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We gebruiken in deze handreiking zowel het woord ‘opvoeder’ als het woord ‘ouder’, om recht te 
doen aan het feit dat het niet altijd de ouders zijn die voor een kind zorgen. Als we spreken over de 
pedagogisch medewerker gebruiken we de vrouwelijke vorm, maar moet ook ‘hij’ worden gelezen. 

Als we spreken over het kind, gebruiken we de mannelijke vorm, maar moet ook ‘zij’ worden gelezen.
Niet alle foto’s in de hoofdstukken verwijzen naar de kinderdagverblijven die portret staan. 
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Deze vragen leven bij pedagogisch medewerkers en 

managers in de kinderopvang. Er is de afgelopen jaren 

immers veel aandacht voor de kwaliteit van kinderopvang. 

Kinderopvangorganisaties streven ernaar om optimaal 

tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en 

ouders.

De (zorg)behoeften van kinderen zijn per leeftijdsfase 

verschillend. Deze handreiking gaat in op de opvang van 

baby’s. Kinderopvangorganisaties spannen zich ervoor in 

om baby’s een stabiele, veilige én uitdagende opvang te 

bieden. Het is van extra groot belang dat de babyopvang 

van zeer goede kwaliteit is, omdat in het eerste levensjaar 

de basis wordt gelegd van de hersenontwikkeling, hechting 

en sociaal gedrag.

Het Expertisepunt Versterk Het Jonge Kind is op zoek 

gegaan naar inspirerende voorbeelden van babyopvang. 

Deze opvanglocaties worden in deze handreiking gepor-

tretteerd. In de portretten staan verschillende thema’s 

centraal, waar opvangorganisaties een bijzondere invulling 

aan geven. Sommige organisaties blinken uit op een enkel 

aspect, terwijl andere organisaties zo’n sterke visie en 

werkwijze hebben, dat ze op meerdere aspecten een hoge 

kwaliteit bewerkstelligen. Wat tekenend is voor alle 

opvangorganisaties die in deze handreiking worden 

geportretteerd, is dat medewerkers continu nadenken 

over wat goed is voor de baby. Er is een gedeelde visie op 

de opvang van baby’s en het belang van de baby staat 

daarin centraal. Veel dank gaat uit naar de locaties waar wij 

mochten observeren en die ons hebben geïnspireerd bij 

het schrijven van deze handreiking.

Voor wie is deze handreiking?
Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor 

leidinggevenden in dagopvang en gastouderopvang die 

willen werken aan de kwaliteit van de opvang van baby’s. 

Doordat de praktische handvatten steeds worden verbon-

den aan praktijkvoorbeelden, is de handreiking ook 

waardevol voor pedagogisch medewerkers die met baby’s 

werken.

Naast de praktijk, is de handreiking gebaseerd op inzichten 

uit de literatuur en van een aantal geïnterviewde experts 

(zie 1.4 en de bijlage). Ieder hoofdstuk eindigt met tips, die 

houvast bieden om morgen al te beginnen met de verbete-

ring van de kwaliteit van de babyopvang in uw organisatie.

Met deze handreiking hoopt het Expertisepunt Versterk 

Het Jonge Kind u uit te dagen om te kijken naar de eigen 

praktijk. Het is een uitdaging om een balans te vinden 

tussen de baby en de groep, tussen verzorgen en uitdagen 

en tussen tevreden ouders en tevreden 

pedagogisch medewerkers. 

Uit ieder hoofdstuk kunt 

u concrete tips halen. 

In hoofdstuk 6 leest 

u hoe u een start 

maakt met een 

vernieuwde 

invulling van het 

babybeleid in uw 

opvangpraktijk. 

Inleiding

“Baby’s die dagelijks op mijn groep komen zijn nog zo kwetsbaar, maar ouders laten wel hun kind 
bij ons achter. Sommige ouders zijn nog onzeker, anderen zijn vol vertrouwen. Hoe zorgen we 
ervoor dat we deze baby’s de liefdevolle aandacht en uitdagingen geven die ze nodig hebben? En 
hoe kunnen we dat zoveel mogelijk op dezelfde manier doen als de ouders thuis?”
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Het belang van goede babyopvang

        Aandacht voor de baby

We leren steeds meer over de ontwikkeling van baby’s en 

over manieren waarop we baby’s het beste kunnen 

verzorgen en ondersteunen. Voortschrijdend inzicht in 

onder andere de neurobiologische ontwikkeling van baby’s 

levert nieuwe handreikingen op voor een goede interactie 

met baby’s. Aangezien veel baby’s de nodige tijd doorbren-

gen in de kinderopvang, hebben pedagogisch medewer-

kers en de setting van de kinderopvang invloed op hun 

ontwikkeling. De kwaliteit van de opvang speelt daarbij een 

beslissende rol (Hausfather, Toharia, LaRoche & Engels-

mann, 1997).

In grootschalige onderzoeken in Canada en de Verenigde 

Staten werden excellente kindercentra vergeleken met 

kindercentra van lage kwaliteit. In de kindercentra van 

lagere kwaliteit vertonen kinderen meer negatief sociaal 

gedrag naarmate ze meer tijd in de opvang doorbrengen. 

Kwalitatief goede opvang blijkt langdurige positieve 

effecten te hebben op de sociale en persoonlijkheidsont-

wikkeling, de taalontwikkeling en de schoolprestaties van 

kinderen (zie o.a. Andersson, 1989, 1992; Howes, 1990; 

NICHD Early Child Care Research Network 2003; Belsky, 

2006). 

Ook neurobiologisch is de invloed van de kwaliteit van de 

kinderopvang aantoonbaar. Kinderen die hele dagen naar 

de kinderopvang gaan, hebben aan het einde van de dag 

een hoger niveau van het stressgerelateerde hormoon 

cortisol. Ook individuele verschillen spelen hierin een rol. 

Verlegen of angstige kinderen hadden een hogere toe-

name van cortisol na een dag in de kinderopvang dan 

leeftijdsgenootjes (Watamura, Donzella, Alwin & Gunnar, 

2003). Er is een cruciaal verband tussen het hormoon 

cortisol en de hersenontwikkeling van baby’s, en cortisol 

heeft een negatieve invloed op latere ontwikkelingsuit-

komsten van het kind (o.a. Sims, Guilfoyle & Parry, 2006; 

Lupien, e.a., 2009 in Speetjes & Verweij-Kwok, 2012). 

Betekent dit dat we baby’s zo min mogelijk, of niet, naar de 

opvang moeten brengen om stress en mogelijk negatief 

sociaal gedrag te voorkomen? De kinderopvang heeft juist 

ook positieve effecten op het kind en op de maatschappij 

(zie onder meer paragraaf 1.2). Daarnaast is er voor de 

meeste mensen geen andere oplossing. Het is daarom 

belangrijk om de positieve effecten van de kinderopvang 

op het kind zo groot mogelijk te maken en de negatieve 

effecten te ondervangen. 

Dit hoofdstuk gaat in op het belang van goede babyopvang. De kwaliteit van babyopvang is van 
groot belang voor de baby en de ouders, maar goede babyopvang heeft ook een belangrijke maat-
schappelijke functie. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de uitgangspunten van deze handreiking 
en hoe deze is ontstaan en is opgebouwd.

1
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Een belangrijke manier om stress bij baby’s te voorkomen 

of te verminderen, is door pedagogisch medewerkers te 

trainen en selecteren op hoge sensitieve responsiviteit. Uit 

onderzoek blijkt dat hoge sensitieve responsiviteit van 

pedagogisch medewerkers een positief verband kan 

hebben met  het gevoel van welbevinden van kinderen 

(Sims, e.a., 2006; Groeneveld, Vermeer, Van IJzendoorn & 

Linting, 2010). Een goede omgeving en een sensitieve 

opvoeder is voor baby’s extra belangrijk, omdat de vroege 

periode van het leven van een kind cruciaal is voor de 

hersenontwikkeling. Meerdere onderzoeken hebben 

aangetoond dat er in de vroege periode kritische momen-

ten zijn in de ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind 

zich niet op het juiste moment kan ontwikkelen, is dit later 

moeilijk of niet  in te halen (zie bijvoorbeeld Belsky & 

Fearon, 2002; Bendersky & Lewis, 1994 in Berk 2009 en 

Beckett e.a., 2006). Een goede omgeving en een goede 

interactie met de baby op de kinderopvang zou als buffer 

kunnen fungeren voor mogelijk ervaren stress en kan posi-

tief bijdragen aan de ontwikkelingskansen van baby’s.

        Maatschappelijk belang

In Nederland gaan moeders na de geboorte van een kind 

doorgaans met tien weken en vaders met vijf dagen weer 

aan het werk. Zo’n 23 procent van de ouders kiest voor een 

kinderdagopvang of een gastouder. Gemiddeld worden er 

39.700 baby’s opgevangen in de kinderopvang en/of via 

gastouderschap (CBS, 2015). Voor deze 23 procent van de 

ouders en hun baby’s is het logischerwijs belangrijk dat zij 

de best mogelijke zorg kunnen verwachten van de opvang. 

Ook voor de maatschappij is het van belang dat de 

babyopvang van hoge kwaliteit is.

Met kwaliteitsverbetering van de babyopvang investeren 

we in het kind, maar ook in de opvoeders en in de maat-

schappij. Ouders kunnen met een gerust hart weer aan het 

werk, wetende dat hun baby op de best mogelijke manier 

wordt opgevangen. En de maatschappij is erbij gebaat als 

moeders economische zelfstandig zijn en een sterkere 

positie op de arbeidsmarkt verwerven. 

1.2
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Een andere maatschappelijke functie van kinderopvang is 

de bestrijding van uitsluiting van zowel kinderen als 

ouders, zo stelt voorzitter van Childcare International Anke 

van Keulen. “Als de opvang kinderen uit achterstandssitua-

ties een rijke speelleeromgeving biedt, maken zij een 

betere start op de basisschool. En doordat kinderen in de 

kinderopvang deel uitmaken van een groep, is het een 

oefenplaats voor democratisch burgerschap.” De kinder-

opvang kan bijdragen aan het bestrijden van uitsluiting van 

ouders door te fungeren als een ontmoetingsplaats, als 

een actieve gemeenschap die bijdraagt aan de maatschap-

pelijke participatie van ouders en kinderen (Keulen en 

Schepers, 2008). Kinderopvangcentra kunnen tevens een 

preventieve functie vervullen doordat ze ouders laagdrem-

pelige opvoedingssteun bieden. 

Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in peuters, 

zoals de implementatie van voor- en vroegschoolse 

programma’s, de inzet van hbo’ers en interventies gericht 

op de verbetering van het taalniveau van beroepskrachten. 

De kwaliteit van de opvang en educatie van peuters heeft 

daarmee een boost gekregen. De babyopvang blijft echter 

achter in de professionalisering van de kinderopvang-

sector. Willen we dat meer baby’s gebruikmaken van de 

kinderopvang, dan is het van belang dat de kwaliteit van de 

babyopvang verbetert, zodat het aanbod voor ouders 

aantrekkelijk wordt en we maatschappelijk meer baat 

hebben bij de opvang van baby’s en peuters. Ook is het 

van belang om de toegankelijkheid te vergroten, waardoor 

meer ouders de opvang weten te vinden én kunnen 

bekostigen. Betere kwaliteit en betere toegankelijkheid zijn 

daarom de speerpunten van het huidige landelijke 

kinderopvangbeleid (brief van de Minister van SZW aan de 

Tweede Kamer, juli 2015). Er wordt de komende jaren 

geïnvesteerd in het werken aan pedagogische doelen, in 

een nieuw en verscherpt toezicht op de kinderopvang en 

in de kwaliteit van de beroepskracht. 

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) pleit al sinds 2009 voor 
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kinderen per pedagogisch medewerker in de groep zitten, 

en doordat ouders te weinig tijd beschikbaar maken voor 

de wenperiode en de overdrachtsmomenten. Een aantal 

van de aanbevelingen die Schreuder in de NJi-notitie doet, 

zijn inmiddels overgenomen door het ministerie van Sociale 

Zaken. Het ministerie heeft maatregelen getroffen die zijn 

gericht op kwaliteitsverbetering van de babyopvang.

Allereerst constateert het ministerie dat de opvang van 

baby’s specifieke competenties vereist van de pedagogisch 

medewerkers. Scholing exclusief gericht op de verzorging 

en ontwikkeling van baby’s worden daarom door het 

ministerie gestimuleerd. Een tweede aandachtspunt is de 

beroepskracht-kindratio (BKR), die aangescherpt zal 

worden. Pedagogisch medewerkers komen tijd te kort om, 
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dingsuren per kind. Tot slot stelt het ministerie vast dat de 

kwaliteit van de opvang negatief wordt beïnvloed door het 

grote verloop onder het personeel. Daarom zijn er 

afspraken gemaakt over een vast gezicht, stabiliteit en 

veiligheid op de groep (brief van de Minister van SZW aan 
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        Een holistische aanpak

Een goede baby- en kinderopvang is cruciaal voor de 

ontwikkeling en het welzijn van de baby. De zorg voor een 

groep van gemiddeld twaalf peuters en baby’s, ouders die 

kinderen komen brengen en halen, de ruimte die schoon-

gemaakt moet worden en alle andere uitdagingen die 

komen kijken bij een standaard dag in de opvang, maken 

het lastig om alle kwaliteitsaspecten van een goede 

babyopvang aan de orde te laten komen. Het Expertise-

punt Versterk Het Jonge Kind heeft deze handreiking 

gemaakt om u bij te staan en uit te dagen bij het nadenken 

over een totaalaanpak van de babyopvang. De belangrijk-

ste kwaliteitsaspecten van babyopvang komen aan bod: 

emotionele veiligheid, dagritme, uitdaging bieden en 

ouderbetrokkenheid.

