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Ontwikkelingsfasen 





Programma

1) Opwarmertje – kennismaking - Achterhoofdinfo

2) Kleuters

3) Aandachtspunten

4) Enkele algemene principes

Pauze

5) Basisonderwijs (6-12 jarigen)

6) Vragen staat vrij…



1) kleuters

Breekpunten

Groepsoefening

Naast elkaar…

Verschil eerste derde kleuter

Aandachtspunten



Aandachtspunten bij het 

organiseren van een activiteit 

voor kleuters



Wat wil je bereiken?

Goed afspreken!



• Juf is vertrouwenspersoon

• Basisbehoeften zijn van 

primair belang

 Rustige houding bij kennis-

making. Spreek eerst de juf 

aan. (jij bent een vreemde)

 Handpop kan helpen om ijs te 

breken.

 Dwing het kind niet tot dingen 

dat het niet durft.

 Besteed aandacht voor koekje 

en plaspauze. 

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Zelfstandiger en 

onafhankelijker

• Zijn behulpzaam, willen 

problemen helpen oplossen

Aandachtspunten

 Maak duidelijke afspraken en  

herinner ze er regelmatig aan.

 Motiveer door een uitdaging of 

een probleem te stellen 

waarbij de kleuters kunnen 

helpen om dit op te lossen. 



• Egocentrisch: ‘Ik’ staat 

centraal Ik doe – ik wil (niet)

• Kan enkel uit eigen standpunt 

denken en doen 

• Kinderen met autisme

 Opdrachten die individueel 

kunnen uitgevoerd worden.

 Zorg voor voldoende materiaal 

zodat elke kleuter de opdracht 

kan uitvoeren.

 Niet forceren; (als je het niet 

leuk vindt, hoef je niet.) 

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Samenwerken begint te 

lukken.

• Kan zich soms al verplaatsen 

in de ander (als het uitkomt…)

Aandachtspunten

 Samenwerken lukt mits 

duidelijke afspraken: X doet 

dit, Y doet dat

 Zorg voor voldoende 

materiaal.  Kan een beurt 

wachten maar niet te lang.

 Laat het initiatief aan het kind 

Egocentrism (1).mp4
Sally Anne autisme.mp4


• Ervarend leren 

• Bootsen handelingen na 

(imiteren)

• Ontdekken de omgeving met 

alle zintuigen 

 Doe mee met de kinderen! De 

kleuters bootsen de houding 

van de begeleider na. Kijk 

eens, ik kan iets leuks, jullie 

ook?

 Niet alleen naar iets kijken, 

maar vooral luisteren, voelen, 

ruiken, proeven ... 

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Ervarend leren –

experimenteren,

• Zoeken zelf handelingen

• Hebben oog voor details

Aandachtspunten

 Laat iets onderzoeken, 

wegblazen, uitpluizen, 

openbreken ...

 Heb aandacht voor kleuters 

die iets ontdekt hebben.

 Actieve kennis blijft beter bij 

dan kennis verkregen door 

luisteren en kijken.



• Grove motoriek is volop in 

ontwikkeling 

 Laat de kleuters bewegen, 

gebruik de omgeving om te 

lopen, springen, klimmen, 

klauteren, kruipen, ... 

 Hoe kleiner het kind, hoe 

groter het materiaal

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Bewegingen zijn beter 

gecontroleerd

• Fijne motoriek is in 

ontwikkeling 

Aandachtspunten

 Laat de kleuters de ruimte 

ervaren, bewegingen oefenen 

(op de tenen lopen, over een 

boomstam lopen, onder een 

tak kruipen, ...)

 Kleine voorwerpen laten 

verzamelen (vb zaadjes, 

steentjes, ...)



• Beperkte woordenschat, 

kunnen enkele concrete 

dingen benoemen; nog geen 

verzamelnamen. (prent met 8 

honden en 3 katten)

• Geen voorstellingsvermogen 

 Eenvoudig taalgebruik

 De dingen die ze zien 

concreet benoemen.  Vertel 

niet over dingen die je op dat 

ogenblik niet ziet.

 Concrete zoekopdrachten: 

zoek takjes, blaadjes.

 Hebben geen boodschap aan 

‘weetjes’. 

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Begrijpen overkoepelende 

woorden zoals vruchten, 

planten,...

• Gevoelig voor spelen met 

klanken en woorden.

• Voorstellingsvermogen over 

dingen die ze kennen 

Aandachtspunten

 Maak gebruik van versjes, 

raadsels, opdrachten in rijm...

