
Wat betekent vriendschap voor jonge kinderen? En wat doe je als je kind 

geen vriendjes heeft? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en kindercoach 

Ingeborg Dijkstra buigen zich over zes stellingen.

6x       over

STELLING 1

Bij peuters geldt: uit 
het oog, uit het hart
In zekere zin is dat waar, erkent ontwikkelingspsycholoog 
Steven Pont. “Kinderen van die leeftijd gaan vrij ‘instrumen-
teel’ met elkaar om. Ze denken: Het is leuk voor mij dat jij  
er bent, want dan kunnen we samen dingen doen. En als  
dat vriendje niet in de buurt is, dan zoeken ze doorgaans wel 
iemand anders om mee te spelen.” 
Echt missen doen ze elkaar dus niet. “Als een kind op  
vakantie gaat en daar iemand vindt om zich mee te ver-
maken, dan verdwijnt het vriendje van thuis naar de 
achtergrond. Het steekt allemaal wat minder diep, de  
psychologische connectie is nog niet zo gelegd.” Anderzijds 
is niet iedereen vervangbaar, stelt Steven. “Een kind weet 

wat het aan een vriendje heeft. Als ze dezelfde dingen leuk 
vinden, dan blijven ze elkaar opzoeken.”
Ook kindercoach Ingeborg Dijkstra denkt dat er een kern 
van waarheid schuilt in de stelling. “Het is natuurlijk een  
beetje lastig te testen, je kunt niet helemaal nagaan wat er 
in het hoofd van een peuter omgaat. Dus je weet niet zeker 
of ze aan elkaar denken als ze elkaar niet zien. Feit blijft dat  
kinderen wat meer in het hier en nu leven, dus het ligt voor 
de hand dat het ze niet heel erg bezighoudt. Op het mo-
ment dat ze hun vriendje weer zien, gaan ze weer verder 
waar ze gebleven waren.” Dat ligt anders voor een leidster op 
de crèche of de peuterspeelzaal. Ingeborg: “Die neemt, naast 
een vader of moeder, een sleutelpositie in voor een peuter. 
Daar hecht een kind zich sterker aan dan aan een gemid-
deld vriendje of vriendinnetje. Een leidster zal thuis weleens 
vaker besproken worden.” Vanaf een jaar of vier begint het 
geheugen een grotere rol te spelen, zegt Ingeborg. “Als je dan 
met je kleuterzoon langs het huis van een vriendje !etst, 
dan roept dat een herinnering op. Hij zal misschien roepen: 
‘Kijk mam, daar woont die-en-die’.”

nijntje pluis had een vriendin

daar schreef zij brieven aan

zij woonde in een land, heel ver

van nijntjes land vandaan
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STELLING 3 

Een vriendschap 
tussen peuters of 
kleuters stelt nog 
niet zoveel voor 
Volgens kindercoach Ingeborg Dijkstra is dat een 
misvatting, die voortkomt uit onze eigen de!ni-
tie van vriendschap. “Wij spreken over vriend-
schap als je samen goede gesprekken voert en iets  
van je diepste innerlijke ziel blootgeeft aan de 
ander. Bij heel jonge kinderen ligt dat anders. Ze 
gebruiken nog niet veel taal, hun vriendschap  
bestaat uit spelen.”
Anders dan tot voor kort werd beweerd door 
ontwikkelingspsychologen, hebben peuters en 
kleuters wel degelijk vriendschappen. “Uit aller-
lei non-verbale signalen kun je opmaken dat ze  
oprecht blij zijn om een vriendje terug te zien. 
Ze krijgen pretoogjes, een grote glimlach op het  
gezicht of geven elkaar een knuffel.” Ook zal een 
peuter een vriendje proberen te helpen of te troos-
ten wanneer er iets aan de hand is. “Als ze zien 
dat de ander verdrietig is, gaan ze de juf halen of  
komen ze met een speelgoedje aanzetten.” 
Peuters spelen meer naast elkaar dan met elkaar,  
erkent Ingeborg. “Maar daarbij kijken ze wel naar de  
ander en ze doen elkaar na. Vanaf drie jaar laten 
ze echt een voorkeur zien voor bepaalde kinde-
ren. Ze gaan samen in de rij staan of kiezen naast 
wie ze willen zitten. Het mooie is dat ze nog geen  
sociale schaamte kennen. Ze kiezen echt waar ze 
voor staan, pas later gaat meetellen wat de groep 
ervan vindt. Een vriendschap is op die leeftijd dus 
heel oprecht.” 