In deze handreiking staan praktische en inspirerende 

praktijkvoorbeelden centraal. Het zijn reële voorbeelden 

van veelvoorkomende situaties en van mensen die 

dagelijks met baby’s werken. Dat maakt dat de voorbeel-

den voor u, als manager of pedagogisch medewerker, 

herkenbaar zijn en handvatten bieden die u morgen al 

kunt uitproberen. 

In deze handreiking pleiten we voor een zo volledig 

mogelijke aanpak van de babyopvang. De organisaties die 

als voorbeeld dienen, werken vanuit een visie en kiezen 

voor een holistische aanpak: de visie heeft gevolgen voor 

alle aspecten van de opvang. Ze zien de benadering en 

verzorging van de baby als één geheel en streven op elk 

gebied en op ieder moment van de dag naar een uniforme 

en doordachte aanpak. Daar waar bijvoorbeeld een rustige 

omgeving voor de baby centraal staat, is gekozen voor een 

minimalistische inrichting, kleine horizontale groepen en 

verschillende slaapmogelijkheden. We kiezen ervoor om 

de verschillende aspecten in deze handreiking wel apart te 

bespreken, omdat de werkwijze daardoor inzichtelijk 

wordt en gemakkelijker kan worden vertaald naar andere 

kinderopvangorganisaties. 

1.3

10 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden

        Een holistische aanpak

Een goede baby- en kinderopvang is cruciaal voor de 

ontwikkeling en het welzijn van de baby. De zorg voor een 

groep van gemiddeld twaalf peuters en baby’s, ouders die 

kinderen komen brengen en halen, de ruimte die schoon-

gemaakt moet worden en alle andere uitdagingen die 

komen kijken bij een standaard dag in de opvang, maken 

het lastig om alle kwaliteitsaspecten van een goede 

babyopvang aan de orde te laten komen. Het Expertise-

punt Versterk Het Jonge Kind heeft deze handreiking 

gemaakt om u bij te staan en uit te dagen bij het nadenken 

over een totaalaanpak van de babyopvang. De belangrijk-

ste kwaliteitsaspecten van babyopvang komen aan bod: 

emotionele veiligheid, dagritme, uitdaging bieden en 

ouderbetrokkenheid.

In deze handreiking staan praktische en inspirerende 

praktijkvoorbeelden centraal. Het zijn reële voorbeelden 

van veelvoorkomende situaties en van mensen die 

dagelijks met baby’s werken. Dat maakt dat de voorbeel-

den voor u, als manager of pedagogisch medewerker, 

herkenbaar zijn en handvatten bieden die u morgen al 

kunt uitproberen. 

In deze handreiking pleiten we voor een zo volledig 

mogelijke aanpak van de babyopvang. De organisaties die 

als voorbeeld dienen, werken vanuit een visie en kiezen 

voor een holistische aanpak: de visie heeft gevolgen voor 

alle aspecten van de opvang. Ze zien de benadering en 

verzorging van de baby als één geheel en streven op elk 

gebied en op ieder moment van de dag naar een uniforme 

en doordachte aanpak. Daar waar bijvoorbeeld een rustige 

omgeving voor de baby centraal staat, is gekozen voor een 

minimalistische inrichting, kleine horizontale groepen en 

verschillende slaapmogelijkheden. We kiezen ervoor om 

de verschillende aspecten in deze handreiking wel apart te 

bespreken, omdat de werkwijze daardoor inzichtelijk 

wordt en gemakkelijker kan worden vertaald naar andere 

kinderopvangorganisaties. 

1.3



11Handreiking voor kinderopvangorganisaties

        Opbouw en bronnen

Wat is goede babyopvang en tegen welke dilemma’s lopen 

kinderopvangorganisaties aan om dit te realiseren? Die 

vraag ligt ten grondslag aan deze handreiking. Om ant-

woorden te vinden, hebben we verschillende bronnen 

geraadpleegd: we hebben op opvanglocaties observaties 

uitgevoerd en gesproken met medewerkers en ouders, we 

hebben experts geïnterviewd en we hebben bronnenon-

derzoek gedaan.

De kwaliteitsaspecten ‘ouderbetrokkenheid’, ‘emotionele 

veiligheid’, ‘dagritme’ en ‘uitdaging bieden’  worden in de 

vier betreffende hoofdstukken steeds op dezelfde manier 

behandeld:

• Aan welke kenmerken voldoet goede babyopvang 

volgens professionals en onderzoekers?

• Tegen welke dilemma’s loopt de kinderopvang aan bij 

het realiseren van goede opvang? De hoofdstukken laten 

zien hoe andere locaties omgaan met de dilemma’s die 

het werken op de opvang en met baby’s met zich 

meebrengen.

• Wat zijn goede oplossingen?

 We geven praktijkvoorbeelden van de bezochte kinder-

opvangorganisaties en sluiten het hoofdstuk af met 

adviezen en tips.

Algemeen kader voor deze handreiking is het Pedagogisch 

Kader Kindercentra 0-4 jaar (Singer & Kleerekoper, 2009). 

Veel kinderopvangorganisaties gebruiken dit kader om 

richting te geven aan hun pedagogisch beleid. Het kader 

wijst opvangorganisaties in heldere taal in de juiste 

richting, namelijk naar sensitieve en doordachte opvang.

De bezochte kinderopvangorganisaties
De praktijkvoorbeelden in deze handreiking zijn afkomstig 

van de volgende kinderopvangorganisaties: De Drie Ballon-

nen, het Fantaziehuis, Kinderopvang Humanitas locatie de 

Banjers, Kinder Service Hotel locatie KSH Gein, Milk & 

Cookies, Prikkebeen, Kinderopvang Tierelier en de Twee-

ling (zie de bijlage voor meer informatie over de locaties). 

Op advies van anderen (via ouders en het internet) is voor 

deze locaties gekozen. De gekozen locaties doen iets 

bijzonders en/of steken meer tijd en energie in bepaalde 

aspecten van babyopvang dan de meeste locaties doen.

Experts
De volgende experts op het gebied van de ontwikkeling 

van baby’s zijn geïnterviewd: Elly Singer (onderzoeker en 

schrijver), Anke van Keulen (Mutant), Hanneke Poot- Van 

der Windt (Sirene voor kinderen), Sylvia Nossent (stichting 

Babywerk), Kees Broekhof (Sardes) en Djoeke van Rossum 

(Bijdehandjes Gebaren en Kentalis). In bijlage 2 staat meer 

informatie over de experts. 
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Ouders

        Wennen en overdracht

Dilemma’s
• Hoe zorgen we ervoor dat baby’s en ouders zo goed 

mogelijk aan onze opvang gewend raken?

• Hoe lang moet een baby wennen?

• Op welke manier kunnen we de opvang zoveel 

mogelijk op thuis laten lijken?

• Hoe kunnen we tijdens ‘de spitsuren’ van de haal- en 

brengmomenten voldoende informatie met de ouders 

uitwisselen?

Er wordt nog wel eens gezegd dat baby’s niet zo’n moeite 

hebben met wennen, omdat kinderen jonger dan zes 

maanden nog niet (zo) eenkennig zijn. Het is echter een 

grote overgang voor baby’s als ze naar de opvang gaan. 

Een goede wenperiode en een doordacht wenbeleid van 

de kinderopvang, kunnen de overgang voor baby’s en 

ouders vergemakkelijken. De wenperiode is de periode bij 

uitstek om te werken aan de emotionele veiligheid van de 

baby. Daarnaast is het belangrijk om vanaf de start een

 goede band op te bouwen met de ouders. Zie het als een 

investering die zich de komende vier jaar uitbetaalt, in de 

eerste plaats aan de kinderen en de ouders, maar ook aan 

de organisatie. Als de ouders zich betrokken voelen bij de 

organisatie, zullen zij ook meer tevreden zijn over de 

organisatie.

De overdrachtsmomenten zijn cruciaal voor een goede 

afstemming tussen de thuis- en de opvangsituatie. Voor de 

baby is het goed dat de twee werelden zo soepel mogelijk 

in elkaar overvloeien. Milk & Cookies en De Tierelier 

besteden veel tijd en aandacht aan het wenproces en de 

communicatie met ouders.

Milk & Cookies
“We waren blij met de manier waarop de wenperiode bij 

Milk & Cookies verliep. Het wennen ging in stapjes en het 

was mogelijk om meerdere dagen te wennen”, vertelt een 

moeder van een baby en een dreumes. “Bij ons eerste kind 

hadden we behoefte aan drie wendagen: eerst 2 uur, toen 

een ochtend en daarna een hele dag. Bij het tweede kind 

ging het sneller, want zij ging al een tijdje mee om haar 

broer op te halen. De intake verliep prettig en natuurlijk. 

Alles werd besproken en ik had het gevoel dat er goed naar 

mij werd geluisterd.”

Bij Milk & Cookies verloopt het wennen in overleg met de 

ouders. De manager vertelt dat er geen standaard 

wenprocedure is. “Die hangt af van hoe spannend een 

ouder het vindt en hoe het met het kind gaat. Vaak komt 

een baby eerst twee uurtjes wennen. Gaat dat niet goed, 

dan komt het kind nog eens twee uurtjes. Vervolgens een 

halve dag en daarna pas een hele dag. Als ouders willen, 

kunnen zij tijdens het wennen op de groep blijven. Op een 

Het is in het belang van het kind dat de medewerkers van de opvang vanaf het begin een goede 
relatie met de ouders opbouwen. Dit hoofdstuk gaat in op het wennen op de groep, de betrokkenheid 
van ouders en beschrijft wat de opvang kan doen om te bereiken dat opvang en ouders als partners 
samenwerken om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren.
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gegeven moment adviseren we die ouders wel om dat af te 

bouwen, zeker als we zien dat het kind het goed doet.”

In eerste instantie worden de gewoonten van thuis 

overgenomen. Als ouders specifieke wensen hebben, 

bijvoorbeeld het dragen in een draagdoek of oefenen op 

het potje, worden de mogelijkheden daartoe altijd 

bekeken. Ze bespreken waar de wens vandaan komt en 

waarom deze voor de ouders zo belangrijk is. Vervolgens 

wordt in samenspraak met de ouders toegewerkt naar een 

werkwijze die haalbaar is voor de groep én prettig is voor 

het kind, bijvoorbeeld dat ze samen gaan toewerken van 

slapen in de draagzak naar slapen in een bedje. 

Een moeder: “Bij het brengen vragen de pedagogisch 

medewerkers hoe de nacht was en of er nog bijzonderhe-

den waren. Bij het ophalen vertelt de pedagogisch 

medewerker hoe de dag was, of de baby hangerig was, hoe 

ze heeft geslapen en gedronken en of ze iets leuks hebben 

gedaan. Ze nemen de tijd, maar het is natuurlijk wel 

spitsuur tussen 17.30 en 18.00 uur. Als je zelf haast hebt 

maar wel iets wilt weten, zal je dus gewoon even moeten 

wachten. Ik vraag wel eens opvoedadvies of tips en 

pedagogisch medewerkers nemen hiervoor altijd de tijd. 

Ook vragen pedagogisch medewerkers mij wel eens om 

een advies, bijvoorbeeld toen mijn kind een tijdje niet zo 

goed uit de fles dronk.”

Een goede overdracht is in de visie van Milk & Cookies 

cruciaal. De manager: “Het gaat niet alleen over eten en 

poepen, maar ook over hoe het kind contact legt met en 

reageert op andere kinderen. Daarom is het noodzakelijk 

dat pedagogisch medewerkers communicatief vaardig zijn.”

Als pedagogisch medewerkers er niet aan toe zijn gekomen 

om alle ouders te spreken, bellen ze de ouders soms met 

de vraag om de volgende keer iets eerder te komen om bij 

te praten. Tot de kinderen anderhalf jaar zijn, wordt er een 

schriftje bijgehouden. Daarna krijgen de ouders per 

seizoen een fotoverslag. Eén keer per jaar krijgen de 

ouders een filmpje, waarin ze zien hoe hun kind op de 

groep functioneert.

De Tierelier
Kinderopvang De Tierelier ziet de ouders als belangrijke 

informant. De ouders kennen het kind door en door en 

hebben thuis hun eigen rituelen en gewoonten ontwikkeld. 

In de intake wordt daarom altijd uitgebreid besproken hoe 

het kind is, welke rituelen de ouders doen bij het slapen 

gaan en hoe het kind het beste kan worden getroost.

 

Ouders vertellen dat zij de persoonlijke benadering 

waarderen. In de overdracht, waarvoor de tijd wordt 

genomen, merken zij dat het kind echt wordt gezien door 

de pedagogisch medewerker. Vooral bij baby’s is er een 

intensieve communicatie en afstemming met ouders.

De pedagogisch medewerkers houden een elektronisch 

logboek bij van de gebeurtenissen van de dag. Het is de 

elektronische versie van het ‘heen- en-weerschriftje’. 

Bezorgde ouders kunnen gedurende de dag op de App het 

logboek van de groep meelezen. “Dit geeft vertrouwen. 

Vooral als  je kind een beetje kwakkelt, wil je graag weten 

of alles goed gaat,” vertelt een ouder. 

Ouders kunnen zelf ook in het logboek schrijven en de 

pedagogisch medewerker kan hierop weer reageren. Een 

ouder geeft bijvoorbeeld door hoe laat het kind is gevoed, 

zodat de pedagogisch medewerker het voedingsritme op 

de groep kan aanpassen. Een ouder: “Als ik in de auto 

bedenk dat ik iets ben vergeten te zeggen, kan ik het snel 

nog even in het logboek schrijven. Dan kan ik met een 

gerust hart naar mijn werk.” 

