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Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

“Waarom moet ik een jas aan? Waarom 

wordt het ’s avonds donker? Waarom 

komt er bloed uit mijn knie?” Waarom, 

waarom, waarom? Peuters willen graag 

overal een antwoord op. 

 

Waarom? 
 

Peuters horen, zien en beleven elke 

dag veel dingen, die ze (nog) niet 

kunnen verklaren of begrijpen. Dingen 

die voor ons vanzelfsprekend zijn, 

kunnen hen behoorlijk onzeker of bang 

maken. Shampoo verdwijnt tijdens een 

douchebeurt in het putje. Reden 

genoeg voor uw oppaskind om te 

denken dat hij ook weg kan spoelen.  

 

Om meer vat te krijgen op die 

overweldigende, onvoorspelbare wereld 

stelt hij daarom bij alles ‘waarom’-

vragen. 
 

Uw oppaskind wil de 
wereld begrijpen 
 

Eigenlijk wil uw oppaskind helemaal 

niet weten hoe van het één het ander 

komt. Hij wil gewoon dat u wat meer 

vertelt over het onweer en de storm, 

over de maan, over draken of over de 

douche!  

 

Daarom blijft hij vragen: waarom, 

waarom, waarom? Zo leert hij 

stapsgewijs alles om zich heen beter 

te begrijpen. 

 

Als ridder verkleed, voelt een peuter 

zich groot en sterk. Er kan hem niets 

overkomen! Maar ‘s avonds in bed ziet 

alles er zó anders uit.  

 

Eventuele conflicten van overdag, 

worden dan ook ’s nachts –tijdens het 
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dromen – verwerkt. Wordt uw 

oppaskind angstig wakker? Zoek dan 

uit wat hem bang maakt en vraag 

wat de beste oplossing is. Voor de 

een is dat misschien een washandje 

op zijn buik, de ander wil zijn tijger 

als waakdier bij het raam. 

 

 

 

Hoe gaat u om met uw 
vragende peuter? 
 

•Trap niet in de valkuil om het 

waarom van de dingen uit te leggen! 

Voordat u het weet, loopt u vast in 

uw kennis over allerlei onderwerpen. 

 

• Neem af en toe de tijd om op de 

vragen van uw oppaskind in te gaan. 

Bijvoorbeeld tijdens het fietsen of 

boodschappen doen. 

 

• Voorkom een machtsstrijd met uw 

oppaskind . Gebruik humor en begin 

de zin met: “Ja, jij wilt … en nu gaan 

we je jasje aandoen.” 

 

Extra tip: 

Ruzie tussen het 

‘mijn’ en ‘dijn’ 

tussen twee 

peuters voorkomen? 

Geef ieder zijn 

eigen speelkleed. 

Wil het ene kind 

spelen met iets wat 

op het andere kleed 

staat, dan moet hij 

erom vragen. 

 

 