 Gebruik van foto’s en prenten, 

concreet materiaal om iets te 

duiden.

 Stel open vragen, geef de 

kleuters de kans om hun 

waarnemingen na te vertellen. 





• Fantasie

• Hebben een eigen logica

 Speelse inkleding

 Respect voor fantasie van het 

kind.  Breek de eigen 

verklaringen niet af.

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

• Balanceren op de grens 

tussen fantasie en 

werkelijkheid.

• Kunnen de werkelijkheid 

voorstellen vanuit een 

ongewone invalshoek 
(belevenissen van een vis in de zee) 

Aandachtspunten

 Maak gebruik van verhaaltjes 

 De fantasie mag de 

werkelijkheid niet vervormen 

en verdraaien, maar toe-

gankelijker maken. De biolo-

gische informatie moet juist te 

zijn. (Een vis eet kleine visjes en geen 

gebakjes)



• Animistisch (magisch denken)

 Kunnen angsten uit ontstaan

 Inspelen met verhaaltjes

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

▪ Realistischer

Aandachtspunten

 Waaromvragen

 Neem de kleuter au serieux! 

Maak geen gebruik van zijn 

naïviteit voor je eigen plezier. 

(geen grappen maken met 

fouten van kinderen; kan 

kwetsend zijn voor het kind)



• Snel afgeleid 

 Gebeurtenis op dat ogenblik is 

belangrijk 

 Vertellen over iets wat er op 

dat ogenblik te zien is.

 Korte opdrachtjes met veel 

afwisseling

1ste kleuterklas 3de kleuterklas

▪ Snel afgeleid 

▪ Iets langere taakspanning

Aandachtspunten

 Afleiding is meer afhankelijk 

van de interesse.

 Opdracht met een uitdaging 

 Zoekopdracht met 

voorwaarden (verzamelen, 

sorteren, vergelijken, 

classificeren, ... )



Overzicht

Peuter Kleuter

Lich. Grove motoriek

Stuntelig ontdekken

Met vallen en opstaan!

Vloeiender: springen 2 vtn, 1 Bn

staan …

Lopen, stoppen en omkeren!

Cogn. Telegramtaal

Niet constant verbeteren

Fantasie!!!!

Sprookjesachtige verhalen

Doe-alsof spelletjes

Via de hand naar het verstand

Soc. Zelfstandig en koppig!

-> ontdekken van macht met de 

beperkingen er bij (=> frustratie 

– agressie)

Egocentrisch

Vriendjes leren maken

Leren functioneren in groep

Kijken op naar… 

(voorbeeldfunctie)

Conflict

Zelfstandig – twijfel/schaamte

Conflict

Initiatief - schuld



Praktijkvoorbeeld

18

Je organiseert een activiteitje over schelpen op het 

strand voor kleuters.  
- Maak een opdrachtje voor eerste en derde kleuter

- Wat zijn je aandachtspunten zodat de activiteit een grote 

kans op slagen heeft?

Tips: - Hou het simpel

- Hou het kort

- Doe mee, laat ervaren

- werk met de zintuigen

VEEL SUCCES!



Korte pauze



Het lagere schoolkind

van 6 jaar tot 12 jaar



Verschillen?

groepswerk

Verschil met kleuters?



Lager schoolkind

• Eerste leerjaar = grote verandering, maar…

• Tijdstip schooljaar

• Geen kleine grote en geen grote kleine

• Natuurbeleving versus leren

• Biologische leeftijd - kalenderleeftijd



Basisonderwijs
Eerste graad Tweede graad Derde graad

Motorisch

Ruw, oog/hand 

coördinatie (6-7 jaar 

groeispurt)

Fijner, uitermate 

beweeglijk en vaardig

Verfijnder, krachtiger 

(aanzet groeispurt 

puberteit), meisjes 

ontwikkelen doorgaans 

sneller

Perceptueel

‘Meer’ detail, foute 

verhoudingen, steeds 

fijner en gerichter, snel

‘verveeld’ om hetzelfde 

te onderzoeken

Realistischer, oog voor 

verhoudingen, meer 

detail in waarnemingen

Nog realistischer, meer 

oog voor detail, gericht 

zoeken (zelfsturend), 

mini-wetenschapper



Cognitief

- Balans werkelijkheid 

– fantasie

- minder egocentrisch 

denken

- oplossingen voor 

problemen (1)

- groter logisch 

denkvermogen

- zwart-wit denken

- ordenen en 

classificeren lukt 

aardig!