‘Conflicten  
zijn leerzaam. 
Door ze op te 
lossen leren 

kinderen sociale 
vaardigheden’

STELLING 2 

Smoor omgang met foute 
vriendjes in de kiem
Imitatiegedrag onder kinderen is groot, stelt Steven Pont. “In die zin is het goed 
dat je kijkt naar met wie je zoon of dochter omgaat. Maar bedenk wel wat je een 
fout vriendje vindt en waarom. Mag je kind niet omgaan met kinderen die an-
ders zijn dan jouw kind? Hanteer niet al te strakke normen.” Hij adviseert om 
niet te snel in te grijpen. “Zolang het niet de spuigaten uitloopt, kun je het beter 
laten gaan. Het normbesef van je kind moet zich nog vormen. Dat gebeurt ook 
doordat je samen bespreekt wat niet zo goed is gegaan. Je kunt alles wel bij je 
kind weghalen, maar wat het uiteindelijk moet leren, is: hoe ga je ermee om?” 
Ook Ingeborg Dijkstra vindt dat je als ouders goed moet checken waarom je een 
vriendje ‘fout’ vindt. “Mogelijk zegt dat meer over je eigen voorkeur voor een 
kind – of misschien zelfs wel voor zijn of haar ouders.” Helder is in haar ogen 
wat echt een fout vriendje voor je kind is: “Een vriendje dat hem of haar pijn 
doet of waar het verdrietig of gestrest van wordt. Als een kind de hele ochtend 
je speelgoed loopt af te pakken, dan is dat geen vriend. Je kunt dan twee dingen 
doen: zo’n kind nooit meer uitnodigen óf het gedrag bespreekbaar maken, waar-
bij het laatste de voorkeur heeft. Vriendschap is namelijk ook gewoon leren: hoe 
ga je met elkaar om en waar liggen je grenzen?” Ingeborg benadrukt dat je nooit 
een ander kind moet afkeuren, maar altijd diens gedrag. “Zeg dus niet: ‘Hij is 
stom’ maar ‘Ik vind het niet leuk dat hij je speelgoed afpakt.’ Ook niet tegen je 
man, terwijl het kind binnen gehoorsafstand is. Niemand is vervelend of stom.” 
In peuter- en kleutervriendschappen doen zich meestal nog geen grote con"ic-
ten voor, constateert de kinderoach. “Peuters en kleuters hebben soms als indi-
vidu wel een duidelijke voor- of afkeur van een speci!ek kind, maar zijn er als 
groep nog niet bewust op uit bepaalde kinderen te pesten of buiten te sluiten. 
Als een peuter of kleuter buiten de groep valt, is het belangrijk om hier aan-
dacht aan te besteden en sociale vaardigheden te gaan oefenen.”
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Vriendschap 
door de 
jaren heen
Voorkeur voor andere kinderen 

begint al bij de babyleeftijd. Uit 

onderzoek blijkt dat jonge baby’s 

blij reageren op bepaalde kinderen, 

ze maken oogcontact of gaan 

kraaien. En als ze gaan kruipen, 

zoeken ze elkaar op. Dreumesen 

kunnen al een echte klik hebben  

en echt met elkaar optrekken. Bij 

peuters zie je veel imitatiegedrag: 

ze kijken naar hoe anderen spelen 

en leren daarvan. Kleuters begin-

nen met rollenspelen als vadertje 

en moedertje. 