Luisteren en meebewegen
Het eerste gesprek met ouders heeft veel invloed op het 

verloop van de wenperiode en op de toekomstige band 

met de ouders. Goed luisteren en doorvragen zijn belang-

rijk. Als ouders specifieke wensen of behoeften hebben, is 

het goed om, zoals bij Milk & Cookies gebeurt, door te 

vragen zodat je weet waaróm dit voor de ouders zo belang-

rijk is. Misschien heeft de baby een moeilijke start gehad, is 

hij te vroeg geboren of zijn er problemen in de ontwikke-

ling. Milk & Cookies komt in eerste instantie tegemoet aan 

de specifieke wensen van ouders, maar maakt ook meteen 

de grenzen duidelijk. Door eerst mee te bewegen, ontspan-

nen de ouders al snel als zij ervaren dat het allemaal een 

stuk minder spannend is dan verwacht.

Wennende ouders
In Nederland is het niet gebruikelijk dat ouders op de 

groep ‘meewennen’ met hun kind. Veel kinderdagverblij-

ven vermijden dat, omdat pedagogisch medewerkers zich 

er ongemakkelijk bij zouden voelen, ouders ‘in de weg’ 

zouden lopen of omdat het geen positief effect zou 

hebben op de baby of op de groep.
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Toch zou het meer een gewoonte moeten zijn om ouders 

‘mee te laten wennen’.  Hierdoor ervaren zij hoe een dag 

op de opvang verloopt. Ze zien welke activiteiten op elkaar 

volgen, hoe een pedagogisch medewerker reageert als een 

baby huilt en welke speeltjes er op de groep aanwezig zijn. 

Ook levert het empathie op bij de ouders, ze begrijpen als 

de pedagogisch medewerker moe is aan het einde van de 

dag. Daarnaast ontstaat er door de aanwezigheid van 

ouders een basis om een goede band met hen op te 

bouwen. 

Als ouders op de groep zijn, is het verstandig om hen 

duidelijke instructies te geven, bijvoorbeeld: ‘ga rustig in 

een hoek zitten en observeer eerst even hoe het met de 

baby gaat’ of ‘help mij met het eten en drinken klaar 

maken, dan zie je meteen wat wij hier allemaal aanbieden’. 

Meehelpen is informatief voor de ouders en levert de 

pedagogisch medewerkers extra handen op. 

Het belangrijkste is dat het wennen ‘op maat’ gebeurt. 

Bespreek in alle openheid met ouders wat hun wensen zijn 

en wat de mogelijkheden van de opvang zijn. Observeer en 

bespreek met elkaar hoe de baby zich ontwikkelt. Laat het 

vaste wenschema of de standaardregels voor het wennen 

los en pas het aan op de baby en de ouders.

De overdracht
De breng- en haalmomenten zijn belangrijke overdrachts-

momenten. Ouders en pedagogisch medewerkers 

stemmen de zorg van het kind op elkaar af. De overdracht 

is in eerste instantie in het belang van de baby. Pedago-

gisch medewerkers en ouders wisselen bijvoorbeeld uit 

hoe laat het kind het laatste hapje of slaapje heeft gehad, 

zodat het ritme kan worden voortgezet.

Naast de mondelinge overdracht, zijn er verschillende 

manieren om elkaar goed te informeren. Zo werkt kinder-

opvang De Tweeling met een groot bord waarop de ritmes 

en slaaptijden van de baby’s worden bijgehouden. Bij 

kinderopvang de Tierelier kunnen ouders en medewerkers 

ook digitaal informatie aan elkaar doorgeven. En bij Milk & 

Cookies maken pedagogisch medewerkers buiten het 

‘spitsuur’ een afspraak met ouders als er meer afstemming 

nodig is of als er iets besproken moet worden.

De overdracht beperkt zich niet alleen tot ‘het hapje en het 

slaapje’. Zowel bij de Tierelier als bij De Tweeling krijgen 

ouders tijdens de overdacht informatie over de dag en 

wordt de relatie gelegd met de ontwikkeling van het kind. 

Bijvoorbeeld: als de motorische ontwikkeling wat achter 

loopt, legt de pedagogisch medewerker uit dat het kind 

momenteel sterk is gericht op de taalontwikkeling. Door 

het ‘grotere plaatje’ te schetsen, worden de ouders gerust-

gesteld en goed geïnformeerd. Zo is de kinderopvang een 

opvoedpartner waar ouders mee kunnen sparren. 

De kinderopvang kan ook een preventieve functie vervul-

len. Als pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld merken 

dat een baby steeds minder op geluid regeert, is het van 

groot belang dat ze dit direct aan de ouders doorgeven, 

zodat ouders zo vroeg mogelijk met de baby naar de 

huisarts gaan. Bij kinderopvang Prikkebeen, waar sommige 

kinderen specifieke zorg nodig hebben, is er veel aandacht 

voor de overdracht en voor samenwerking met ouders.  

Wanneer het niet goed gaat met een kind, wordt er samen 

met de ouders een plan van aanpak gemaakt.
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Van dilemma‘s naar keuzes
Hoe zorgen we ervoor dat baby’s en ouders zo goed 

mogelijk aan onze opvang gewend raken?

• Zorg ervoor dat de overdrachtsmomenten waardevol 

zijn. Geef naast informatie over de dag ook (kort) wat 

informatie over de ontwikkeling van het kind. 

• Neem tijd voor verdiepende gesprekken met de 

ouders buiten de overdrachtsmomenten om.

• Nodig de ouders uit om op de groep mee te draaien 

en geef ze duidelijke instructies.

• Plan meerdere wenmomenten in voor de baby. 

Evalueer tussentijds met de ouders hoe de baby zich 

ontwikkelt.

• Plan kort na de intake een tweede, inhoudelijker 

gesprek met de ouders, waarin de ontwikkeling van 

de baby en de opvoedingsideeën van de ouders 

worden besproken. Plan dit gesprek bijvoorbeeld 

aansluitend op een wenochtend. Dan kunnen de 

ouders ook meteen vragen stellen naar aanleiding 

van het wennen.

Hoe lang moet een baby wennen?

• Stem het aantal wendagen af op de behoeften van de 

baby en de ouders. Het moet natuurlijk binnen de 

grenzen van de opvang liggen, maar er zijn ouders en 

baby’s die meer en die minder wentijd nodig hebben.

• Bouw de duur van wenmomenten van de baby 

langzaam op, bijvoorbeeld van één uur naar twee 

uur, naar vier uur, naar een hele dag. 

 

Op welke manier kunnen we de opvang zoveel mogelijk 

op thuis laten lijken?

• Luister goed naar de ouders: wat gebeurt er thuis en 

welke gewoonten en rituelen zijn voor de ouders van 

belang? 

• Wees vanaf het begin duidelijk over wat haalbaar is 

en schep geen irreële verwachtingen.

• Kom in het begin zoveel mogelijk tegemoet aan de 

wensen van de ouders, maar werk in overleg met de 

ouders gaandeweg toe naar een aanpak die zowel 

voor de ouders als voor de opvang acceptabel is.

Hoe kunnen we tijdens ‘de spitsuren’ van de haal- en 

brengmomenten voldoende informatie met de ouders 

uitwisselen?

• Plan, als het nodig is, wat langere gesprekken in 

buiten de breng- en haalmomenten. Bel ouders 

bijvoorbeeld op met de vraag of ze wat eerder 

kunnen komen.

• Werk met een digitaal logboek, waarin pedagogisch 

medewerkers en ouders elkaar overdag  informatie 

kunnen geven over praktische zaken. Dat bespaart 

tijd bij het ophalen en geeft ruimte om dan te praten 

over de ontwikkeling van de baby in brede zin. 

16 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden

Van dilemma‘s naar keuzes
Hoe zorgen we ervoor dat baby’s en ouders zo goed 

mogelijk aan onze opvang gewend raken?

• Zorg ervoor dat de overdrachtsmomenten waardevol 

zijn. Geef naast informatie over de dag ook (kort) wat 

informatie over de ontwikkeling van het kind. 

• Neem tijd voor verdiepende gesprekken met de 

ouders buiten de overdrachtsmomenten om.

• Nodig de ouders uit om op de groep mee te draaien 

en geef ze duidelijke instructies.

• Plan meerdere wenmomenten in voor de baby. 

Evalueer tussentijds met de ouders hoe de baby zich 

ontwikkelt.

• Plan kort na de intake een tweede, inhoudelijker 

gesprek met de ouders, waarin de ontwikkeling van 

de baby en de opvoedingsideeën van de ouders 

worden besproken. Plan dit gesprek bijvoorbeeld 

aansluitend op een wenochtend. Dan kunnen de 

ouders ook meteen vragen stellen naar aanleiding 

van het wennen.

Hoe lang moet een baby wennen?

• Stem het aantal wendagen af op de behoeften van de 

baby en de ouders. Het moet natuurlijk binnen de 

grenzen van de opvang liggen, maar er zijn ouders en 

baby’s die meer en die minder wentijd nodig hebben.

• Bouw de duur van wenmomenten van de baby 

langzaam op, bijvoorbeeld van één uur naar twee 

uur, naar vier uur, naar een hele dag. 

 

Op welke manier kunnen we de opvang zoveel mogelijk 

op thuis laten lijken?

• Luister goed naar de ouders: wat gebeurt er thuis en 

welke gewoonten en rituelen zijn voor de ouders van 

belang? 

• Wees vanaf het begin duidelijk over wat haalbaar is 

en schep geen irreële verwachtingen.

• Kom in het begin zoveel mogelijk tegemoet aan de 

wensen van de ouders, maar werk in overleg met de 

ouders gaandeweg toe naar een aanpak die zowel 

voor de ouders als voor de opvang acceptabel is.

Hoe kunnen we tijdens ‘de spitsuren’ van de haal- en 

brengmomenten voldoende informatie met de ouders 

uitwisselen?

• Plan, als het nodig is, wat langere gesprekken in 

buiten de breng- en haalmomenten. Bel ouders 

bijvoorbeeld op met de vraag of ze wat eerder 

kunnen komen.

• Werk met een digitaal logboek, waarin pedagogisch 

medewerkers en ouders elkaar overdag  informatie 

kunnen geven over praktische zaken. Dat bespaart 

tijd bij het ophalen en geeft ruimte om dan te praten 

over de ontwikkeling van de baby in brede zin. 

16 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden



17Handreiking voor kinderopvangorganisaties

        Ouderbetrokkenheid 

Dilemma’s
• Hoe worden opvang en ouders partners in de 

 opvoeding?

• Hoe ver gaan we als kinderopvang in de service-

 verlening aan ouders?

Het eerste dilemma dat pedagogisch medewerkers van 

kinderopvangorganisaties vaak benoemen bij het bespre-

ken van ouderbetrokkenheid, is het feit dat de ouders 

werken en dat het daarom lastig is om te vragen of ze 

(meer) betrokken kunnen zijn. Hoe kunnen pedagogisch 

medewerkers en hun populatie werkende ouders toch 

opvoeden in gezamenlijkheid, terwijl de contactmomenten 

minimaal zijn? Een aantal tips zijn in hoofdstuk 2.1 aan de 

orde gekomen: een uitgebreidere wenperiode op maat, 

gesprekken inplannen buiten de haal- en brengmomenten 

en een digitaal logboek. In deze paragraaf staat het 

opbouwen van een band met ouders centraal en het 

leggen van een basis waarbij partnerschap kan ontstaan. 

Er zijn ouders die behoefte hebben aan extra diensten die 

de opvoeding en verzorging van de kinderen gemakkelijker 

maken, zoals een boodschappenservice, een kinderkap-

per, een logopedist aan huis of een stomerijservice. Hoe 

gaat de opvang hiermee om? De pedagogische kwaliteit en 

het belang van het kind staan voorop, maar de opvang wil 

ook tegemoetkomen aan de vragen van de klant. Dat kan 

dilemma’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld: hoe 

kunnen we de continuïteit waarborgen als we flexibele 

opvangtijden bieden? Serviceverlening kan dilemma’s met 

zich meebrengen, maar ook mogelijkheden. Door de 

ouders te ondersteunen, worden ook de kinderen onder-

steund. Ouders kunnen zich beter richten op hun opvoed-

taak als zij minder bezig zijn met huishoudelijke taken en 

afspraken regelen. Serviceverlening kan ook de band 

tussen de opvang en ouders verstevigen. Ouders voelen 

zich gehoord en begrepen, want zij kunnen op praktische 

steun van de opvang rekenen. 

Het Kinder Service Hotel (KSH) wil vraaggericht werken en 

wil ouders optimaal ondersteunen. Eén van de pijlers van 

het concept is dat de opvang het voor ouders gemakkelij-

ker wil maken om werk en ouderschap te combineren. 

Daarom heeft deze opvang ruime openingstijden en biedt 

ze ouders de mogelijkheid om dezelfde trainingen als de 

pedagogisch medewerkers te volgen.

Kinder Service Hotel
“Hallo met het Kinder Service Hotel. Waarmee kan ik u van 

dienst zijn?” Aan deze eerste zin aan de telefoon is al te 

merken dat KSH servicegericht is. De locatiemanager: “Het 

gaat toch om wat de ouders en de kinderen nodig hebben? 

De ouders zijn de klanten, dus moet je goed nadenken over 

wat je hen biedt. Goede opvang betekent niet alleen dat je 

op het kind past, maar ook dat het kind goede zorg en 

uitdaging krijgt en dat je ouders een goede service biedt.”

2.2
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Bij KSH is nagedacht over de vragen: wat willen onze 

ouders? Hoe kunnen we hen helpen en ondersteunen? De 

ouderpopulatie is heel gemêleerd: er zijn ouders uit alle 

bevolkingslagen, alleenstaande ouders en ouders met veel 

verschillende etnische achtergronden. De locatiemanager: 

“We zijn heel trots dat we zo’n gemêleerde groep hebben, 

want daardoor kunnen we alle groepen bedienen en 

bereiken we ook de kinderen die extra ondersteuning 

nodig hebben.” 