- Verfijnen (beter lezen, 

schrijven, rekenen)

- beginnen zelf te

redeneren 

- ordenen naar eigen 

normen

- meer inzicht in tijd en 

ruimte levensloop 

(gisteren, volgende 

week,…) 

- eind vierde wordt veel 

beroep gedaan op 

abstract denken 

- wel nood aan 

concrete voorbeelden

- Evolueren naar 

probleemoplossend

denken (zoeken zelf 

een oplossing –

uitdaging)

- 12 jaar begin van 

perspectief

- kunnen abstract 

denken 

- kunnen filosoferen 

(creatief denken –

eigenmening is 

belangrijk)

- krijgen interesse voor 

leefwereld en 

actualiteit



Spel en leren

- Spelend leren (nood aan 

creatieve verpakking)

- Kunnen meerdere korte, 

duidelijke instructies aan. 

(opbouwen)

- Eenvoudige groepsspelen 

(begin)

- Sociale rollenspelletjes

- Beginnend competitief 

(vooral jongens)

- Individueel experimenteren

- Groteren taakspanning (in 

klas 25’)

- Eind 2de: korte 

leesinstructies mogelijk

- Concrete leersituaties 

(handelend leren)

- Eén oplossing, daarna blind 

gokken

- Nood aan bevestiging en 

positieve kritiek

- Bewegingsspelen zijn 

belangrijk (sport)

- Groepsspelen zeker 

mogelijk en leerzaam!

- Creëren zelf een boeiende 

omgeving vol spel en 

avontuur (kampen bouwen)

- Lezen verhaaltjes, noteren 

zelf korte zaken

- Kunnen al zelfstandig 

werken

- Kunnen werken met 

eenvoudige stappenplannen

- Ze vergelijken graag: 

grootste, snelste,… 

- Oog voor tegenstrijdigheden 

(‘Juf, dit kan toch niet?...)

- Houden van de natuur, 

vooral van dieren

- Kunnen redeneren 

(voedselketens, 

voedselweb)

- Idem, alles wat fijner en 

sneller

- Creativiteit en fantasie 

komen onder druk te staan 

door het leren en andere 

bezigheden. (willen al groot 

zijn ifv middelbaar)

- Realistische situaties 

nodigen uit tot leren

- Kunnen observeren, 

oordelen en afspraken 

maken ifv…

- Worden kritisch en eisen 

aandacht voor hun mening 

en uitvoering 

(overtuigender)



Sociaal en moreel

- Gaan meer met 

leeftijdsgenootjes om

- Beginnen groepsspelen leuk 

te vinden (ik wil ook tikker 

zijn…)

- Kijken op naar het goede 

voorbeeld (leerkracht, 

ouders, politie,…)

- Samenspelen is leuk!

- Meer conflicten waar ze 

sociale vaardigheden uit 

leren.

- De groep is belangrijk 

(groepsspelen met 

gemeenschappelijk doel zijn 

ideaal voor NME-

activiteiten)

- Bij de groep horen –

profileringsdrang

- Je blijft het goede 

voorbeeld, maar beginnen

regels af te toetsen naar 

eigen wensen en normen

- Mondiger en kritischer  (hoe 

ga je daar mee om?)

- Leidinggevende wordt soms 

in vraag gesteld…

- Krijgen meer interesse in 

wat in de wereld gebeurd

- Voelen de behoeft om 

iemand goed te zijn in de 

ogen van de anderen 

(jongens willen helden zijn!) 

- Kunnen meer 

verantwoordelijkheid aan

- Worden democratischer, 

maar voor wat, hoort wat!

- De groep krijgt meer invloed 

dan de ouders, de 

leerkracht

- Gelijkgezinden spannen 

samen



Achterhoofdinfo

• Vroeger – Nu (zijn kinderen nog hetzelfde?)

Groen Cement.mp4


Even over nadenken…

• Leertypes
doener

Dromer

denker

beslisser

Actief leren uit doen, soms impulsief

Ik wil hier graag even over nadenken...

Hoe is dit met elkaar verbonden?

Wat zijn de mogelijkheden, dan kies ik voor 

mij de beste…



Hoe aanpakken?

• Voor wie en waarom gids ik?

– Wat wil ik bereiken?

– spelen (doen) – leren

– Zeggen of doen?

