staan speltips als hulpmid-

del voor het spelaanbod. Print de acht kaarten dub-

belzijdig uit. Op de voorkant van elke kaart staat een 

illustratie van Puk en zijn vriendinnetje Moni. Zij 

beelden een spelsituatie uit, die voor de peuter her-

kenbaar is. De peuter ziet op deze afbeelding wat van 

hem verwacht wordt tijdens de spelsituatie. Op de 

achterkant van de kaart staan speltips en kijkwijzers 

beschreven. Gebruik ze als naslagwerk en om kan-

sen te grijpen gedurende de dag. Maak van de kaar-

ten een kijkboek voor de peuters en/of hang de pla-

ten op ooghoogte in de ruimte. De peuters kunnen er 

dan regelmatig naar kijken tijdens hun spel. Gebruik 

de platen ook bij het evalueren van de speelwerktijd. 

Bespreek wat er op de kaarten te zien is en of de kin-

deren dit ook hebben meegemaakt tijdens hun spel. 

Hoe hebben ze het opgelost? Net als Puk en Moni? 

Neem de platen er ook bij wanneer zich een ‘pro-

bleempje’ voordoet. De kinderen kunnen door de te-

kening zien hoe ze het kunnen oplossen. De kaarten 

dragen bij aan de zelfkennis, het zelfvertrouwen, de 

overdracht van normen en waarden en de sociale 

ontwikkeling van het kind. Geef een aantal van deze 

tips ook mee aan ouders. De effectiviteit is dan nog 

groter.
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Acht-wacht signaalkaart 1 • Omgaan met jezelf en inleven in de ander

Afpakken Delen



Uk & Puk  Sociaal-emotionele ontwikkelingskaarten voor peuters © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl

Omgaan met jezelf en inleven in de ander
Om te kunnen samenspelen moet de peuter zich kunnen 

verplaatsen in een ander en zijn gedrag kunnen afstemmen 

op de ander. Ook moet hij kunnen aangeven wat hij zelf wil. 

Zolang hij deze vaardigheden nog niet onder de knie heeft, 

kan hij niet samenspelen. Hij ervaart alleen zijn eigen ge-

voelens. Deze ‘overkomen hem’ zonder dat hij er sturing aan 

kan geven. Door steeds weer te benoemen wat je ziet bij het 

spel van het kind krijgt hij woordkennis om zich te uiten. 

Ook draagt deze belangstelling bij aan het zelfbeeld: ‘Ik 

ben de moeite waard om naar te kijken en naar te luisteren’.

Spel- en doetips

Kring

• Noem ieder kind bij zijn naam en geef de ruimte om iets te 

vertellen. Zo voelen alle kinderen zich gezien en worden 

ze zich bewust van de anderen. Vraag bijvoorbeeld: Wie 

missen we vandaag nog?.

• Wees je bewust van het teruggetrokken kind. Geef hem 

een compliment. Hierdoor wordt hij zichtbaar. Dit lokt 

hem uit om iets te zeggen. Bijvoorbeeld: Wat zie ik nu, 

heb jij nieuwe schoenen? Die zien er lekker warm uit! In 

zijn enthousiasme en trots rollen de woorden misschien 

uit zijn mond. Waarschijnlijk geven de andere kinderen 

ook een reactie over nieuwe schoenen. Hierdoor ontstaat 

een gezamenlijke ervaring. Dit geeft een gevoel van ver-

bondenheid.

• Bespreek de verschillen en overeenkomsten in gevoe-

lens. Bijvoorbeeld: Dat is grappig. Iris vindt het fijn om te 

stoeien en Teun niet. Maar jullie vinden het wel fijn om 

samen een boekje te lezen!

• Zing samen liedjes. De kinderen ervaren dat ze samen 

plezier beleven.

• Houd een vertelkring. Bespreek alledaagse dingen, zo-

als: Waar speel jij heel graag mee? Slaap jij met een tutje 

of knuffel? Hierdoor kunnen de peuters zich aan elkaar 

spiegelen.