De oprichter van KSH kwam erachter dat ouders vaak hulp 

nodig hebben bij dagelijkse praktische zaken. “Denk 

bijvoorbeeld aan de openingstijden. Vaak is de opvang 

open van 7.30 uur tot 18.30 uur, maar er zijn ook ouders 

die vroege of late diensten hebben of een wisselend 

rooster, bijvoorbeeld als ze in een ziekenhuis werken, bij 

het openbaar vervoer of in de bouw. Met name alleen-

staande ouders zitten soms in een spagaat tussen werk en 

gezinsleven, vooral als ze een beperkt sociaal netwerk 

hebben en hun kinderen niet bij vrienden of bij de 

grootouders kunnen brengen.”

KSH heeft ruimere openingstijden, van 7 uur tot 19 uur. Of 

de ouder nu een vroege of late dienst heeft, hun kind krijgt 

op zijn eigen tijd een gezonde maaltijd op de kinderop-

vang. Een moeder vertelt dat ze daar erg blij mee is: “Als je 

soms eens met je handen in het haar zit, kan het kind 

rustig eten op de kinderopvang en daarna thuis op zijn 

eigen tijd naar bed. Je hoeft dan niet te stressen en 

haasten.” 

Om de continuïteit voor de kinderen te waarborgen, zijn er 

per groep maximaal drie pedagogisch medewerkers in de 

week, zodat de kinderen alle pedagogisch medewerkers 

kennen. Er wordt gewerkt met vaste invallers die regel-

matig op de groep zijn, dus de kinderen zien vrijwel nooit 

een vreemd gezicht.

Ook wordt er continuïteit gecreëerd door de werkwijze van 

KSH aan ouders over te brengen. Ouders volgen de cursus 

Babygebaren en kunnen kosteloos meedoen aan cursus-

sen en trainingen die pedagogisch medewerkers volgen, 

zoals een Gordontraining effectief communiceren met 

kinderen. De hbo-opgeleide medewerkers worden door 

middel van een train-de-trainer-cursus opgeleid tot expert 

op een bepaald onderwerp en geven de cursus vervolgens 

aan de andere pedagogisch medewerkers en aan de 

ouders.

De locatiemanager: “We praten veel met ouders om uit te 

vinden wat zij willen en nodig hebben, zodat alle ouders 

zich gekend en gezien voelen. We vieren bijvoorbeeld ook 

het Suikerfeest en zetten gerechten van verschillende 

landen op het menu. Door de open houding en het goede 

contact, is de drempel lager om opvoedvragen te stellen, 

zoals ‘Wat kan ik doen tegen het spugen?’ of ‘Wat kan ik 
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doen om mijn kind te stimuleren om te rollen?’ Doordat de 

pedagogisch medewerkers veel verschillende kinderen 

meemaken, kunnen ze ouders steunen met praktische tips 

over bijvoorbeeld luieruitslag, slapen, eten en bij verkoud-

heid en ziekte.” 

Een ouder: “KSH onderscheidt zich door meer te bieden 

dan alleen opvang en basiszorg. Ze bieden de ouders echt 

ondersteuning en ze geven de kinderen ruimte om zich in 

hun eigen tempo te ontwikkelen in een rijke omgeving met 

uitdaging. Je merkt dat de pedagogisch medewerkers de 

kinderen heel goed kennen en ze geven aan als er iets 

opvalt. De zindelijkheidstraining bijvoorbeeld, is echt een 

samenspel tussen opvang en thuis.”

Ouderbetrokkenheid
Doordat KSH de dienstverlening goed afstemt op de 

wensen van ouders, ontstaat er een goed contact met 

ouders. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers 

gemakkelijk met ouders in gesprek gaan over de vraag wat 

de pedagogisch medewerkers en ouders samen kunnen 

doen om het kind verder te helpen in de ontwikkeling. 

Zo kan er partnerschap ontstaan.

Ouderbetrokkenheid is natuurlijk meer dan alleen infor-

matie geven over wat de kinderen doen op de groep. 

Onder ouderbetrokkenheid verstaan we het volgende:

• De opvang stemt af met ouders en communiceert met 

ouders.

• Ouders doen hand- en spandiensten voor het kinderdag-

verblijf.

• Opvang en ouders bespreken manieren waarop ze het 

kind samen kunnen stimuleren. De opvang biedt ouders 

hierbij zo nodig ondersteuning. 

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid die thuis 

plaatsvindt het meest effectief is: ‘at home good parenting’. 

Dat houdt in dat ouders een ondersteunend en stimule-

rend gezinsklimaat creëren (Menheere & Hooge, 2010). 

KSH ondersteunt ouders hierbij door hen bijvoorbeeld de 

Gordontraining over sensitieve communicatie en een 

cursus Babygebaren aan te bieden en door voorlichting te 

geven over gezonde voeding. 
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Partnerschap 
Er ontstaat partnerschap als ouders en kinderopvang - 

ieder met eigen taken en rollen - samenwerken op basis 

van gelijkwaardigheid. Partnerschap tussen ouders en 

kinderopvang ontstaat niet vanzelf. Dat begint met het 

opbouwen van een relatie, die is gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen en een goede communicatie. Vervolgens kun-

nen medewerkers van de kinderopvang de ouders onder-

steunen om thuis met hun kind te praten, spelen en lezen. 

Stap 1: Vertrouwensband ontwikkelen
Voorwaarde voor partnerschap tussen opvang en 

ouders is dat de kinderopvang daadwerkelijk 

belangstelling heeft voor de thuissituatie van de kinderen. 

Dit begint in het kennismakingsgesprek. De pedagogisch 

medewerker vraagt aan de ouder hoe het thuis met het 

kind gaat en bespreekt de wensen en behoeften van 

ouders. De pedagogisch medewerker vertelt wat de ouders 

kunnen verwachten, wat de opvang van de ouders ver-

wacht, en vraagt wat de ouders van de opvang verwachten. 

Zo worden verwachtingen op elkaar afgestemd. Dit is een 

belangrijk moment, omdat een goede afstemming de basis 

legt voor wederzijds vertrouwen. Als dat goed gaat, is het 

gemakkelijker om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan 

over de opvoeding (Fukkink, Hoogeveen & Muller, 2016).

Stap 2: Afstemmen en communiceren
Kinderopvang en ouders informeren elkaar en 

houden elkaar goed op de hoogte van de ontwikkeling van 

het kind. Naast de mondelinge en schriftelijke overdracht, 

kunnen pedagogisch medewerkers andere middelen 

gebruiken om ouders te informeren en over het kind te 

praten. Ze kunnen bijvoorbeeld een fotoverslag of een 

filmpje maken. Ook kunnen zij de ouders vragen welke 

liedjes zij thuis zingen of welke spelletjes zij thuis doen. Zo 

voegen de ouders iets toe aan de groep en voelen zij zich 

sterker betrokken bij de kinderopvang. 

Stap 3: Ouders ondersteunen
Om de ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten, is het belangrijk dat de kinderopvang ouders 

- indien gewenst - ondersteunt om de ontwikkeling van 

hun kind thuis te stimuleren. De kinderopvang versterkt de 

opvoedkracht van ouders en gaat daarbij uit van wat 

ouders al kunnen en weten.  Dit kan op verschillende 

manieren, zoals een themabrief met tips, praktische hulp, 

voorlichting, cursussen en trainingen. 

Uit onderzoek blijkt dat ouders, hoog- en laagopgeleid, 

behoefte hebben aan ondersteuning en praktische tips, 

bijvoorbeeld: welke spelletjes kan ik doen? Welke boeken 

zijn geschikt om voor te lezen? Hoe praat ik met mijn kind 

tijdens alledaagse handelingen? (Fukkink, Hoogeveen & 

Muller, 2016). Op welke manier ouders ondersteuning 

willen, is verschillend. Zo wil de ene ouder graag een 

cursus over communiceren met kinderen terwijl een 

andere ouder voldoende heeft aan tips tijdens de over-

dracht. 

Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoeften van 

ouders te onderzoeken. Het kan zijn dat ouders behoeften 

hebben die niet zo voor de hand liggen, bijvoorbeeld een 

maaltijdservice. In dat geval zal het management moeten 

afwegen of deze wensen passen bij het pedagogische 

beleid en de visie van de kinderopvang. Meer service van 

de opvang kan ouders ontlasten en ondersteunen, zodat 

zij hun opvoedtaak beter kunnen uitvoeren. 

Vertrouwensband 
ontwikkelen

Ouders 
ondersteunen 

Afstemmen en 
communiceren
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Van dilemma’s naar keuzes
Hoe worden opvang en ouders partners in de 

opvoeding?

• Het begint bij het opbouwen van een goede band. 

Leer elkaar kennen en zorg ervoor dat de weder-

zijdse verwachtingen duidelijk zijn. 

• Als er een goede relatie is tussen ouders en kinder-

opvang waarbij beide partijen open kunnen commu-

niceren, kunnen ook diepgaandere gesprekken 

plaatsvinden over de ontwikkelingsstimulering thuis. 

• Geef ouders gelegenheid om deel te nemen aan de 

professionalisering van de pedagogisch medewer-

kers. Zo krijgen ouders op een laagdrempelige 

manier opvoedondersteuning en worden de 

opvoeding thuis en op de kinderopvang op elkaar 

afgestemd. Laat hbo’ers trainen om deze cursussen 

te geven.

• Vraag ouders om iets aan de opvang toe te voegen, 

bijvoorbeeld om een dag te komen helpen, om 

liedjes in hun thuistaal te leren aan de pedagogisch 

medewerkers of om een keer op hun muziekinstru-

ment te komen spelen.  Zo voelen ouders zich gezien 

en serieus genomen en wordt de band tussen 

kinderopvang en ouders versterkt. Bovendien draagt 

dit bij aan een rijke speelleeromgeving en een 

doorgaande lijn tussen opvang en thuis.

Hoe ver gaan we als kinderopvang in de serviceverle-

ning aan ouders?

• Onderzoek waar ouders behoefte aan hebben en 

vooral waar de kinderen baat bij hebben. Onderzoek 

de ouderpopulatie en welke wensen deze ouders 

hebben. Weeg af of de opvang aan deze wensen kan 

en wil voldoen: past het bij ons pedagogisch beleid 

en onze visie? Hoe ver uw organisatie kan en wil 

gaan, hangt af van de antwoorden op bovenstaande 

vragen.
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Emotionele veiligheid

        Hechting en 

        fysiek contact

Dilemma
Hoe zorgen we ervoor dat baby’s zich hechten en 

emotioneel veilig voelen op de kinderopvang, waar veel 

medewerkers parttime werken en kinderen soms maar 

één dag per week komen? 

Om ervoor te zorgen dat baby’s zich veilig voelen, willen 

pedagogisch medewerkers met alle baby’s een band 

opbouwen. Daarvoor is het nodig dat ze baby’s veel 

individuele aandacht geven. Dat is niet eenvoudig, omdat 

ze hun aandacht moeten verdelen over alle kinderen van 

de groep. Daar komt bij dat kinderen soms maar één keer 

per week komen. Dan wordt het nog lastiger om een band 

met hen op te bouwen.

Verzorgingsmomenten zijn per definitie momenten van 

individuele aandacht. Maar ook hierbij speelt het verdelen 

van aandacht een rol. De pedagogisch medewerker heeft 

op die momenten immers geen aandacht voor de groep. 

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers hun aandacht 

verdelen over individuele kinderen en de groep? 

Kinderopvang Humanitas werkt volgens de aanpak Ruim 

baan voor baby’s en kiest er daarmee bewust voor om veel 

aandacht te besteden aan verzorgingsmomenten. Deze 

werkwijze is gericht op de emotionele veiligheid van 

baby’s. Hoe zorgen pedagogisch medewerkers ervoor dat 

baby’s zich aan hen hechten? Hoe pakken zij de momenten 

van individuele verzorging aan? En hoe benutten ze de 

inrichting van de ruimte?

Ruim baan voor baby’s
De aanpak Ruim baan voor baby’s is gebaseerd op de visie 

van Emmi Pikler. De werkwijze heeft drie pijlers: vrije 

bewegingsontwikkeling, een respectvolle benadering en 

een goede dagindeling en planning. Ruim baan voor baby’s 

is een integrale aanpak waarbij de verschillende facetten 

elkaar ondersteunen.

Het is belangrijk dat de baby zich vrij kan bewegen en dat 

er voldoende uitdaging is om nieuwe vaardigheden te 

proberen. Dit kan alleen als de omgeving veilig is en als 

volwassenen niet steeds hoeven in te grijpen. Daarom is er 

voor de jonge baby’s een grondbox, een afgezette ruimte 

met een stevige ondergrond. 

Om baby’s zoveel mogelijk emotionele veiligheid te bieden, zijn hechting en fysiek contact van 
groot belang. Locatie De Banjers van kinderopvang Humanitas besteedt hieraan veel aandacht met 
de werkwijze Ruim baan voor baby’s. Daarnaast bevordert een vertrouwde omgeving de emotionele 
veiligheid van de baby. Kinderopvang Milk & Cookies ontwikkelde een aanpak om de opvangsituatie 
voor de kinderen zo vertrouwd mogelijk te maken.

3
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Omdat baby’s veel verzorging nodig hebben, worden deze 

momenten aangegrepen om de baby te leren kennen. Hoe 

beter de pedagogisch medewerker een baby kent, hoe 

beter ze tegemoet kan komen aan zijn behoeften. De baby 

ervaart dat de pedagogisch medewerker hem begrijpt; hij 

voelt zich erkend en veilig. De baby’s worden op schoot 

gevoed totdat ze zelfstandig eten. Tijdens het voeden richt 

de pedagogisch medewerker alle aandacht op dít kind en 

dít moment. Ze helpt de baby om zelf te drinken en zelf 

hapjes te nemen. Daarna zijn ze meestal zo vervuld, dat ze 

zelfstandig gaan spelen.