– Wie voed ik op?

– Welk beeld wil ik dat ze overhouden?

– Moet ik mijn deskundigheid bewijzen?

– Begeleiden, inleiden, aanmoedigen, leuk 

uitdagen, …



Hoofd – Hart - Handen

• Klassieke gidsbeurt

– Accent hoofd 

• Werken met kinderen

– Handen (doen) – Hart (ervaren/beleving) –

Hoofd (kennis)

– Hoofd komt voort uit hart via handen!

– Doel = HART??



Kleuter Lager

Na-apen Experimenteren, uittesten

Kleine ontdekker Kleine professor

Ik (en jij) Wij (en ik ben belangrijk)

Aanbieden Meesterschap over eigen leren

Zintuiglijk

CSA

Strandwandeling -> Strandactiviteit

Leren -> komt uit beleven, ervaren

Gidsen -> Loslaten! (Maak ze nieuwsgierig)

-> Geef de kids het initiatief en het enthousiasme



Lichamelijke ontwikkeling

• ‘babyvet’ wordt vervangen door spierweefsel

• ledematen groeien sneller dan het hoofd

= EERSTE STREKKING of GESTALTWANDEL (derde kleuter -

eerste leerjaar)

• tandwissel

• groei van ongeveer 45 cm (1m05->1m50)

• rond 12 jaar : TWEEDE STREKKING (overgang secundair)

• Meisjes doorgaans sneller dan jongens





Overzicht

Kleuter Lager schoolkind

Lich. Vloeiender: springen 2 vtn, 1 Bn

staan …

Lopen, stoppen en omkeren!

L’enfant parfait: 10 jaar

Cogn. Fantasie!!!!

Sprookjesachtige verhalen

Doe-alsof spelletjes

Via de hand naar het verstand

Grote sprong

Concreet operationele fase

Logisch denken

Inlevingsvermogen

Soc. Vriendjes leren maken

Leren functioneren in groep

Kijken op naar… 

(voorbeeldfunctie)

Belang van de groep

Leergierig

Prestatiegericht

Conflict

Initiatief - schuld

Conflict

Activiteit - minderwaardigheid



een vraag

Denk terug aan je eigen lagere 

schoolperiode. Hoe werden groepen  in de 

turnles of jeugdbeweging verdeeld?



Motorische ontwikkeling of de 

vaardigheid heeft een grote invloed op 

het sociaal-emotionele

Nodig om geaccepteerd te worden.

Plaats in groep is gekoppeld aan behendigheid.

Hoe ouder, hoe meer het uiterlijk begint te spelen

 Zelfde kinderen blijven staan bij uitkiesrituelen

 Gevolgen…



Opdracht

• Maak snel een leuk verdeelspelletje



Eerste leerjaar (6-7 j.)

• Kunnen

– Verfijnen van vaardigheden uit de kleuterklas

– Beter evenwicht lichaamsbeheersing en oog-handcoördinatie (vangspelletjes)

– Hoge taalgevoeligheid (leuk om te rijmen!)

– Kinderen worden geaccepteerd in de groep op basis van wat ze kunnen!

• Denken

– Betere waarneming (5 verschillen tussen)

– Wat het kind ziet, begrijpt het goed. (realistisch is beter begrijpbaar)

– Begin van mentaal handelen (probleemoplossend denken)

– Ordenen volgens meerdere voorwaarden (kleiner dan mijn hand én groen)

– Transitief denken (paard is groter dan een schaap; schaap groter … dus …)

– Grijpt meer naar realiteit (in vergelijking met kleuters)



Motorische ontwikkeling

• Vanaf zes jaar is evenwicht goed ontwikkeld

-> balanceren op muurtjes, fietsen, …

• Lichaamsbeheersing neemt toe

-> buigen, gymnastiek, sport,...

-> springen met 2 voeten samen

10 jaar = L’ enfant Parfait

• Links-rechts (lateralisatie)

• Oog-handcoördinatie neemt toe

-> mikken, slaan, schoppen, gooien,…



Perceptuele ontwikkeling

Evolutie in het waarnemen

• het richten lukt beter

• gedetailleerder

• systematischer



wat zie je hier ?



= reorganisatie

• vermogen om visueel 

materiaal in gedachte te 

herschikken

• hoe ouder het kind, hoe 

groter de mogelijkheid om 

voorgrond en achtergrond 

te wisselen



Gevolg: ‘Monsters in bomen’ of ‘Figuren in wolken’ kan zwaar 

ontgoochelen als kids te jong zijn.



wat zie je hier ?