• Doe naamspelletjes zoals ‘Ik rol de bal naar …’. Breid het 

spelletje uit naar een zoekspelletje: Welk meisje zie jij 

met twee staartjes? Weet jij hoe ze heet? Noem het maar 

op of wijs ze maar aan. Door deze spelletjes leren de kin-

deren bewust naar elkaar te kijken.

Spelen voor de spiegel

Hang op meerdere plekken op ‘kindhoogte’ spiegels. Dit 

hoeft niet per se op ooghoogte te zijn. Een spiegel ter hoog-

te van de mat geeft kijkplezier gericht op handen en voeten. 

Hierdoor is er niet-directe confrontatie met het gezicht. Op 

het moment dat de peuter eraan toe is, zal hij zichzelf en 

anderen al liggend op de mat bekijken. Onbewust neemt hij 

verschillende actie- en reactiepatronen op. Deze verrijken 

de manier waarop hij zelf met dingen kan omgaan. 

Benoemen tijdens observerend spelen

Speel mee of speel naast de kinderen. Bij jonge peuters 

grijp je in als ze niet op één lijn zitten. Er zijn dan uitersten 

in emoties te zien: blij-bang, boos-verdrietig, enzovoort. 

Het benoemen van gedragsalternatieven geeft inzicht in de 

keuze hoe hij kan handelen. Hierdoor leert hij zijn gedrag te 

sturen: We kunnen ook samen met de auto spelen.

Acht-wacht signaalkaart 1 • Omgaan met jezelf en inleven in de ander
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Acht-wacht signaalkaart 2 • Van alleenspel naar regelspel

Op je beurt wachtenSnel!
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Van alleenspel naar regelspel
In de peuterleeftijd ontstaan de eerste echte ontmoetingen 

met andere kinderen. Dit leidt tot botsingen, maar ook tot 

de eerste vormen van echte vriendschappen. Nu de kinde-

ren samen spelen, zijn afspraken over spel nodig: Wie is er 

aan de beurt? Hoe spreken we het af? Wanneer is het spel 

klaar? Langzamerhand worden de begrippen winnen en ver-

liezen geïntroduceerd. Help de kinderen om te gaan met 

deze regels en met competitie. Benoem telkens dat het gaat 

om plezier. Dit voorkomt dat faalangstige kinderen stoppen 

met spelen. Juist deze kinderen hebben behoefte aan regels 

bij het spel. Laat telkens zien dat regels nodig zijn om een 

spelletje goed te laten verlopen. Speel mee en doe voor hoe 

je een ander kunt ontwijken bij overloopspelletjes, of dob-

bel mee en blijf verwoorden dat het de dobbelsteen is, die 

bepaalt welk getal gegooid wordt. Wat spannend. Wat zou 

de dobbelsteen nu zeggen? Jij hebt geluk, je mag zes stapjes 

vooruit. Bij jou staat twee op de dobbelsteen. De volgende 

keer zal er vast meer op staan. Bied kinderen ook voldoende 

ontwikkelingsmateriaal aan. Deze spelletjes zijn zelfstu-

rend. Hier zit het beloningseffect in het afmaken van de ac-

tiviteit. Joepie, de puzzel is af! Wat een mooi plaatje! Deze 

activiteiten zijn een opstapje naar het regelspel.

Spel- en doetips

Mogelijke spelletjes: 

• Verstoppertje

• Tikkertje

• Schipper, mag ik overvaren?