Kinderopvang Humanitas locatie De Banjers
De pedagogisch medewerker zit op de grond en blaast 

bellen. De baby’s maaien enthousiast met hun armen om 

de bellen te vangen. Een kind krijgt een bel in zijn gezicht. 

Even lijkt het alsof hij niet weet of hij moet huilen of lachen 

en hij kijkt naar de pedagogisch medewerker. Zij kijkt 

vrolijk en zegt lachend: “Oh jee kwam die in je gezicht?” Ze 

wijst naar haar neus en glimlacht. Het gezicht van het kind 

ontspant en hij lacht. Hij zwaait met zijn armen. “Nog 

meer bellen?”, vraagt de pedagogisch medewerker. Bij de 

bellen die volgen, lachen de kinderen van plezier en 

opwinding.

Afgezien van het geschater van de kinderen, is de sfeer 

rustig en ontspannen. Als een kind ergens van schrikt, kijkt 

het naar de pedagogisch medewerker en laat het zich 

troosten of geruststellen. Wanneer de pedagogisch 

medewerker even wegloopt om een baby uit bed te halen, 

kijken de kinderen om zich heen. Ze zien de observator, 

een onbekend gezicht. Een van de kinderen kijkt verschrikt 

en begint te huilen. Hij zoekt oogcontact met de pedago-

gisch medewerker en laat zich door haar troosten. Het is 

goed te zien hoe belangrijk het voor de baby’s is dat er 

bekende gezichten op de groep zijn. Deze pedagogisch 

medewerker is de mentor van de kinderen en is het vaste 

gezicht op de groep.

Op verschillende manieren zorgen medewerkers van De 

Banjers ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd 

voelen. Als de ouders met de kinderen binnenkomen, letten 

de pedagogisch medewerkers erop dat het kind ‘van arm 

tot arm’ gaat. Zo is de overgang voor de kinderen niet 

groot. Een ouder: “De pedagogisch medewerkers nemen 

echt de tijd om de kinderen te verwelkomen. Ik heb nooit 

meegemaakt dat mijn kind huilt als ik wegga. Dat geeft veel 

vertrouwen; je gaat met een gerust hart weg.”

“De veiligheid en 
het welbevinden is 
de basis van alles”

Elly Singer
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Tijdens de verzorgingsmomenten nemen pedagogisch 

medewerkers de tijd en zijn ze met al hun aandacht bij het 

kind. “Dat is een bewustwordingsproces geweest”, vertelt 

de locatiemanager. “Voorheen gaven ze kinderen een 

speeltje in hun handen of hing er een mobile boven de 

commode, maar nu is het verschonen een moment van 

interactie. De collega’s mogen op die momenten dan ook 

niet storen. Daarom is organisatie en planning zo belang-

rijk. We maken aan het begin van de week de taakverdeling 

en spreken af wie welke kinderen verzorgt. Dan hoeven we 

op de groep minder ad hoc af te stemmen.”

Medewerkers praten op de groep niet ‘over de hoofden van 

de kinderen’, maar altijd mét de kinderen. Dat houdt ook 

in dat pedagogisch medewerkers een kind niet plotseling 

oppakken, maar dit aankondigen en wachten op een 

reactie van het kind. Dit doen ze ook bij de allerkleinste 

kinderen. Het is een onderdeel van één van de pijlers van 

de werkwijze: een respectvolle benadering.

Pedagogisch medewerkers bieden de baby’s veel nabijheid 

en fysiek contact, bijvoorbeeld door op schoot te voeden 

en door op de grond bij de kinderen te zitten. Een mede-

werker: “Als ik op de grond zit, dan komen de kinderen 

naar mij toe gekropen. Ze komen kijken wat ik doe of ze 

komen gewoon knuffelen en bij me zitten. Juist doordat ik 

op de grond zit, kunnen ze zelf bepalen hoe ver ze van je 

vandaan kruipen.”

Het belang van emotionele veiligheid 
Pedagogisch medewerkers van De Banjers zorgen er op 

verschillende manieren voor dat de kinderen zich ver-

trouwd en veilig voelen. Doordat kinderen worden 

verzorgd door een vaste medewerker, raken ze vertrouwd 

met haar en kunnen ze zich aan haar hechten. De mede-

werkers benutten de voedingsmomenten voor aandachts-

volle interactie. Ze merken dat kinderen zich daarna bij 

wijze van spreken ‘bijgetankt’ voelen om zelf de ruimte te 

verkennen en te gaan spelen.

“De veiligheid en het welbevinden zijn de basis van alles”, 

stelt Elly Singer. “Kinderen zijn afhankelijk van de relaties 

die zij hebben. Vooral baby’s zijn zeer afhankelijk van de 

mensen om hen heen. Door herhaald positief contact, 

leert de baby dat de pedagogisch medewerker voor hem 

zorgt en veiligheid biedt.” Sylvia Nossent zegt hierover: “In 

het eerste jaar is het van belang dat de opvoeder en de 

omgeving bekend zijn voor de baby en dat er niet teveel 

verschillende gezichten zijn.” 

Om een basis van veiligheid en welbevinden te creëren, 

moet er een vertrouwensband zijn tussen de pedagogisch 

medewerker en het kind. Dat is zeker bij baby’s belangrijk, 

omdat zij nog afhankelijker zijn van de volwassene dan 

oudere kinderen. Een relatie is het resultaat van herhaald 

contact. Onderzoek toont aan dat jonge kinderen zich aan 

hun pedagogisch medewerkers gaan hechten. Ze gebrui-

ken hen als veilige basis om de omgeving te verkennen en 

zoeken bij hen bescherming en troost (Singer en Kleereko-

per, 2009). Ook Sylvia Nossent onderschrijft dit: “De eerste 

voorwaarde voor ontwikkeling is het vertrouwen. Zodra 

baby’s hun opvoeder vertrouwen en zich veilig voelen, 

gaan ze de wereld ontdekken.” 

De baby leert vertrouwen op de pedagogisch medewerker 

en gaat reageren op haar non-verbale signalen. In het 

voorbeeld van De Banjers zagen we dat de baby’s naar de 

pedagogisch medewerker kijken als zij iets nieuws of 

onbekends zien: is dit veilig volgens jou? Dit wordt social 

referencing genoemd (Kontos e.a., 2002 en Rossetti-Ferrei-
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ra e.a, 2011). “Daarom komen baby’s en kleine kinderen bij 

het ontdekken van de ruimte steeds terug naar de ver-

trouwde persoon, in dit geval de pedagogisch medewer-

ker”, zegt Elly Singer. “Het geeft baby’s een gevoel van veilig-

heid als de pedagogisch medewerker nabij, of in ieder 

geval in beeld is. Dan kunnen ze altijd even checken of iets 

veilig is. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze de 

wereld om hen heen begrijpen en hoe minder afhankelijk 

ze worden van direct contact met de pedagogisch mede-

werker. De cirkels van het kind worden steeds groter.” 

Sylvia Nossent: “Kinderen die gehecht zijn aan de pedago-

gisch medewerker, maken kringetjes waarin ze eerst in 

haar nabijheid blijven, dan even spelen en verder weg 

durven, om vervolgens weer terug te kruipen naar haar. 

Bij baby’s die nog niet kunnen kruipen en dus niet automa-

tisch bij de pedagogisch medewerker kunnen terugkomen, 

moet men dus extra alert zijn of de baby genoeg nabijheid 

ervaart.”

Fysiek contact
Dat de pedagogisch medewerkers van De Banjers bij de 

kinderen op de grond gaan zitten, draagt bij aan het gevoel 

van veiligheid. Verklaring daarvoor is dat kinderen bij 

gevoelens van stress, angst of onzekerheid 

contact zoeken met de opvoeder 

(Gosselin & Forman, 2012). Als 

de pedagogisch mede-

werker dichtbij is, 

kunnen de kinderen 

haar gemakkelijk 

vinden als ze bang 

zijn, door middel van 

oogcontact of door naar haar toe te gaan. Door op één 

plek te zitten en niet rond te lopen, is het voor de kinderen 

zichtbaar dat ze beschikbaar is. De kinderen bepalen zo 

zelf de afstand tot de pedagogisch medewerker en hebben 

controle over de situatie (Tajik & Singer, 2014). 

In de praktijkbeschrijving van De Banjers is goed te zien 

hoe belangrijk die beschikbaarheid is. Op het moment dat 

de pedagogisch medewerker wegloopt, is de situatie 

minder vertrouwd en begint de baby te huilen. Zeker voor 

kinderen die weinig tijd op de kinderopvang doorbrengen, 

is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker veel in 

hun nabijheid is (Singer & Kleerekoper, 2009). 

Sensitieve responsiviteit van de pedagogisch medewerker 

vergroot de kans dat een baby zich sociaal emotioneel 

gezond ontwikkelt (NICHD early child care research 

network, 1997). Een belangrijke factor hierin is veilige 

gehechtheid. De klassieke theorie over de hechtingsstijl 

van Bowlby (1969), die nog steeds breed wordt gedragen, 

verklaart waarom sensitieve responsiviteit zo belangrijk is. 

Wanneer een kind veilig gehecht is, ziet het kind zijn 

opvoeder als een veilige basis om de wereld te ontdekken 

(Bowlby, 1980). Een kind dat een veilige hechting heeft met 

zijn opvoeder heeft ook een lager niveau van het stres-

shormoon cortisol wanneer het zich in een stress-

volle situatie bevindt, bijvoorbeeld in een 

nieuwe omgeving zoals de kinderopvang 

(Nachmias, Gunnar, Mangelsdorf, Hornik-

Parrtitz & Buss, 1996; Badanes, Dmitrive & 

Enos Watamura, 2012). 

“Een vertrouwde relatie 
ontstaat door herhaald posi-
tief contact tussen kind en 
pedagogisch medewerker, 

zodat er vertrouwde ge-
dragspatronen ontstaan” 

Elly Singer
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van Bowlby (1969), die nog steeds breed wordt gedragen, 
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opvoeder als een veilige basis om de wereld te ontdekken 

(Bowlby, 1980). Een kind dat een veilige hechting heeft met 

zijn opvoeder heeft ook een lager niveau van het stres-

shormoon cortisol wanneer het zich in een stress-

volle situatie bevindt, bijvoorbeeld in een 

nieuwe omgeving zoals de kinderopvang 

(Nachmias, Gunnar, Mangelsdorf, Hornik-

Parrtitz & Buss, 1996; Badanes, Dmitrive & 
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“Een vertrouwde relatie 
ontstaat door herhaald posi-
tief contact tussen kind en 
pedagogisch medewerker, 

zodat er vertrouwde ge-
dragspatronen ontstaan” 

Elly Singer
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Voor de ontwikkeling van een veilige hechting is onder 

andere fysieke nabijheid van groot belang, zeker in de 

eerste twee levensjaren van een kind (Bowlby, 1969). 

Fysieke nabijheid gaat verder dan alleen het voeden en het 

uitvoeren van andere praktische verzorgingshandelingen, 

zoals de luier verschonen. Veel studies laten zien dat een 

lichamelijke sensitieve omgang met de baby van een 

beperkt aantal opvoeders een zeer belangrijke aspect is bij 

het opbouwen van een veilige gehechtheid (Harlow & 

Zimmerman, 1959; Ainsworth e.a, 2008; De Wolff & van 

IJzendoorn, 1997; Berk, 2009). Denk aan de baby dragen 

(bijvoorbeeld in een draagzak tijdens een wandeling met 

de oudere kinderen) en op schoot nemen bij het eten of 

buitenspelen. Samenvattend: wanneer de pedagogisch 

medewerker een warme en sensitieve band met het kind 

opbouwt, kan dit bevorderlijk zijn voor de neurobiologi-

sche en sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind in 

deze cruciale periode en kan de veilige omgeving als buffer 

fungeren voor de eventueel door het kind te ervaren stress 

in de kinderopvang.

 Van dilemma naar keuze
 Hoe zorgen we ervoor dat baby’s zich hechten en 

emotioneel veilig voelen op de kinderopvang, waar veel 

medewerkers parttime werken en kinderen soms maar 

één dag per week komen? 

• Rooster pedagogisch medewerkers zo in, dat er voor 

de kinderen altijd een vertrouwd gezicht op de groep 

is. Dit kan door te werken met combinatiedagen voor 

de kinderen, maar ook voor de pedagogisch medewer-

kers. 

• Werk met mentorkinderen: koppel ieder kind aan een 

pedagogisch medewerker, die op dezelfde dagen komt 

en die de verzorging van dit kind op zich neemt. 

• De manier waarop kinderen worden bejegend, speelt 

een grote rol in het hechtingsproces. 

o Begin de dag met een veilige start door contact met 

de baby te maken en de baby over te nemen uit de 

armen van de ouder.

o Bied de baby nabijheid en fysiek contact door veel 

op de grond te zitten, oogcontact te maken, de baby 

op schoot te nemen en te dragen.

o Maak bewust contact met de baby’s door gesprek-

ken met ze te voeren. Benut de verzorgings- en 

verschoonmomenten hiervoor en richt je aandacht 

daarbij helemaal op de baby.

o Benader de baby’s respectvol: vertel/laat zien wat je 

gaat doen en observeer of de baby doorheeft dat je 

hem gaat oppakken of verschonen. 
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      Een vertrouwde omgeving

Dilemma
Hoe organiseren we het zo dat de kinderen vertrouw-

de gezichten op de groep zien? We hebben immers te 

maken met verloop van pedagogisch medewerkers, 

parttimecontracten, roosters, wensen van de mede-

werkers en financiële afwegingen.

Baby’s en kinderen excelleren in een stabiele en vertrouw-

de omgeving. Instabiliteit kan schadelijk zijn voor de 

ontwikkeling van het kind. Het kan leiden tot stress, en dat 

kan schade opleveren voor het ontwikkelende brein 

(Speirs e.a., 2015).