= schematisering

• vermogen om tegelijkertijd 

het geheel en afzonderlijke 

delen te kunnen 

onderscheiden

• vanaf 7 jaar

(kleuters zien enkel delen)



Landart





Wat zie je op de tekening?



Wat zag je?



Hoe ging je te werk?



= exploratie

• vermogen om schematisch te 

werk te gaan bij het exploreren 

van een ongeordende 

hoeveelheid prikkels

• vanaf 6 à 8 jaar : L->R, B->O

(kleuters gaan niet                

systematisch te werk)



Hoeveel stelde je al de vraag…

‘Wat zie je hier allemaal kindjes?’   (Bomen)

‘En wat zie jij?’  (Ook bomen)

Kinderen kijken ‘anders’ dan wij. Geef ze kans om te leren evolueren in 

waarnemingen doen en alles in de natuur te ontdekken.

Wees tevreden met hún bevindingen en resultaten. Geef ze het gevoel dat 

ze meesterschap hebben over hun leren. Gids als begeleider / in-leider tot / 

prikkelbegeleider



En jij, toen je zo oud was ?

• Wat deed je?

• Wat las je?

• Naar wat keek je?

• Welke figuren boeiden je?



gericht op de werkelijkheid

• fascinatie voor onderwerpen die tot 
de verbeelding spreken (de 
grootste, speciaalste …)

• Sterke identificatie met helden die 
herkenbaar zijn en op hen lijken (ze 
willen ook zo zijn)

• Ontwikkelen van een analytische 
instelling (alles ontleden en er 
besluiten uit halen)

• Oog voor details

• fantasie wordt vervangen door ‘veel 
weten’ (fantasie leeft verder in 
science fiction)

Welkom helden!



magische denken

• kan onderscheid maken tussen fantasie en 
werkelijkheid

• voorkeur voor wat echt is of echt zou kunnen 
zijn

vb voorkeur voor verhalen met 
realistische elementen

• maar: toch periode van MAGISCH DENKEN

Om iets te bekomen dat ze wensen

om iets te voorkomen dat ze niet willen

voorbeeld: karma tikken

Bij volwassenen leeft dit verder in ‘droombeelden’.



• Grote liefde voor sterke gewaarwordingen

vb
• Lawaai (roepen, knallen, sirenes,…)

• Licht (flitsen, stroboscoop, gekleurd licht,…)

• Zure smaken

• Sterke geuren

• …

-> exploreren, uittesten, experimenteren … 



cognitieve ontwikkeling

na de kleutertijd is er een 

grote evolutie merkbaar op 

vlak van:

-geheugen

-voorstellingsvermogen

-ontwikkelingsfase (Piaget)



geheugen

EIDETISCH GEHEUGEN (= fotografisch geheugen)

Eerste graad

• ervaringen worden moeiteloos opgenomen

• herinneringen worden gemakkelijk terug opgeroepen

-> memoriseren gaat gemakkelijk door herhaling                                                

Invloed op je activiteiten? 

einde lagere school (begin adolescentie)

verandert deze manier van opslaan: samenhang nodig 
om te KUNNEN opslaan…

-> inzichtelijk structureren (systeemdenken, 
mindmapping, …)

-> geheugentruckjes



concreet operationeel denken

• operationeel = 

gebeurtenissen vinden 

plaats in een bepaalde 

samenhang

• concreet =                           

het ontdekken van deze 

samenhang heeft 

ondersteuning van 

concrete voorstelling 

nodig



persoonlijkheidsontwikkeling
• verwijzen naar eigen karakter in algemene termen

“(niet) leuk, lief, tof …”

• beklemtonen eigen vaardigheden en vergelijken met 

“ik kan best rolschaatsen”

• Belangrijk om bij een groep horen

“ik zit bij de chiro”

• van concrete beschrijving naar algemene: 

“ik sprong over die boomstam --> ik kan goed springen.”