>

STELLING 5 

Bij ruzie moet je altijd ingrijpen
Nee hoor, zegt kindercoach Ingeborg Dijkstra stellig. “Tenzij er pijn in het spel is:  
 haren trekken, bijten. Hoe moeilijk het ook is om je er buiten te houden, toch is het 
beter voor je kind. Als je ingrijpt, dan geef je eigenlijk de boodschap: jullie kunnen 
het zelf niet oplossen, dus ik doe het wel. En dan gaan ze op hun achttiende nog 
wachten tot je ingrijpt.” Ruzie is vaak een roep om aandacht. “Als je dat geeft, zelfs 
als dat negatieve aandacht is, dan ‘winnen’ ze. Vaak kunnen kinderen het prima zelf 
oplossen. Het speelgoed waar ze ruzie over hadden, laten ze links liggen en ze gaan 
iets anders doen. Meestal is het con"ict een stuk sneller uit de lucht dan wanneer 
jij je ermee gaat bemoeien. Zeker als ze een beetje kunnen praten, wordt dat een  
gebed zonder eind. Daar moet je – ook uit eigenbelang – niet aan beginnen.” 
Toch is het vaak moeilijk om je er als ouder buiten te houden. Ingeborg: “De meeste 
volwassenen vinden ruzie niet leuk. We leven in een wereld waarin alles gezellig en 
leuk en perfect moet zijn. Als je kind een speelafspraakje heeft bij jou thuis, en ze 
lopen de hele tijd ruzie te maken, dan wil je dat gewoon niet. Je wilt dat twee geluk-
kige kindjes daar braaf zitten te spelen. Zo’n ruzie schopt jouw idee van hoe het had 
moeten zijn een beetje in de war.” 
Op een kinderdagverblijf hebben kinderen van drie ongeveer elke tien minuten een 
con"ict, vertelt Steven Pont. “Voor ons is een ruzie heel vervelend, maar voor een 
kind veel minder. Kinderen kunnen elkaar met een schepje op het hoofd slaan in de 
zandbak en tien minuten later weer samen spelen.” Sterker nog, stelt Steven: ruzies 
zijn vaak leerzaam. “Sociale vaardigheden worden aangeleerd via een con"ict. Door 
het aangaan en het oplossen van ruzies en onenigheden, kweek je gevoeligheid voor 
de belevingswereld van de ander. Die heb je nodig om op een sociaal aanvaardbare 
manier met elkaar om te gaan.” 
Maar als er geweld aan te pas komt, zul je wel moeten ingrijpen, meent Steven. 
“Probeer in dat geval niet alleen te zorgen dat de ruzie stopt, maar ook om samen 
met de kinderen te bespreken wat de oorzaak was van de ruzie, hoe ze het zouden 
kunnen oplossen en hoe ze het de volgende keer kunnen voorkomen. Zo leren ze 
er echt iets van.”

STELLING 4  

Vriendschap moet 
je stimuleren
In principe is dat niet nodig, zegt Ingeborg. “Kinderen 
gaan van nature op zoek naar contact, het is mooi 
als je ze daarin vrij kunt laten. Zowel wat betreft 
de keuze voor vriendjes als de frequentie van het 
spelen. De één wil elke dag afspreken, de ander is 
happy als het twee keer per maand gebeurt.” Wel 
kun je voor de basisschool alvast oefenen met het 
fenomeen ‘afspreken’. “Bijvoorbeeld door eens een 
andere ouder met kind uit te nodigen. Eenmaal op 
de basisschool zal je kleuter vaker afspraken ma-
ken. Vindt hij of zij het spannend om bij een ander 
kind te spelen, ga dan bijvoorbeeld de eerste keer 
mee voor een kopje kof!e. Of vraag of het vriendje 
eerst een keer bij jullie komt spelen.” 
Belangrijk is in elk geval dat je geen vriendjes voor 
je kind gaat uitkiezen. “Een jongetje dat jij een 
beetje saai vindt, is misschien het ideale speel-
vriendje voor je peuter of kleuter. En hoewel je mis-

