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Ontwikkeling kleine kind

• De wereld leren kennen en 

zich hieraan aanpassen (adaptatie)

• Processen die functies ontwikkelen, zowel 

fysieke processen (bv. leren lopen) als 

mentale processen (bv. geweten, reflecteren, 

agressie reguleren)



• Ontwikkelingsopgaven = taken, opdrachten, 

vaardigheden =  horen bij een bepaalde fase. 

• Moeten volbracht worden = crisis van een 

bepaalde fase kunnen overwinnen + op positieve 

manier oplossen.

• Opvoedingstaken: de taken die de ouders 

moeten volbrengen in een bepaalde fase + die het 

kind helpen de ontwikkelingsopgaven tot een 

goed einde te brengen.





Werkhypothese

- “Violence is unlearned, not learned”

Falen van een normale agressieontwikkeling tgv 
biologische aanleg en context waardoor 
“spontane” agressie van het kind niet 
gereguleerd raakte met als gevolg verstoring 
van de sociale ontwikkeling.

- Geweld is niet zonder betekenis

Agressief gedrag vervangt het denken. 
Agressief gedrag vervangt verbale communicatie 

=> is vorm van communicatie.



- “Relationele veiligheid” naast “structurele 
veiligheid”

– Nadruk ligt op de relatie. 

– Niet alleen als werkinstrument maar tevens om 
veiligheid te bevorderen.

– Het gaat zowel om de relatie met de leerling als 
om de relaties binnen het team. 



Problemen met agressieregulatie =

• Vaak te kampen met onvermogen om op  

constructieve wijze in relatie te treden

• Eerder ‘niet kunnen’ dan ‘niet willen’

• Hoe negatief het gedrag ook mag zijn de 

nood aan relatie blijft bestaan

• Soms is agressieve gedrag enige manier 

om iets van deze nood aan relatie te 

kunnen invullen



Werkterrein

• =  oefenklimaat waar kleuters kunnen leren 

omgaan met hun agressieve gevoelens en 

belevingen

• Belangrijk = zien hoe anderen op een 

constructieve(re) wijze omgaan met hun eigen 

agressieve gevoelens en reageren op de 

agressie van een ander

• Dit werkt op zichzelf al agressieregulerend.



Agressiebeleid

• Goed agressiebeleid biedt:

– Mogelijkheden waardoor kleuters kunnen 

oefenen in het 'anders' omgaan met hun 

agressieve belevingen en met de relatie

• Team van leerkrachten dient dit mee te 

faciliteren en te helpen dragen



Kinderen en hun agressie: 

de  frustratie



Kenmerken frustratie-agressie

• Frustraties stapelen zich op (kunnen en spreken)

• Onvoorspelbaarheid van agressie

• Boosheid: emoties!

• Minder controle over het eigen gedrag

• Het kan iedereen zijn

• Het triggermoment

• Grensoverschrijding die leidt tot agressie of 

depressie



Grensoverschrijding

Frustratie (triggermoment)

Angst

Fysieke energie (vechten of vluchten)

Energie richt                     Energie richt 

zich naar buiten                 zich naar binnen

agressie                              depressie

constructieve        destructieve

agressie               agressie





OF





STOP !













En dan ….

Draag zorg voor de zorg !!!!!



Een beleid voor een veilig 

klasklimaat =

• Het maximaliseren van veiligheid en  welzijn

• Het creëren van een context om te kunnen 

werken/leren

• Het beleid op zich is agressie-regulerend (je toont 

kleuters hoe men anders met agressie kan omgaan)



Het succes hangt af van 

het functioneren van het mobiel!

Elk element is van belang 

om het evenwicht te 

houden!

Ik als kleuterleidster

Team

Doelgroep

Organisatie

Actief dynamisch gebeuren, we beïnvloeden elkaar, DUS 

afstemming is nodig!



IK

Team

Organisatie

Doelgroep
Veilig 

klasklimaat



“Ervaring is niet iets wat je 
overkomt, 

het is wat je doet met wat
je overkomt.” 

• Karl Weick



Basishouding

Zorgdragende

Begrenzing



Tips

Neem de kleuter serieus! 

Zijn kwaadheid is ‘zijn gevoel’ 



Blijf vooral jezelf 

controleer zo je eigen emoties 

(angst en irritaties)





• Mijn kader        =  niet    

=> dus mijn evidentie is niet jouw evidentie



Elk eigen

Dus probeer zicht te krijgen 
op de andere zijn 

“De wijze waarin we in staat zijn om achter de stoere dreigende 

houding, het kleine, kwetsbare kind te zien dat ons zo hard nodig 

heeft zal de kwaliteit van onze relatie mede bepalen.”