Geen enkele opvanglocatie (en geen enkel gezin) kan 

kinderen een volledig stabiele en stressloze omgeving 

bieden. Wel kan de kinderopvang stressvolle situaties 

beperken door ervoor te zorgen dat de omgeving voor de 

kinderen vertrouwd is. Dit kan op verschillende manieren, 

maar het belangrijkste is dat de baby steeds dezelfde 

pedagogisch medewerkers en dezelfde kinderen ziet. Met 

name dat aspect maakt de omgeving vertrouwd.

De kinderopvang kan dit bevorderen door te werken met 

vaste groepen en vast personeel. Bijna alle opvangorgani-

saties streven dit na, maar ze komen hierbij de nodige 

uitdagingen tegen. Kinderopvang Milk & Cookies in Den 

Haag heeft een goede vorm gevonden. 

Kinderopvang Milk & Cookies
Er heerst een serene rust op de groep, de pedagogisch 

medewerker gaat van baby naar baby. Ze praat zachtjes 

en op melodieuze wijze en richt zich van de één op de 

ander. Twee baby’s hebben net gegeten en geslapen en zijn 

energiek de ruimte aan het verkennen. Eén baby kruipt zo 

hard dat ze door de gang naar de andere babygroep 

kruipt. Maar dat is op veilige afstand en ze wordt in de 

gaten gehouden door de pedagogisch medewerkers van 

beide groepen. Ze mogen altijd even bij elkaar buurten. De 

deuren gaan alleen dicht als het onrustig is op de groepen.

Eén baby wordt net wakker in haar buitenbedje. Er staan 

speciale bedjes op het balkon voor de baby’s die beter in 

de buitenlucht slapen. Zodra de baby begint te huilen, 

maakt de pedagogisch medewerker een flesje melk klaar. 

Baby’s huilen nooit lang en medewerkers reageren er 

rustig op. Alles en iedereen wordt in hetzelfde rustige 

tempo benaderd.

Milk & Cookies heeft naar eigen zeggen ‘extreem horizon-

tale groepen’. De kinderen schelen nooit meer dan een half 

jaar van elkaar. Wat deze locatie onder andere bijzonder 

maakt, is dat kinderen en pedagogisch medewerkers ‘met 

elkaar meegroeien’. De baby’s beginnen in een babygroep 

van vier baby’s en één vaste pedagogisch medewerker. 

Zodra de baby’s anderhalf jaar zijn, worden er twee 

dreumesgroepen samengevoegd. Er zitten maximaal tien 

dreumesen in een groep met twee vaste pedagogisch 

medewerkers. Deze groepen en pedagogisch medewerkers 

blijven bij elkaar totdat de kinderen vier jaar zijn.

 

De groepen veranderen wel van ruimte naarmate de 

kinderen ouder worden. De groepen verhuizen ieder jaar 

naar een steeds uitdagender ruimte. De meeste kinderen 

komen drie á vier dagen in de week. Het is ook mogelijk om 

één dag per week te komen, maar dat heeft niet de 

voorkeur, omdat kinderen zich sneller vertrouwd voelen 

als ze vaker op de opvang zijn.

De hele setting – inrichting van het pand, vaste groep, vaste 

medewerkers – is gericht op kleinschaligheid, rust en 

continuïteit. Oprichtster en manager van Milk & Cookies: 

“Het voordeel voor baby’s is dat er tijd is om mee te gaan 

in het ritme van de baby. Er is veel tijd voor de wenproce-

dure en we nemen zoveel mogelijk over van wat de baby 

thuis gewend is. Door de kleinschaligheid en vastigheid is 

er rust op de groepen. Negen van de tien keer is er een 

ontspannen sfeer als je één van de groepen binnenloopt.”

Voor alle partijen heeft de setting van Milk & Cookies 

voordelen. De pedagogisch medewerkers ‘roesten niet vast’ 

in een bepaalde leeftijdsfase en leren de kinderen en hun 

ouders goed kennen. Ook het management kent alle 

kinderen en alle ouders. Doordat de groepen klein en de 

babygroep 
4 baby's 

met 1 vaste pm'er

babygroep 
4 baby's 

met 1 vaste pm'er

Dreumes-
peutergroep

met max 10 kinderen
met 2 vaste pm'ers
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kinderen van dezelfde leeftijd zijn, is er volop gelegenheid 

om uitstapjes te maken, aangepast aan de leeftijd van de 

kinderen.

Pedagogisch medewerkers voelen zich verbonden aan en 

verantwoordelijk voor ‘hun eigen groep baby’s’, waar zij 

lange tijd voor zorgen. Dit verlaagt het verloop onder het 

personeel. Ondanks de financiële nadelen, kiest Milk & 

Cookies voor deze werkwijze, omdat continuïteit en 

kwaliteit voorop staan (en niet de wettelijke regels omtrent 

de ratio kind-leidster).

Ouders waarderen het dat de pedagogisch medewerkers 

respect hebben voor het ritme van de baby en hun baby 

goed leren kennen. Een moeder vertelt dat ze vooral is 

gevallen voor de huiskamersfeer en de rust. “Ik zie dat ook 

terug in de inrichting van de ruimte: de meubels en muren 

hebben neutrale kleuren. Er staat niet teveel in een ruimte 

en het oogt netjes en overzichtelijk. Het is heel prettig dat 

er wordt gewerkt met vaste groepen en vaste pedagogisch 

medewerkers.” 

Landelijke kwaliteitseisen
De landelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang schrijven 

voor dat een kind hooguit in twee vaste stamgroepen mag 

worden opgenomen en met maximaal drie vaste beroeps-

krachten te maken heeft, waarvan er één altijd aanwezig is 

op de groep. De vraag is of deze kwaliteitseis de omgeving 

voor de baby voldoende vertrouwd maakt.

Er zijn opvanglocaties die met het oog op het belang van 

de baby verder gaan dan de landelijke kwaliteitseisen voor-

schrijven. Zo kiest Milk & Cookies voor één vaste stam-

groep met vaste beroepskrachten. De locaties Prikkebeen, 

de Tweeling en Kinder Service Hotel werken ook met vaste 

pedagogisch medewerkers (en vaste invalkrachten), die 

‘eigen kinderen’ toebedeeld krijgen. Ze zijn verantwoorde-

lijk voor de verzorging, de eetmomenten en het contact 

met de ouders van deze kinderen. 

Geborgenheid en vriendschap
In een vaste groep, zeker als deze meerdere jaren bijeen 

blijft, bouwen kinderen niet alleen met de medewerkers 

een hechte band op, maar ook met elkaar. Doordat ze vaak 

samen zijn en met elkaar opgroeien, ontstaat er ver-

trouwdheid en (op wat latere leeftijd) vriendschap. Dat 

draagt bij aan hun gevoel van geborgenheid. ‘Bij een groep 

horen’ is één van de meest instinctieve en elementaire 

behoeften om tot ontwikkeling te komen (Baumeister en 

Leary, 1995).

De opvanglocatie kan maatregelen nemen (zoals zoveel 

mogelijk werken in vaste groepen) en regels stellen (een 

minimum aantal dagen opvang) om het gevoel van 

geborgenheid van kinderen te versterken en vriendschap-

pen tussen kinderen te bevorderen.

Voorspelbaarheid
Werken met vaste groepen en vast personeel leidt ook tot 

structuur en voorspelbaarheid. Naast een vaste groeps-

samenstelling, zorgen pedagogisch medewerkers onder 

meer voor structuur door het dagritme, door grenzen te 

stellen en door rituelen te gebruiken (Singer en Kleereko-

per, 2009). Baby’s die regelmatig op de opvang zijn, gaan 

deze structuur herkennen. Dat brengt rust en maakt de 

omgeving vertrouwd. Hoofdstuk 4 behandelt het dagritme, 

voorspelbaarheid en rituelen.  

Van dilemma naar keuze
Hoe organiseren we het dat de kinderen vertrouwde 

gezichten op de groep zien? We hebben immers te 

maken met verloop van pedagogisch medewerkers, 

parttimecontracten, roosters, wensen van de medewer-

kers en financiële afwegingen.

• Stel kleine horizontale groepen samen (vier baby’s met 

één pedagogisch medewerker in één ruimte). Voeg 

later (op de leeftijd van 1 ½ jaar) twee groepen samen 

en handhaaf deze groepssamenstelling totdat de 

kinderen de opvang verlaten. Richt het gebouw in op 

deze werkwijze.

• Bied ouders vaste combinaties van dagen aan om 

zoveel mogelijk stabiliteit in de groepen te bewerkstel-

ligen. Zo zijn er vaste groepen met vaste pedagogisch 

medewerkers.

• Koppel twee of drie kinderen van ongeveer dezelfde 

leeftijd aan elkaar en vraag aan de ouders of de 

kinderen op dezelfde dagen kunnen komen. Laat deze 

kinderen naast elkaar zitten met het eten en samen in 

de hoeken spelen.

• Koppel pedagogisch medewerkers aan de kinderen die 

op dezelfde dag komen en laat de betreffende 

medewerker deze kinderen verzorgen. 
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Dagritme 

        Baby in de groep

Dilemma
Hoe combineren we de meer individuele eet-, slaap- en 

speelmomenten van de baby met de groepsactiviteiten 

en het ritme op de groep?

Sommige opvangorganisaties kiezen voor verticale 

groepen en andere kiezen voor een aparte babygroep. 

In een horizontale babygroep met kinderen van dezelfde 

leeftijd, hebben kinderen ongeveer hetzelfde eet-, slaap- 

en speelritme. In een verticale groep, waar kinderen vier 

jaar in leeftijd kunnen verschillen, is er meer diversiteit in 

het dagritme van de kinderen.

Er is geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat een 

verticale groep voor kinderen beter of slechter is  dan een 

horizontale groepssamenstelling (Singer & Kleerekoper, 

2009). De verticale groep brengt wel andere uitdagingen 

met zich mee waar het eet-, slaap- en speelmomenten 

betreft. Een pedagogisch medewerker verwoordt het als 

volgt: “Het is lastig om rustig de fles te geven op momen-

ten dat de peuters ook een spelletje willen spelen, een 

vieze luier hebben of aan het rondrennen zijn.” De bezoch-

te locaties geven het dagritme op verschillende manieren 

vorm.

De Tweeling Kinderopvang
De Tweeling Kinderopvang kiest voor een aparte baby-

groep. Het dagritme, de inrichting van de ruimte en het 

materiaal zijn afgestemd op deze leeftijdsgroep. Doordat 

er geen peuters in de groep zijn, heerst er veel rust. De 

pedagogisch medewerkers laten de baby’s in hun eigen 

ritme eten en slapen. Er is geen centraal dagritme. 

De Banjers
De Banjers werkt volgens de aanpak van ‘Ruim baan voor 

baby’s’. De planning, taakverdeling, organisatie en de 

aparte babygroep maken het mogelijk dat de baby’s op 

hun eigen tijd kunnen worden gevoed. Er is tijd om ieder 

kind daarbij op schoot te nemen en individuele aandacht 

te geven. Door deze individuele aandacht, zijn de kinderen 

zo vervuld, dat ze vervolgens zelf gaan spelen. De pedago-

gisch medewerker heeft dan tijd en haar handen vrij om 

een ander kind aandacht te geven. 

Het Fantaziehuis
Op de babygroep van Het Fantaziehuis worden rituelen 

gebruikt, zodat de baby’s het ritme van de dag leren 

kennen. Voor het slaapmoment wordt bijvoorbeeld het 

licht gedimd en tijdens de breng- en haalmomenten wordt 

er een zacht schemerlampje aangezet. 

Tierelier
Kinderopvang Tierelier kiest voor een verticale groep, 

omdat de kinderen zo van elkaar kunnen leren. De jongsten 

kijken van de peuters en kleuters af hoe iets moet en de 

Een dag op de kinderopvang bestaat uit individuele en gezamenlijke momenten. Het is juist de meer-
waarde van de opvang dat baby’s met andere kinderen in contact komen. Wat zijn geschikte momen-
ten voor gerichte individuele aandacht en welke momenten kunnen bewust aangegrepen worden 
om de baby contact te laten leggen met andere kinderen? Eten en slapen zijn twee essentiële basis-
behoeften van baby’s en zijn belangrijke onderdelen van hun leven. In dit hoofdstuk staan de eet- en 
slaapmomenten in het dagritme centraal. Hoe kan de kinderopvang voor baby’s het beste uit deze 
momenten halen?

4
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oudere kinderen leren omgaan met jongere kinderen. 

Doordat de baby’s in de groep met de andere kinderen zijn, 

worden ze bij alle dagelijkse gebeurtenissen betrokken. Eten 

en drinken doen de kinderen gezamenlijk. De baby’s doen 

aan deze eet- en drinkmomenten mee als dat past bij hun 

ritme. De pedagogisch medewerkers volgen het ritme van 

de individuele baby, maar de baby’s groeien langzaamaan 

toe naar het gezamenlijke ritme van de groep.

Zowel in een horizontale als verticale groep is het van 

belang om baby’s onderling en baby’s en peuters met 

elkaar in contact te brengen. Elly Singer: “kinderen commu-

niceren al vanaf jonge leeftijd met elkaar. Ze leren heel veel 

van elkaar. Ook genieten ze van het samen zijn met andere 

kinderen. Kijk maar eens hoe gezellig baby’s samen 

kunnen eten of muziek maken”. Jonge kinderen communi-

ceren met eenvoudige non-verbale middelen, zoals elkaar 

aankijken en imiteren. Baby’s gebruiken in hun contact met 

andere baby’s dezelfde middelen als in hun contact met 

volwassenen. Vanaf zes maanden oud kunnen ze al elkaars 

intenties aflezen uit gebaren, geluidjes en gezichtsuitdruk-

kingen (Singer & De Haan, 2013). Door baby’s van het begin 

af aan zoveel mogelijk te betrekken bij de groep, kunnen 

baby’s leren en genieten van andere kinderen én raken ze 

steeds meer gewend aan het dagritme van de groep.

