Dit kan je kind allemaal al
doen in huis
Jonger dan 3 jaar
Welke taak je ook neemt, met een peuter duurt het allemaal twee tot drie keer zo lang. Maar als je veel tijd
met je peuter doorbrengt, kun je net zo goed ook af en toe samen wat huishoudelijke taken doen. Je hoeft
je zoon of dochter niet altijd te entertainen, samen dingen doen mag best praktisch zijn. Dus waarom laat je
je hummel van twee niet gewoon meehelpen met het opvouwen van de handdoeken? Je doet er misschien
wat langer over, maar dan hoef je het niet meer te doen tijdens zijn middagslaapje en heb je dus even tijd
voor jezelf.
Of wat dacht je ervan je dreumes de blokken en de bal waarmee hij net heeft gespeeld, te laten opruimen?
Met wat aanmoediging kan hij die prima zelf terugleggen. Of geef een schone duster in zijn hand als jij aan
het stoffen bent. Ik weet zeker dat hij meehelpt als de beste. (Ik zeg bewust ‘schone duster’, want die belandt
natuurlijk vroeg of laat toch in z’n mond )

3 - 5 jaar
Als je kind drie of vier is, wil het je overal bij helpen of je nadoen. Laat ze lekker meehelpen, ook al is het
niet altijd even effectief. Lekker stofzuigen, vegen of schoonmaken, ook al wordt het zeker niet perfect.
Belangrijk is dat ze leren helpen in het huishouden. En oefenen is erg nuttig, ook al is het schoonmaken zelf
niet helemaal gelukt.
Taken die ze zelf kunnen doen:
handen wassen
jas aan de kapstok hangen
schoenen uitdoen en op hun vaste plek zetten
deur achter zich dichtdoen
speelgoed opruimen
eigen (plastic) bordje en bestek afruimen
uitkleden
naar de wc gaan en billen afvegen (nog wel even navegen!)
washandjes en onderbroeken sorteren
vuile was in de wasmand stoppen
papa of mama helpen bij alledaagse klusjes (dingen aangeven of wegzetten)

5 - 8 jaar
Dit is de leeftijd dat ze je echt kunnen gaan helpen (yeeeeh!). Natuurlijk zijn ze er op hun 5e nog niet supergoed in. Maar wacht maar eens tot ze eind 7 zijn.
Belangrijk is dat je de taken stapsgewijs invoert. Elke keer als je een nieuwe taak introduceert, doe je het de
eerste paar keer samen met je kind. Leg het niet alleen met woorden uit, maar laat meteen in de praktijk
zien wat het inhoudt.
Alles wat hierboven staat, en …
zichzelf wassen
zichzelf afdrogen
tanden poetsen (nog wel napoetsen, maar laat ze het maar vast leren)
aankleden
kleding uitzoeken
haar borstelen of kammen
bed opmaken (= dekbed rechttrekken)
wasgoed helpen opvouwen
vaatwasser inruimen
vaatwasser uitruimen
tafel dekken
tafel afruimen
eigen boterham smeren en beleggen
tas leegmaken uit school
tas inpakken naar school
gymkleren/zwemkleding uithangen na gebruik

klok in de gaten houden om op tijd naar school te gaan
speelgoed opruimen
huisdier eten geven
kamer opruimen
stof afnemen
stofzuigen
boodschappen wegzetten

8 - 10 jaar
Alles wat hierboven staat, en …
denken aan meenemen en inpakken van zwem- en gymspullen
spiegels schoonmaken
wasgoed sorteren
wastafel schoonmaken
wc schoonmaken
prullenbakken legen
beddengoed afhalen om te wassen
vegen
auto stofzuigen
tafel en aanrecht met vochtige doek afnemen
logeertas inpakken (wel even samen nog nalopen)

10 - 13 jaar
Alles wat hierboven staat, en …
wasmachine en droger bedienen
wasgoed ophangen
bed opmaken met schone lakens
dweilen
meehelpen met koken
auto wassen
oud papier en glaswerk wegbrengen
boodschapje doen

13 jaar en ouder
Zorg dat je tiener zich uitgedaagd voelt. Want op deze leeftijd wil hij eigenlijk behandeld worden als een
volwassene. Met wat huishoudelijke taken kan hij prima zijn verantwoordelijkheid ontwikkelen. Laat ze echt
helpen en wees dankbaar!
Alles wat hierboven staat, en …
boodschappen doen
eenvoudige maaltijden klaarmaken
boodschappenlijst maken voor ingrediënten van de maaltijd
koelkast schoonmaken
oven schoonmaken
was doen van begin tot eind
ramen zemen
schoenen poetsen
grasmaaien
band plakken
Met dit overzicht bedoel ik niet dat je je kinderen alles elke week laat doen. Maar je kunt bijvoorbeeld
rouleren. Ze hoeven natuurlijk niet de hele tijd schoon te maken en op te ruimen; laat ze ook lekker genieten
van hun kinderjaren! En komt de checklist niet helemaal overeen met wat jouw kind aankan? Geen paniek!
Jij kent jouw kind het beste en ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo.
Hartelijke groet,
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