schien anders had gehoopt, liggen de kinderen van 
jouw eigen vrienden niet altijd goed bij jouw kind.” 
Volgens Steven Pont kun je vriendschap stimule-
ren door kinderen vooral de mogelijkheid te bie-
den om te spelen. “Probeer ook als het niet zo goed 
uitkomt te kijken of je er een mouw aan kunt 
passen. En laat zien hoe belangrijk vriendschap-
pen en contacten voor jou zijn.” De meest geluk-
kige kinderen zijn de sociaalvaardige kinderen, 
betoogt de ontwikkelingspsycholoog. “Daarom is 
het belangrijk dat jij ze manieren geeft om die  
sociale vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen 
die niet zo handig zijn in sociale interactie, drei-
gen eerder buiten de boot te vallen. Het is net als 
bij een goede voetballer, die steeds beter gaat spe-
len doordat je hem vaker laat voetballen, terwijl 
een slechte speler minder wordt ingezet en zijn 
vaardigheden niet verbetert. Dat is het venijnige.” 
Een goed zelfbewustzijn is een voorwaarde om  
sociale vaardigheden aan te leren. “Hoe beter een 
kind begrijpt hoe het zelf in elkaar zit, hoe gemak-
kelijker hij of zij vriendschappen kan aangaan. 
Voorlezen is hierbij een goed stimuleringsmiddel. 
Ga een gesprekje aan over emoties in het verhaal: 
‘Waarom werd de hoofdpersoon nou boos?’ Op die 
manier haal je het bewustzijn naar boven.” 
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STELLING 6

Als peuters of kleuters  
nooit een speeldate 
hebben, mist er iets aan 
hun sociale vaardigheden
Dat hangt er een beetje van af, meent ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. 
“Je moet eerst vaststellen: hoort het bij het kind of wordt het ingegeven door de 
omstandigheden? Als een jongetje vaak met zijn neus in een boekje zit, is dat 
dan omdat het zijn passie is? Of zou hij het liefste meevoetballen, maar wordt 
hij buitengesloten?” Om daarachter te komen, is het belangrijk je kind goed te 
observeren. “Hoe praat je kind er zelf over? Heb je het idee dat hij of goed in zijn 
vel zit? Ook de kinderopvang of school kan een rol spelen bij die observatie. Mis-
schien valt het ze op dat je zoon of dochter wellicht naar jongere kinderen toe 
trekt. Dan heeft je kind wel de behoefte om samen te spelen, maar redt hij of zij 
het dus niet op sociaal-emotioneel niveau met leeftijdsgenootjes.” Als blijkt dat 
je kind sociaal gedrag vermijdt, dan moet je in actie komen. “School of de kin-
deropvang kunnen daarbij helpen. Soms is de groep te groot en overspoelt de 
hele sociale wirwar hem. Als je kind samen met één ander kind een taakje moet 
uitvoeren – al is het maar het bord schoonmaken – dan bied je hem of haar al 
een kweekvijver voor sociaal gedrag.”
Soms mogen kinderen niet meespelen omdat ze belangrijke vaardigheden missen. 
Steven: “Er zijn kinderen die niet begrijpen hoe ze moeten invoegen. Ze vragen of 
ze mee mogen spelen en eisen vervolgens een te grote rol op. De volgende keer 
zeggen kinderen ‘nee’ als zo’n kind vraagt om mee te spelen. Als dit speelt, kun 
je je kind voorzichtig in situaties brengen waarbij hij of zij ondervindt hoe je je 
op een sociaal geaccepteerde manier invoegt in een groepje.”
Spelen zulke problemen niet, dan kan het zijn dat je kind gewoon graag op zich-
zelf is. “Als een kind gelukkig is, hoef je niet in te grijpen. Mogelijk heeft je kind 
genoeg aan één vriendje. Er zijn ook volwassenen die maar een paar echte vrien-
den hebben. Daar is niets mis mee.” ◾

Lezen
Ontwikkelingspsycholoog 

Elly Singer schreef het 

boek ‘Kijken, kijken, kijken 

– over samenspelen, 

botsen en verzoenen bij 

jonge kinderen’, gebaseerd 

op onderzoek in de 

kinderopvang. Het geeft 

een beeld van het sociale 

leven van jonge kinderen.
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