Het belang van de herhaling
De locaties gaan verschillend om met het dilemma van 

aandacht moeten verdelen over de groep en tegelijkertijd 

ruimte inbouwen voor individuele momenten, maar zij 

zorgen er allemaal voor dat het dagritme voor de kinderen 

herkenbaar is. Elly Singer: “Herhaling, rituelen en voorspel-

baarheid zijn belangrijk voor de emotionele veiligheid van 

baby’s en kinderen. Kinderen begrijpen dan wat er gaat 

gebeuren en kunnen zich er mentaal en fysiek op voorbe-

reiden.” Communiceren met de baby is van belang (‘je 

papa komt zo meteen’), maar ook aan de hand van muziek, 

een voorwerp of een symbool kan een volgende activiteit 

worden aangekondigd. Het gebruik van een voorwerp is 

zeker voor baby’s aantrekkelijk. Kinderen moeten eerst 

kennismaken met iets tastbaars of iets ervaren (zien, 

ruiken, voelen) voordat ze de representatie (een plaatje) 

kunnen begrijpen (Versteegen, 2010). 

Door steeds dezelfde structuur te volgen en dezelfde soort 

activiteiten  - eten, drinken, naar buiten, zingen - aan te 

bieden, leren baby’s snel de gang van zaken op de opvang. 

In plaats van dat de baby iets overkomt, kan hij actief 

meedoen. De pedagogisch medewerker volgt het eigen 

ritme van de baby, maar de baby ervaart wel de dagstruc-

tuur in de groep en groeit daar langzaamaan in. Voor de 

groepsleiding is het de kunst om wat de baby thuis gewend 

is te verbinden met de mogelijkheden in de groep (Singer 

& Kleerekoper, 2009). Communicatie met de ouders is 

daarbij belangrijk. Weten de pedagogisch medewerkers 

hoe een dag van de baby er thuis uitziet? En weet de ouder 

hoe een dag er op de opvang uitziet?

Van dilemma naar keuze
Hoe combineren we de meer individuele eet- en 

slaapmomenten van de baby met de groepsactivitei-

ten en het ritme op de groep? 

• Maak het dagritme herkenbaar voor de kinderen 

door activiteiten en handelingen in een vaste 

volgorde uit te voeren.

• Gebruik rituelen om het dagritme aan te geven. Zing 

bijvoorbeeld steeds hetzelfde liedje voor het eten of 

voor het slapen. Dat geeft de kinderen houvast: ‘als 

dat liedje komt, gaan we aan tafel’. Ook kun je het 

licht dimmen wanneer de kinderen naar bed gaan of 

wanneer de ouders komen.

• Maak aan het begin van de week een planning: wie 

verzorgt welke kinderen? Zo zijn de verzorgingstaken 

verdeeld en kan er een pedagogisch medewerker bij 

de groep zijn terwijl de collega een baby tijdens de 

verzorging individuele aandacht geeft. 

• Neem baby’s tijdens intieme momenten, zoals het 

voeden, op schoot en zet ze niet in een apart 

stoeltje. 

• Investeer in het maken van een gevoel  van geza-

menlijkheid in de groep. Geen losse individuen, 

maar maak er een mooi geheel van.

• Overleg met de ouders waar het dagritme van thuis 

verschilt en overeenkomt met het ritme van de 

opvang. Bespreek wie waar naartoe kan werken 

(bijvoorbeeld: als de baby wat ouder is een slaapmo-

ment geleidelijk uitstellen zodat ze mee kan doen 

met een gezamenlijke eetmoment). Door open het 

gesprek aan te gaan over de mogelijkheden, en het 

belang van de baby voorop te stellen, kunnen er 

geen misverstanden ontstaan.
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        Slapen 

Dilemma
Iedere baby heeft andere slaapbehoeften (tijden, duur, 

rituelen, enz.) en het is lastig om daar in de groep 

rekening mee te houden. Hoe komen we zoveel mogelijk 

tegemoet aan de slaapbehoeften van elke baby?

Om goed te kunnen groeien, hebben baby’s veel slaap en 

rust nodig. Door te slapen doen ze ook energie op om zich 

verder te ontwikkelen en op ontdekkingstocht te gaan als 

ze wakker zijn. Gemiddeld hebben baby’s per 24 uur zo’n 

14,2 uur slaap nodig (Iglowstein e.a., 2003). 

Op verticale groepen kan het lastig zijn om, naast het 

reguliere groepsritme, de baby’s op hun eigen tijd naar bed 

te brengen en uit bed te halen. Met alle verschillende 

ritmes van de baby’s, kan dat een heel georganiseer zijn.

Kinderen komen niet altijd even gemakkelijk in slaap. Ze 

kunnen elkaar hard huilend uit de slaap houden. Pedago-

gisch medewerkers proberen de huilende baby in slaap te 

krijgen door met het kind rond te lopen, het te wiegen en 

liedjes te zingen. Maar dat lukt niet altijd meteen. De 

Tweeling kinderopvang heeft meerdere manieren om zo 

goed mogelijk tegemoet te komen aan de slaapbehoeften 

van de baby’s.

De Tweeling kinderopvang
De Tweeling heeft de visie op ontwikkeling onder andere 

uitgewerkt in een visie op slapen. Er zijn vaste eetmomen-

ten, maar geen vaste slaapmomenten voor de hele groep. 

Het eigen ritme van de kinderen wordt gevolgd. Naarmate 

de kinderen ouder worden, volgen ze op een natuurlijke 

manier steeds meer het vaste groepsritme.

Doordat de pedagogisch medewerkers van ieder kind de 

tekenen van vermoeidheid kennen, brengen ze elk kind op 

het juiste moment naar bed. Zo gaan de kinderen zonder 

drama naar bed en komen ze weer uitgerust op de groep. 

Er zijn kinderen die het nodig hebben om even te huilen, 

maar dit is van korte duur. En doordat er verschillende 

slaapplekken zijn, stoort dit de andere kinderen niet. Er 

wordt weinig gehuild op de groep en er hangt een ontspan-

nen en rustige sfeer.

Een kind gaapt en slaat met een stuk fruit op tafel. De 

pedagogisch medewerker zegt: “Ja jij bent moe hè? Het is nu 

ook jouw slaaptijd. Ga je lekker slapen?” De pedagogisch 

medewerker pakt het kind op haar arm en tilt het op. Ze 

geeft het kind een trappelzak aan en loopt al zingend met 

het kind naar buiten. Als de deur open gaat, komt de frisse 

lucht hen tegemoet.

4.2
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Buiten hangen als vlindercoconnetjes verschillende 

hangwiegen. Ieder kind heeft zijn eigen plekje in de groene 

tuin. “Buiten slapen kinderen langer, dieper en beter”, 

vertelt de pedagogisch medewerker. “Het is ook goed voor 

de ontwikkeling van hun longen. Als kinderen verkouden 

zijn, trekt het snot helemaal weg en slapen ze beter. Vooral 

voor baby’s is het belangrijk dat ze goed slapen, omdat ze 

tijdens hun slaap prikkels verwerken. Wij zoeken uit wat het 

beste werkt bij een kind, want als het kind goed slaapt, blijft 

het goed in zijn eigen ritme. Als ze niet goed slapen, eten ze 

vaak ook minder goed of worden ze onrustiger. Sommige 

kinderen vinden het fijner om op de groep te slapen waar 

ze de geluiden van alledag horen, terwijl andere kinderen 

heel geluidsgevoelig zijn.”

Bij de intake en tijdens de inloopmomenten worden de 

slaapbehoeften van het kind uitgebreid met de ouders 

besproken. “Ouders kennen hun kind goed en weten hoe 

het reageert als het moe is en welk ritme het ongeveer 

heeft,” vertelt de directeur van De Tweeling. “Vooral in de 

wenperiode zoeken we uit wat het beste werkt bij deze 

baby. Is de baby heel geluidsgevoelig, dan kan het binnen 

in de slaapkamer slapen, waar weinig andere baby’s 

slapen. Als het kind echt moeite heeft met slapen, kan 

inbakeren fijn zijn. Maar de meeste baby’s slapen goed in 

de hangwiegen. Als de kinderen gaan rollen en kruipen, 

leggen we ze in de buitenbedjes. Deze bedjes hebben een 

vaste ondergrond en dat is in die fase goed voor de 

ontwikkeling van de heupen. De buitenbedjes zijn ontwor-

pen naar voorbeeld van de Lutje Potjes (kleine houten 

huisjes in de buitenlucht, aangepast en veilig gemaakt voor 

baby’s en kleine kinderen). Door een paar aanpassingen 

zijn de bedjes comfortabeler voor de kinderen en voor de 

pedagogisch medewerkers.”

Een ouder vertelt dat ze heel tevreden is over de kinderop-

vang en het buitenslapen: “Aan Siem1 is ’s avonds thuis niet 

te merken dat hij naar de opvang is geweest. Hij is niet moe 

of overprikkeld. Eigenlijk gedraagt hij zich hetzelfde als op 

de dagen dat hij bij mij is.”

Dit voorbeeld laat zien dat er meerdere manieren zijn om 

ervoor te zorgen dat kinderen op de kinderopvang goed 

slapen. Er zijn verschillende slaapplekken en bij elk kind 

wordt uitgezocht wat voor dit kind het beste werkt. 

Het is van belang dat pedagogisch medewerkers de 

signalen van vermoeidheid van de baby goed kennen en 

daarop direct reageren. De pedagogisch medewerkers van 

De Tweeling vertelden dat kinderen makkelijker in slaap 

vallen en minder huilen wanneer ze de kinderen bij de 

eerste tekenen van vermoeidheid naar bed brengen. 

Naarmate baby’s ouder worden, ontstaat er vaak een 

bepaald ritme. Het is goed om dit ritme aan te houden. Dit 

biedt het kind structuur en veiligheid. Natuurlijk wijkt de   

baby wel eens af van zijn vaste ritme, bijvoorbeeld doordat  

 hij zich niet lekker voelt of teveel 

prikkels heeft gehad. De baby 

wordt wat eerder of later moe of 

slaapt korter of langer dan 

gewoonlijk. Pedagogisch 

medewerkers van De Tweeling 

volgen het kind daarin. Ook 

vragen zij de ouders regelmatig 

naar hun ervaringen en naar de 

vermoeidheidssignalen van hun 

kind.

Buiten slapen
Bij De Tweeling kunnen de baby’s 

buiten slapen. Deze werkwijze is 

gebaseerd op de theorie van de 

huisarts Posthumus. In de jaren 
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dertig zag Posthumus regelmatig kinderen met aandoenin-

gen aan de luchtwegen, die werden veroorzaakt door de 

bedompte, vochtige lucht in woningen. Geïnspireerd door 

de tbc-huisjes aan zee, waar mensen met tuberculose 

konden aansterken, ontwierp Posthumus een veilig 

buitenbedje. 

In de Scandinavische landen en in Alaska is buiten slapen 

gebruikelijk. Consultatiebureaus in Finland adviseren om 

baby’s vanaf twee weken ’s middags buiten te laten slapen 

(Tourula, Isola & Hassi, 2008). Door het zonlicht maakt het 

lichaam vitamine D aan, dat de kinderen nodig hebben 

voor de groei van botten en tanden. Ouders in Finland 

leggen hun baby buiten in de kinderwagen met een 

babyfoon en een thermometer.

Het meeste onderzoek naar buiten slapen is dan ook 

uitgevoerd in Scandinavië en Alaska. Uit onderzoek van 

Tourula, Isola en Hassi (2010) blijkt dat kinderen buiten 

langer slapen dan binnen: binnen slapen ze gemiddeld een 

half uur tot 3 uur en buiten anderhalf uur tot 5 uur. Ook 

blijkt dat kinderen na het buiten slapen wakkerder en 

actiever zijn. Onderzoeken naar buiten slapen leveren een 

aantal aandachtspunten op:

• Temperatuur

 Finse ouders zagen bij hun baby’s tekenen van afkoeling. 

De kinderen waren te koud gekleed. Het wordt afgera-

den om kinderen buiten te laten slapen als de tempera-

tuur onder de -10 graden Celsius daalt of als het in de 

zomer heet is (Tourula, Isola & Hassi, 2008). In de winter 

kan een skipakje of een warme trappelzak de kinderen 

voldoende warm houden (Tourula e.a., 2011). De 

pedagogisch medewerkers van De Tweeling checken 

altijd hoe een kind aanvoelt na een buitenslaapje: is het 

kind te warm of te koud gekleed? 

• Luchtkwaliteit

 Als kinderen buiten slapen, is het belangrijk dat de 

luchtkwaliteit in de omgeving goed is (Lipfert, Zhang & 

Wyzga, 2011). Waar buiten slapen in 1920 werd geadvi-

seerd omdat kinderen in bedompte vochtige huizen 

sliepen, is vandaag juist de kwaliteit van de buitenlucht 

een punt van aandacht. Milieuarts Henk Jans in Kiddo 

(april 2009): “Op een kinderdagverblijf in een autoluw 

gedeelte van een stad, is de lucht schoon genoeg. 

Minder geschikt zijn buitenruimten van kinderdagverblij-

ven die aan drukke stadswegen, provinciale wegen en 

snelwegen liggen.”

 Van dilemma naar keuze
 Iedere baby heeft andere slaapbehoeften (tijden, duur, 

rituelen, enz.) en het is lastig om daar in de groep 

rekening mee te houden. Hoe komen we zoveel mogelijk 

tegemoet aan de slaapbehoeften van elke baby? 

• Vraag tijdens de intake aan ouders hoe hun kind het 

gemakkelijkst in slaap komt. Vraag of het kind behoef-

te heeft aan stilte of juist beter slaapt als er vertrouw-

de geluiden zijn.