• Voetbal

• Gezelschapsspellen: lotto, memory 

• Ontwikkelingsmaterialen: puzzels, mozaïek, kralen-

plankkaarten

Acht-wacht signaalkaart 2 • Van alleenspel naar regelspel
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Acht-wacht signaalkaart 3 • Van solistisch naar samenspel

Samen – Samen kun je meerAlleen
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Van solistisch naar samenspel
Het jonge kind is zich in eerste instantie nog nauwelijks be-

wust van andere kinderen. In principe zijn zij alleen storen-

de factoren in zijn eigen spel. De een pakt iets af, de ander 

zit precies op zijn loopweg. Om de stap naar samenspel te 

maken, moet de peuter vertrouwen krijgen in andere kinde-

ren: Krijg ik mijn speelgoed wel terug als ik jou de ruimte 

geef?. Hier komen de spelregels van pas, zoals ‘Samen spe-

len, samen delen’. Geef jezelf de taak om samenspel bij 

peuters te stimuleren. Stel richtinggevende vragen aan de 

kinderen die alleen spelen. Bijvoorbeeld: Wat een hoge to-

ren! Kun je hem nog hoger maken? Zou het lukken als ie-

mand jou helpt? Sta vervolgens stil bij het spel dat kinderen 

samen hebben gespeeld. Ik zie dat jullie fijn samen hebben 

gespeeld. Wat een hoge toren! Zo hoog heb ik hem nog nooit 

gezien. Knap, hoe jullie die samen hebben gemaakt. Kun-

nen jullie nog eens laten zien hoe dat moet? Door dit in de 

groep/kring te bespreken worden anderen ook op ideeën 

gebracht.

Spel- en doetips

Kleine kring

• Maak samen een puzzel. De kinderen leggen om de beurt 

een stukje.

• Bouw een toren. De kinderen leggen om de beurt een 

blokje.

• Maak een reuzespinnenweb: rol een bolletje wol van het 

ene stoeltje naar het andere. Als het web af is, spelen de 

kinderen er samen mee. Bijvoorbeeld: een spinnetje dat 

niet op de draadjes mag lopen.

 

Duoactiviteiten

• Sponzenloop: Laat de kinderen samen een emmer vullen 

met water. Vul een bak met water en geef ieder een grote 

spons. Zet een emmer op afstand neer. Doe voor hoe het 

water van de bak in de emmer komt. Zo beleven de peu-

ters samen plezier aan een gezamenlijk resultaat.

• Auto door de buis: Geef de kinderen een grote buis (re-

gen- of posterbuis). Doe voor hoe een auto door de buis 

rijdt en vervolgens nog een lange weg aflegt door de 

groep. Vraag de hulp van een kind om de buis vast te hou-

den. Ruil dan van beurt en houd de buis zelf vast. Nu mag 

het kind de auto in de buis laten rijden. Dit is een uitda-

gend spel waarbij kinderen echt moeten samenwerken. 

Het ‘wow-effect ‘ vraagt om herhaling.

Acht-wacht signaalkaart 3 • Van solistisch naar samenspel
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Acht-wacht signaalkaart 4 • Signalen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

TroostenHuilen
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Signalen van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling 
Ruzie is niet meer dan een oefening in sociaal gedrag. Hier-

door tasten kinderen elkaar af. De vraag is daarbij: hoe krijg 

ik wat ik wil. Soms lukt het peuters al om hier zelf uit te ko-

men. Maar meestal vraagt het om sturing. Niet zozeer om de 

ruzie op te lossen, maar vooral om kennis te maken met de 

sociale regels. Maak afspraken met collega’s over welke 

waarden en normen jullie belangrijk vinden en hoe jullie 

deze aan de kinderen willen uitleggen. Door alleen te zeg-

gen ‘samen spelen, samen delen’ kom je er niet. Deze woor-

den hebben nog geen betekenis voor peuters. Pas als ze het 

zien, wordt het duidelijk voor hen. Doe het daarom voor. 

Stel vragen als: Mag ik meedoen? Benoem beurten: Eerst jij, 

dan ik! Geef woorden aan probleemsituaties: Mag ik nu? Ik 

vind het niet fijn als jij niet samen deelt. 

Het is belangrijk dat je:

• positief spelgedrag bevestigt,

• lijfelijk dicht aanwezig bent bij de kinderen en zorgt voor 

een veilig omgeving,

• voorbeeld geeft in het spel,

• naast de kinderen speelt,

• tijdens het spel je eigen rol verlegt van gespreksleider 

naar gespreksbegeleider.