Wat is van belang in de 

ontwikkeling en opvoeding van 

kinderen en jongeren?



De 3 S’en

Sturen

• Opvoeden Steunen

Stimuleren



De 3 S’en: verklaring
• STUREN = leiding geven aan je kinderen

• Zeggen wat je van hen verwacht

• Grenzen stellen

• Bijsturen als ze in de verkeerde richting lopen

• STEUNEN = kinderen bij de hand nemen en geven wat ze 
nodig hebben

• Zorg, liefde, warme aandacht, aanmoediging

• Kleren, veilig dak boven hoofd, bed om in te slapen

• STIMULEREN = kinderen aanmoedigen om nieuwe 
dingen te leren, op ontdekking te gaan, te spelen, te praten, 
vrienden te maken, problemen op te lossen. Je bent veel met je 
kinderen bezig, praat met ze en kijkt wat ze doen



De 3 S’en

Pas dit toe in uw klassituatie



Moeilijk gedrag = moeilijke ouders?
Moeilijke kleuters/leerlingen = moeilijke kleuterleidsters/?

• 1 + 1 = 5

• 5 antwoorden = 5 vaardigheden

• Gerald Patterson



Het coërcief proces of dwinggedrag

• Normaal gegeven 
(koppigheidsfase)

• Meeste ouders in evenwicht 

• In problematische 

gezinssituaties neemt 

dwinggedrag de overhand





5 Antwoorden

5 Ouderlijke vaardigheden:

1. Ouderlijke betrokkenheid

2. Positieve bekrachtiging

3. Probleem oplossen

4. Discipline

5. Monitoring



1. Ouderlijke betrokkenheid

1. Interesse voor de kleuter

2. Verantwoordelijkheid opnemen als 
kleuterleidster voor het ‘welzijn’ van de kleuter

3. Ondersteuning, positieve stimulering en 
betrokkenheid van kleuterleidster op kleuter

4. Doel = investeren in de relatie



Omgaan met moeilijke kleuters start bij deR

Inhoud

Relatie

STRIJD

Hoe denk ik dat je naar mij kijkt?

Hoe wil ik dat je naar mij kijkt?
= ?



2. Positieve bekrachtiging

• Aanmoedigen en belonen van sociaal 

gewenst gedrag 

kleuters gevoelig voor beloningssystemen �

valkuilen

• ‘Positief’ gedrag versterken, ‘negatief’ 

gedrag verzwakken => hoe versterk jij?



80 % 20%

+



2. Positieve bekrachtiging

• Aanmoedigen en belonen van sociaal gewenst 

gedrag 

kleuters gevoelig voor beloningssystemen � valkuilen

• ‘Positief’ gedrag versterken, ‘negatief’ gedrag 

verzwakken => wat versterk jij?

• Opletten van té straf straffen !



3. Probleemoplossende vaardigheden

1. Kinderen leren samen problemen op te 

lossen => zinvolheid van samen dingen doen

2. Kinderen leren te duiden wat ze voelen => 
visualiseren, aanraken, voortonen

3. Samenhorigheid = veiligheid

verbondenheid



4. Discipline

1. Gelinkt aan het indijken van sociaal ongewenst 

gedrag bij kleuters/leerlingen

2. Natrekken en benoemen wat fout loopt

3. Negeren van minder belangrijke 

regelovertredingen (oefenzone => sociaal verkeer)

4. Daadwerkelijk gebruik van sancties of negatieve 

gevolgen



5. Monitoring of overzicht houden

1. Nadruk adolescenten

2. Natrekken: wat, waar, met wie en tot 

wanneer

3. Monitoring = toepassing 1-2-3-4 en 

aanpassen aan leeftijd jongere



Uit STOP



Reflecties:

1. Omgaan met agressie = ontwikkelingstaak

2. Erkenning = ‘must’

3. Schoolbeleid en visie op agressie moet 

kenbaar zijn, ook in een school

4. Haal de ‘cultuur’ in uw school binnen => 

zorg voor verbondenheid

5. Vaardigheden van ouders = vaardigheden 

van kleuterleidsters en leerkrachten



Bedankt voor jullie aandacht!

Meer info op 

www.geerttaghon.be