• Derde graad: vrienden worden gekozen op basis van 
karaktereigenschappen: wederzijds vertrouwen en iets voor elkaar 
over hebben is belangrijk

• vergelijken met anderen: ostentatief --> indirecter

• leren zichzelf kennen door te kijken wat andere doen, kunnen en 
hebben 

• ontwikkeling genderidentiteit: wat past er in mijn cultuur voor een 
jongen en een meisje?



psychologisch conflict van 

Erikson

bij succeservaring 

-kind voelt zich competent

-zelfzekerheid stijgt

-er ontstaat VLIJT

Activiteit  <->   minderwaardigheid

bij mislukking

-kind ervaart een ‘falen’

-onzekerheid ontstaat

-er ontstaat een gevoel van 

MINDERWAARDIGHEID

hoge verwachtingen om kennis en vaardigheden op te 

doen

NOOD AAN : enthousiasme, geduld, warme aandacht en 

steun, positieve kritiek (cfr. Groepsindeling)



morele ontwikkeling

• Kleuter: straf vermijden en 
beloning nastreven! 
(preconventioneel)

• begin lagere school: kind kan 
echt meevoelen en meeleven 
maar heeft concrete situatie 
nodig

• vanaf 10 jaar : kind heeft 
algemener inzicht en is niet 
meer afhankelijk van een 
concrete situatie

(vb meeleven met zwakbegaafd kind)

 kind leert effecten van eigen 
handelen te beseffen

 begeleider kan kinderen hierbij 
helpen door het aan te 
moedigen zich in te leven



sociaal-emotionele 

ontwikkeling

• sociale voorkeur verschuift 
van volwassenen   --> 
leeftijdsgenoten

• ouders blijven belangrijke 
referentiefiguren (waarden 
en normen)

• relatie met ouders is erg 
vriendschappelijk (graag op 
familie uitstap)

• speelkameraden = 
leeftijdsgenoten



leeftijdsgenoten worden 

belangrijk

• omgaan in groep = sociale 
leerschool 

 ontwikkelen van een 
eigen omgangsstijl

• goede relaties als compensatie 
voor problemen thuis

• leeftijdsgenoten als spiegel.

 willen beantwoorden aan  

verwachtingen

 bewust worden van eigen 
karaktereigenschappen

• goede relaties bevorderen de 
zelfperceptie (zelfvertrouwen en 
positief zelfbeeld)



vriendschappen

invulling van vriendschap evolueert

• 6-8 dezelfde dingen leuk vinden

veel samen doen

veel samen delen

iemand die je bewondert

Profijt halen uit

• 12+ advies en troost

persoonlijke geheimen delen

vrienden accepteren je zoals je bent

-> redenen van einde aan vriendschap :      

verhuis, conflict, andere school,…

-> breuken zijn hartverscheurend

-> geen vriendjes hebben is niet normaal   

en ongezond (laag zelfbeeld, lage 

zelfwaardering)



Ik heb veel vrienden.  Tim omdat hij me helpt.  Wout 

omdat hij naast me zit. Met vrienden kun je veel doen, 

bijvoorbeeld spelen. Een vriend moet lief en behulpzaam 

zijn. In de school heb ik veel vrienden gemaakt.  Ze zijn 

allemaal even oud als ik. (Jan, 9 jaar)

Soms weet je vriend dat je iets doet dat niet mag. 

Spieken, pesten. En als je niet wil meedoen, dan ben je 

geen vriend. Vriendschap is belangrijk, maar ook fragiel. 

Ik vind het niet gemakkelijk een goede vriend te zijn of 

om er te maken. Bij goede vrienden moet je je niet alleen 

goed kunnen amuseren, maar ook terecht kunnen als het 

niet zo goed gaat. Samen naar de dancing gaan, maakt 

nog geen vriend. Een echte vriend moet vooral kunnen 

luisteren.  Respect hebben en tijd maken voor de 

andere. Er zijn als het eens niet goed gaat. (Tom, 17 

jaar)



groepen

• duurzame groepen worden 

gevormd

• gedifferentieerde 

rolverdeling

• rituelen en 

toetredingsvoorwaarden

• één sekse groepjes

• later : meer contact tussen 

jongens en meisjes (plagen)

• nog later : hofmakerij



sociale aanvaarding

afhankelijk van 

1. POPULARITEIT 

(graag gezien worden)

2. STATUS 

(invloed hebben)

 sterren

 vervelende kinderen (bewust – onbewust)

 middenmoot

 onzichtbaren



kortsluitingen

geen integratie in groep = 

ontwikkelen van inadequate 

omgangsstijl

->Pester

->Clown

->Vleier

->Pseudovolwassene



Vertel het mij en ik zal het vergeten, 

Laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, 

Laat mij meedoen en ik zal het begrijpen.
Chinees spreekwoord



Vragen staat vrij…



Veel succes en altijd welkom!