Bedenk ook dat ruzie een leerschool is. Lukt het niet om de 

onenigheid op te lossen, bied dan een tussenoplossing aan. 

Geef ieder kind een andere speelplek of een plek om tot rust 

te komen. Zeg dat ze het zo nog eens mogen proberen op te 

lossen. Meestal lost het zich vanzelf op doordat de aan-

dacht op iets anders wordt gericht. 

Spel- en doetips

• Benoem de emoties.

• Verwoord oorzaak en gevolg.

• Bemiddel door beurtgedrag.

• Bied veiligheid door te zeggen wat je voelt.

• Geef een keuzemogelijkheden om het probleem om te 

lossen.

Acht-wacht signaalkaart 4 • Signalen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
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Acht-wacht signaalkaart 5 • Ervaren van de sociale rol in de groep

Opstaan – HelpenVallen – Kijken
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Ervaren van de sociale rol in de groep
Elk kind heeft een uniek talent. Dit is iets wat hem makkelijk 

afgaat en waaraan hij plezier beleeft. De voldoening haalt 

hij uit de succeservaring en geeft hem het gevoel dat hij er-

toe doet. Om dit gevoel te krijgen, moet hij gezien en ge-

hoord worden. Het ene kind is goed in overzicht houden en 

ziet alle probleempjes gebeuren. Dit komt hij graag vertel-

len. Dit wordt soms als klikken gezien, terwijl dit kind graag 

behulpzaam wil zijn en alles goed wil laten verlopen. Een 

ander kind vertoont op het eerste gezicht storend gedrag. 

Terwijl dit gedrag ergens vandaan komt. Dit kind ‘vertelt’ 

als het ware: ‘Let op, ik heb andere behoeften’. Probeer het 

gedrag te bekijken door een positieve bril. Vraag je af waar-

om dit kind doet wat hij doet. Kijk eens of jij je kunt inleven 

in dit gedrag. Als ik zo doe, wat voel ik dan? Welke behoefte 

wordt nu niet vervuld? Voorbeeld: Een kind staat tijdens het 

kringgesprek telkens op van zijn stoel en komt naar je toe 

om iets te laten zien. Dit kind voelt zich misschien onzeker. 

Zie je mij? Mag ik ook speciaal zijn? Vraag hem om op zijn 

stoel nog eens te vertellen en te laten zien wat hij heeft.

Spel- en doetips

• Zorg dat het kind veel succeservaringen opdoet.

• Geef kinderen een speciaal taakje dat bij hun talent past. 

Bijvoorbeeld: Jij mag Puk mee naar buiten nemen want jij 

zorgt zo goed voor hem. 

• Laat de kinderen meehelpen bij alledaagse klusjes zoals 

fruit klaarmaken.

• Benoem het gewenste gedrag in plaats van het storende: 

Ik wil graag dat je op je stoel zit in plaats van: Nu sta je 

alweer op van je stoel!

• Benoem positieve sociale rollen in de groep. Voorbeelden 

hiervan zijn kartrekkers en volgers, hulpgevers en hulp-

vragers, alleen-spelers en allemansvrienden. Iedere rol 

heeft een positieve eigenschap die om waardering 

vraagt. Door regelmatig sturing te geven weten de kinde-

ren wat wenselijk is. Ook weten ze dan bij wie ze om hulp 

kunnen vragen. Bijvoorbeeld: Vraag maar aan Tijs of hij 

voor jou de kraan kan opendraaien. Hem lukt dat altijd zo 

goed. Of: Weet je nog wie zo goed kan helpen met de 

kraan opendraaien? En: Misschien kan Fenna helpen bij 

het opruimen van de blokken. Zij weet precies hoe dat 

moet. Vraag maar: Fenna wil je mij helpen met de blokken 

opruimen?

