
 
Kind 5 tot 6 jaar  

Deel  1 van 3  

 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Uw oppaskind komt huilend binnen. Hij 

mag niet meedoen met tikkertje, want 

volgens buurjongen Bram is het spel 

alleen bedoeld voor kinderen die in de 

straat wonen. 

 

Ik mag er zijn! 
 

Het zelfvertrouwen van uw oppaskind 

wordt voor een groot deel bepaald 

door het beeld dat hij van zichzelf 

heeft.  

 

Maar ook het temperament is van 

invloed. Zo staat het ene kind te 

trappelen om af te zwemmen, terwijl 

het andere kind er buikpijn van heeft. 

 

In deze leeftijdsfase worden kinderen 

zich bewust van wat ze al kunnen en 

waar ze goed in zijn, maar anderzijds 

beseffen ze ook beter wat ze niet 

durven en waarin ze kwetsbaar zijn. 

 

Om zelfvertrouwen op te bouwen, moet 

uw oppaskind het gevoel krijgen dat er 

onvoorwaardelijk van hem gehouden 

wordt. Hij moet weten dat hij er mag 

zijn en dat hij wordt geloofd, ook als 

hij druk of brutaal geweest is. 
 
 

Eigen taakjes en 
oplossingen bedenken 
 

Door uw oppaskind zijn eigen 

verantwoordelijkheden te geven, 

groeit zijn zelfvertrouwen. Als hij zijn 

taakjes goed uitvoert en u tot steun is, 

leert hij te vertrouwen op zichzelf.  

 

Nog belangrijker: hij ontdekt dat hij 

voor u en anderen betekenisvol is!  

Stimuleer uw oppaskind om zelf 

oplossingen te bedenken. Is het zelf 
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oplossingen bedenken nog lastig? 

Geef dan suggesties. 

 

 

 
Tips om 
zelfvertrouwen 
verder te vergroten: 
 

• Leer uw oppaskind te incasseren: 

“Dat ging niet zo goed, dat was 

moeilijk!” Niemand is overal goed in 

en niemand is overal slecht in! 

Heb oog voor wat wel goed ging en 

maak gerichte complimentjes. Zo 

voorkomt u dat een kind niet tegen 

zijn verlies kan en dat niet zozeer 

het eindresultaat telt, maar juist 

het gehele proces aandacht 

verdient. 

 

• Zelfvertrouwen groeit op het 

moment dat uw oppaskind beseft 

wat hij allemaal al kan. Maak met 

behulp van plaatjes en foto’s een ‘ik 

kan al-poster’. 

 

• Om te ontdekken wie ze zelf zijn, 

moeten vijfjarigen zich kunnen 

meten met anderen. Pochen dat ze 

de snelste zijn en dat hun vader het 

allersterkst is! Geef uw oppaskind 

de ruimte voor deze 

competitiedrang. Het is heel 

normaal op deze leeftijd. 

 

Extra tip: 

Vijf- en zesjarigen 

zien regels als 

absoluut, en dus 

overal geldig. Een 

gezelschapsspelletj

e met een vriendje 

kan daardoor 

zomaar eindigen in 

ruzie. Dat 

spelregels 

onderlinge 

afspraken zijn die 

je kunt veranderen, 

snappen kinderen 

pas rond hun 

achtste jaar 

 

 