Acht-wacht signaalkaart 5 • Ervaren van de sociale rol in de groep
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Assertiviteit
Assertiviteit is op een positieve manier richting geven aan 

je eigen wensen en grenzen. De peuter kan al zeggen wat hij 

wil en aangeven wat hij niet fijn vindt. Hij leert spelender-

wijs manieren om moeilijkheden te ontwijken of om juist de 

uitdaging aan te gaan. Het bewust kiezen tussen ‘ga ik de 

strijd aan of omzeil ik hem’ kan gestimuleerd worden met 

spelletjes als pakkertje, tikkertje en overloopspel. Bij tik-

kertje en pakkertje oefenen kinderen om hun gedrag te ver-

anderen ten opzichte van de ander. Ze ervaren dat er tegen-

gestelde belangen zijn: jij wilt iets van mij maar ik wil dat 

niet geven. Bovendien leren ze spelenderwijs om voor het 

eigen belang op te komen. Begin met het spelen van pak-

kertje met attributen, zoals ‘staartje-pak’. Een peuter er-

vaart hiermee dat er iets van hem wordt afgenomen, maar 

dat hij hiervoor geen angst hoeft te hebben. De tweede stap 

is het spelen van overloopspelletjes, zoals ‘Schipper mag ik 

overvaren’ en ‘In het bos was een haasje dat sliep’. Hiermee 

ontwikkelt het kind de durf om een spannende situatie aan 

te gaan. Al dit soort spelletjes dragen ook bij aan het flexi-

bel omgaan met situaties. Telkens moet hij zich weer snel 

aanpassen. Uiteindelijk zijn de oudste peuters ook in staat 

om paktikkertje te spelen. Ze kunnen overzien dat ze ergens 

aan moeten ontkomen. Door hierbij geen winnaars of verlie-

zers te benoemen, overheerst het plezier in plaats van de 

angst om te verliezen of de druk om te presteren.

Spel- en doetips

• Rupstikkertje. Eén kind is de vogel, de andere kinderen 

zijn rupsjes. Heeft de vogel een rupsje gepakt, dan gaat 

het gepakte kind in een hoepel zitten. Is de hoepel vol, 

dan heeft de vogel zijn buikje vol en is een ander kind de 

vogel.

• Hoepeldans. Bij dit spel krijgt ieder kind een hoepel. Zet 

een muziekje op en laat de kinderen dansen. Vertel dat 

zodra de muziek stopt, iedereen zo snel mogelijk in een 

hoepel moet gaan zitten. Er mag maar één kind in één 

hoepel zitten. Nadat de kinderen een aantal keren heb-

ben geoefend, begrijpen ze het spel. Maak het spel nu 

moeilijker door te vertellen dat er telkens één hoepel 

wordt weggehaald. Het kind dat als laatste wil gaan zit-

ten, heeft dus geen hoepel meer. Hij mag nu kijken naar 

de andere dansende kinderen. Uiteindelijk blijft er maar 

één hoepel over en twee dansende kinderen. Dit spel 

biedt veel ontdekkingsmogelijkheden. Al spelend kan het 

kind experimenteren met het dansen en het bemachtigen 

van een hoepel. Er zijn ook kinderen die alleen bezig zijn 

met het bewaken van een hoepel en nauwelijks aan dan-

sen toekomen. Met dit spel ontdekken kinderen dat het 

leuk is om naar anderen te kijken en dat het plezier geeft 

om samen een spel te spelen. Benoem dit. Vertel bijvoor-

beeld hoeveel plezier de kinderen, die geen hoepel meer 

hadden, beleefden aan het klappen voor de dansers. 

Maar geef ook woorden aan de beleving van het bewaken 

van een hoepel. Heb jij ook fijn kunnen dansen? Ik zag dat 

jij het spannend vond om bij de hoepel weg te gaan. Door 

de aandacht op het speelplezier te richten, blijft het spel 

leuk en uitdagend. Iedereen is een winnaar. Niemand 

 verliest!

Acht-wacht signaalkaart 6 • Assertiviteit 
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Uk & Puk  Sociaal-emotionele ontwikkelingskaarten voor peuters © Uitgeverij Zwijsen B.V. - www.ukpuk.nl

Sociaal wenselijk gedrag
Assertiviteit en sociaal wenselijk gedrag hebben veel over-

eenkomsten. Assertiviteit richt zich op het gedrag van ‘het 

ik’. Sociaal wenselijk gedrag heeft te maken met onze cul-

tuurgebonden leefregels. Dit gaat over het functioneren in 

een groep. Een voorbeeld is de begroeting. In onze cultuur 

vinden wij het wenselijk om elkaar te begroeten met ‘hallo’. 

Soms geven we dan ook een hand. Hierdoor geven we er 

blijk van dat we elkaar zien, dat je erbij hoort en welkom 

bent. Vandaar dat juist dit voorbeeldgedrag belangrijk is bij 

de peuters. In sommige culturen is het niet gewoon dat bij 

de begroeting in elkaars ogen wordt gekeken. Respecteer 

dit en benoem het als dit aan de orde is. Dit draagt bij aan 

het gevoel van respect voor elkaar binnen de groep. Het is 

belangrijk dat je hierin een goed voorbeeld geeft en de re-

gels en het gedrag verwoordt. Dit ontwikkelt sociaal wense-

lijk gedrag bij kinderen. 

Spel- en doetips

• Gebruik dagritmekaarten.

• Zing het opruimliedje om inzichtelijk te maken wat je ver-

wacht.

• Benoem en verwoord gedragingen.

• Benoem het gewenste resultaat in plaats van het stellen 

van een vraag.

Acht-wacht signaalkaart 7 • Sociaal wenselijk gedrag
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Lukken!Proberen
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Verantwoordelijk gedrag 
Zodra de peuter zelfstandig taakjes kan doen en hierover 

kan nadenken, ontstaat verantwoordelijkheid. Hij weet wat 

er van hem wordt verwacht. Verantwoordelijk gedrag vraagt 

nogal wat van peuters. Ze moeten durven om zelf een be-

slissing te nemen, weten dat het niet erg is om fouten te ma-

ken en beseffen wat er van hen verwacht wordt. Ze moeten 

leren zorg te dragen voor zichzelf om vervolgens ook zorg te 

kunnen dragen voor een ander. Ze moeten leren om situa-

ties te overzien en weten waar ze hulp kunnen halen en hoe 

ze hierom moeten vragen. Deze fase in de sociaal-emotio-

nele ontwikkeling is niet voor iedere peuter weggelegd. 

Voor een groot aantal kinderen ontstaat deze verantwoor-

delijkheid pas in groep 1 of 2. Toch is het belangrijk om de 

peuters hiermee kennis te laten maken. Daarnaast biedt rol-

lenspel een grote bijdrage aan het verantwoordelijkheids-

gevoel van peuters. Ze proberen zich hierbij in te leven in 

verschillende rollen en situaties. Soms spelen ze een baby, 

dan weer een hond of bijvoorbeeld het baasje. Dit bereidt 

hen voor op de ‘echte’ wereld. Zo leren ze spelenderwijs hoe 

ze kunnen reageren in situaties. 

Dit oefenen van met elkaar omgaan is belangrijk voor de so-

ciale ontwikkeling. Kinderen leren wat ze het beste kunnen 

zeggen en doen in conflictsituaties. Bovendien ervaren ze 

dat er verschillende manieren zijn om dit te doen. Verant-

woordelijk gedrag betekent ook kunnen omgaan met uitge-

stelde aandacht: leren om te wachten op je beurt of probe-

ren om zelf een oplossing te vinden voordat je hulp vraagt.

Spel- en doetips

• Zorg voor veel verschillende soorten attributen om rollen-

spel te stimuleren.

• Verander de verkleedkleren per thema en seizoen.

• Stimuleer oudere peuters die iets vragen om zelf een op-

lossing te verzinnen.

Acht-wacht signaalkaart 8 • Verantwoordelijk gedrag 