• Probeer (als het nodig is) in de eerste periode verschil-

lende mogelijkheden van slapen uit om uit te zoeken 

wat voor deze baby het beste werkt. 

• Vraag aan ouders wat de eerste tekenen van ver-

moeidheid zijn van hun kind. Wees hier alert op en 

breng kinderen direct naar bed als je deze tekenen 

waarneemt. 

• Volg hetzelfde slaapritme en doe dezelfde slaapritue-

len als thuis: wordt de baby eerst verschoond, daarna 

voorgelezen en krijgt hij daarna een speentje? Of doen 

de ouders dit in een andere volgorde? Praat hierover 

met de ouders.

• Geef het kind iets vertrouwds mee naar bed. Vraag de 

ouders bijvoorbeeld om een dekentje, knuffel, de 

pyjama van moeder of een t-shirt van vader mee te 

brengen. Met name de geur van de ouders is voor de 

baby herkenbaar en vertrouwd.
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        Voeding 

Dilemma
Hoe zorgen we ervoor dat de baby’s een evenwichtig en 

gezond eetpatroon ontwikkelen en aan het (samen) eten 

plezier en gezelligheid beleven?

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de voeding 

die kinderen krijgen. Er zijn gezondere alternatieven voor 

crackers met smeerworst en smeerkaas. Voeding is erg 

belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van 

kinderen.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan 

de manier waarop kinderen eten. Dat geldt zeker voor 

kinderen waarbij het eten moeizaam gaat. Denk aan het 

‘vliegtuigje’ waardoor de baby zijn mond open doet en een 

hapje neemt. Kinderopvang Prikkebeen heeft een speciale 

eettrainingsgroep voor kinderen die moeilijk eten. Stapsge-

wijs leren pedagogisch medewerkers deze kinderen eten. 

Kinderopvang Prikkebeen 
De groep van kinderopvang Prikkebeen ziet eruit als een 

gewone, goede kinderopvang. De pedagogisch medewer-

kers zijn lief en begaan met de kinderen en er worden 

liedjes gezongen. Toch is dit kinderdagverblijf nét even 

anders.

De kinderen - een vrolijk gezelschap van baby’s, dreumesen 

en peuters - gaan aan tafel zitten voor het eetmoment. Niet 

alle kinderen krijgen hetzelfde eten. Het ene kind krijgt 

brood, een ander wordt aangesloten aan de sondevoeding 

en weer een ander kind krijgt zijn eigen speciale yoghurt. Er 

zitten ook kinderen aan tafel die voorheen in de eettrai-

ningsgroep zaten. Ook nu worden ze af en toe herinnerd 

aan ‘hap, slik, weg’.

Sommige kinderen hebben verpleegkundige zorg nodig. Dit 

wordt opgenomen in het dagelijkse ritme. Een pedagogisch 

medewerker: ‘Het hoort er gewoon bij en het voelt niet als 

extra werk. Een kind met zorg is ook gewoon een kind. 

Waarom zouden we die kinderen anders behandelen?’

4.3
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Prikkebeen is 13 jaar geleden opgezet. Er waren toen nog 

geen opvangvoorzieningen voor kinderen met een zorgbe-

hoefte. Ouders kregen zorg aan huis of moesten hun baan 

opzeggen. Doordat deze kinderen thuis bleven, kwamen ze 

weinig in contact met andere kinderen. De combinatieop-

vang bij Prikkebeen heeft een grote meerwaarde voor alle 

kinderen. De kinderen die extra zorg nodig hebben komen 

in contact met andere kinderen en kunnen zich hieraan 

optrekken. “Het is belangrijk voor kinderen met een 

zorgbehoefte om met andere kinderen om te gaan. Ze 

kunnen zich spiegelen en ze kunnen echt kind zijn. De 

andere kinderen leren rekening houden met de handicap 

van de ‘zorgkinderen’”, legt één van de eigenaren van 

Prikkebeen uit.

In de eettraining zitten kinderen die te vroeg zijn geboren 

en daardoor geen (goede)zuigreflex hebben. Ook zijn er 

kinderen met een medische geschiedenis, die als baby 

slangen in hun mond of neus kregen of langdurig zijn 

beademd. Zij zijn hierdoor ‘getraumatiseerd in het mond-

neusgebied’. Voor veel van deze kinderen is eten en slikken 

beangstigend. In de eettraining leren de kinderen stap voor 

stap om een hap te nemen, te kauwen en te slikken. 

Hiervoor hebben de vaste pedagogisch medewerkers van 

deze groep een cursus gevolgd.

Er wordt tijdens de eettraining een veilige sfeer gecreëerd 

en er is een vaste structuur. Kinderen beginnen met een 

paar hapjes gepureerd fruit of vla. Vaak krijgen de kinderen 

niet genoeg binnen doordat ze kokhalzen, het eten 

uitspugen of gewoon hun mond niet open doen. Na de 

eettraining kunnen kinderen zelfstandig eten. Een ouder 

vertelt: “Voor ons was het echt een uitkomst, omdat Tim 

verpleegkundige zorg nodig had die hier wordt geboden. 

Voorheen kreeg hij sondevoeding, maar inmiddels is hij 

klaar bij de eettraining en gaat het heel goed. Bij Tim is het 

heel belangrijk dat er goed wordt omgesprongen met zijn 
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heel belangrijk dat er goed wordt omgesprongen met zijn 
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‘medische handleiding’. Ik hoef de leidsters maar één keer 

iets uit te leggen en ze weten hoe ze met Tim moeten 

omgaan en welke dingen wel en niet kunnen. Ik weet dat 

mijn kind in goede handen is.”

De manier waarop pedagogisch medewerkers van 

Prikkebeen kinderen tijdens het eten ondersteunen, is 

afgestemd op de specifieke doelgroep van deze kinderop-

vang. Maar ook pedagogisch medewerkers van andere 

opvanggroepen kunnen hier nuttige tips aan ontlenen.

Beginnen met vast voedsel
Als baby’s beginnen met vaste voeding, is het goed om op 

een veilige manier te experimenteren met eten. Het voor-

beeld van Prikkebeen volgend, begint de pedagogisch 

medewerker met voedsel dat de baby al kent vanuit thuis. 

Zo begint de pedagogisch medewerker met een paar 

hapjes pompoen, omdat de baby dat thuis al heeft gehad 

en dit zacht en vertrouwd is. Vervolgens biedt 

ze een hapje zoete aardappel aan: nieuw voor deze baby, 

maar ook zacht. Lust de baby daarna nog meer en is hij 

nieuwsgierig naar het eten, dan is het tijd voor iets met een 

andere structuur: wellicht een beetje broccoli? Het is dus 

belangrijk te weten welke hapjes thuis worden aangeboden.

Pedagogisch medewerkers van het Kinder Service Hotel 

geven ouders de tip om het kind zelf ook een lepel in de 

hand te geven. Hierdoor is het kind meer bij het eten 

betrokken. Happen en het kind laten roeren worden 

afgewisseld, waardoor het eten een minder passieve 

gebeurtenis is.

Voedingsbeleid
Het is raadzaam om als kinderopvangorganisatie stil te 

staan bij het voedingsbeleid en bij het verloop van de 

eetmomenten. Wat staat er op het menu, met name voor 

de allerkleinsten? Kan dit beter? Waarom bieden we 

bepaald eten aan? En in welke volgorde bieden we verschil-

lende soorten eten aan? Eten alle kinderen voldoende? 

Eten ze rustig?
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De Tweeling kiest voor biologische voeding zonder 

toevoegingen en er wordt iedere dag gekookt met verse 

producten. De kinderen krijgen warm eten op het kinder-

dagverblijf. Ook kinderopvang De Tierelier kiest voor verse 

biologische voeding. De oprichter van De Tierelier: “Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen pure producten krijgen, 

juist omdat veel kinderen tegenwoordig allergieën hebben. 

Veel producten komen uit de eigen moestuin en de melk 

komt van de eigen koeien. Kinderen gaan mee naar de 

moestuin, rapen zelf de eieren en mogen kijken tijdens het 

melken. Zo weten kinderen en ouders waar het eten 

vandaan komt.” Als kinderen mogen meehelpen met het 

halen/plukken/bereiden van het eten, wordt gelijk de 

eetlust gestimuleerd.

Bij De Banjers leren de kinderen stapsgewijs om zelfstan-

dig aan tafel te eten in de groep. Baby’s worden altijd op 

schoot gevoed, zodat dit momenten zijn van individuele 

aandacht en fysiek contact. Wanneer de kinderen groter 

zijn en kunnen lopen, mogen ze eten aan een eetbankje 

waarbij de stoel aan de tafel vastzit. Daarna zitten de 

kinderen op een los krukje aan de tafel. Zo krijgen de 

kinderen stapsgewijs steeds meer bewegingsvrijheid. 

Hierdoor hebben ze steeds minder hulp nodig om tijdens 

het eten aan tafel te blijven zitten. Een ouder: “Ik vind het 

gebruik van lage tafels en stoelen goed. Daardoor kunnen 

kinderen er zelf in en uit. Dat maakt ook dat ze dan trots 

zijn dat ze zelf kunnen zitten en eten.”

Het leren drinken loopt bij De Banjers parallel aan het 

leren om aan tafel te eten. Wanneer de kinderen aan het 

eetbankje gaan eten, krijgen ze een normale beker in 

plaats van een tuitbeker. In het begin helpt de pedagogisch 

medewerker met het drinken uit de beker, maar de 

kinderen krijgen dit al snel onder de knie. Er is een duide-

lijke structuur, waarbij kinderen steeds meer uitdaging en 

bewegingsvrijheid krijgen. 

Communicatie met ouders over voeding 
Bij Prikkebeen kunnen de ouders erop vertrouwen dat 

pedagogisch medewerkers hun kind op zorgvuldige en 

veilige wijze voeden. De pedagogisch medewerkers zijn 

daar speciaal voor getraind, maar communiceren hierover 

ook goed met de ouders: ze laten de ouders weten dat ze 

hun instructies begrijpen en dat ze deze altijd zullen 

toepassen.

Welke keuzes kinderopvangorganisaties omtrent eten en 

drinken maken is meestal wel bekend, maar hierover wordt 

niet altijd voldoende met ouders gecommuniceerd. Als de 

opvang kiest voor biologisch eten, wordt niet altijd uitge-

legd wat dit precies inhoudt. Wat voor beleg gaat er op 

brood? Wat is er voor drinken? Welke tussendoortjes 

krijgen de kinderen? Hebben ouders hierover inspraak? Het 

is belangrijk om hierover met de ouders te communiceren. 

Van dilemma naar keuze
Hoe zorgen we ervoor dat de baby’s een evenwichtig en 

gezond eetpatroon ontwikkelen en aan het (samen) eten 

plezier en gezelligheid beleven? 

• Communiceer vanaf het begin (de intake) regelmatig 

met ouders over de voeding. Zorg ervoor dat je weet 

wat ouders de baby thuis aanbieden, wat de baby 

lekker vindt en welke uitdagingen opvang en ouders 

gezamenlijk kunnen aanpakken. 

• Neem als pedagogisch medewerker de rust om bij de 

kinderen te zitten en mee te eten. Maak grapjes met 

de kinderen, praat rustig met ze of zing liedjes. 

Opruimen en schoonmaken kan later. Overweeg als 

organisatie ook eens om een schoonmaker in dienst te 

nemen die ook overdag op de groepen schoonmaakt. 

Bijvoorbeeld als de kinderen naar bed worden 

gebracht of buiten aan het spelen zijn.

• Neem baby’s op schoot of zet ze in de stoel aan tafel, 

ook als zij nog geen vast voedsel krijgen. Zo maken ze 

de sfeer en de rituelen mee van het eetmoment.

• Geef ook een lepel aan het kind. Hierdoor is het kind 

meer betrokken bij het eten en kan het zelf ook 

scheppen, roeren en happen. 

• Denk na over hoe de kinderen aan tafel zitten. Volg 

bijvoorbeeld een ‘stappenplan’ waarbij kinderen 

steeds meer bewegingsvrijheid krijgen.
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“Fantasie, creativiteit en kunst vinden wij 
essentiële onderdelen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen 

hebben van zichzelf een unieke manier van kijken en denken. Deze willen 
wij koesteren en stimuleren opdat het kind de wereld mag blijven ontdekken op zijn 
of haar eigen unieke wijze. Hierbij spelen interactie met anderen en inspiratie door 

anderen een grote rol. Wij stimuleren de creativiteit van kinderen onder andere 
door veel activiteiten aan te bieden die proces- en ervaringsgericht zijn.” 

Leidinggevende van het Fantaziehuis 40 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden
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Uitdaging bieden

        Inrichting van de ruimte

Dilemma
De inrichting van de ruimte moet voldoen aan de 

veiligheidsnormen, maar moet baby’s ook voldoende 

uitdagen tot ontdekken en spelen. Hoe kunnen we de 

ruimte veilig, uitdagend en uitnodigend inrichten? 

Soms kan het zoeken zijn naar een manier om baby’s 

uitdaging te bieden, omdat veiligheid altijd voorop staat. 

Bij het inrichten van de ruimte en het aanbieden van 

materiaal, moeten pedagogisch medewerkers, zeker in een 

verticale groep, rekening houden met verschillen tussen 

kinderen. De oudere kinderen moeten voldoende worden 

uitgedaagd, maar de omgeving moet ook voor de baby’s 

veilig zijn. Daarnaast mag de omgeving niet tot overprikke-

ling leiden. 

Bij kinderdagverblijf Het Fantaziehuis staan spelen, 

ontdekken en het stimuleren van de zintuigen en de 

unieke ontwikkeling van het kind centraal. We zien deze 

visie onder meer terug in de bejegening van de kinderen, 

in de activiteiten en in de inrichting van de ruimte.

Kinderdagverblijf Het Fantaziehuis
Bij binnenkomst in het Fantaziehuis zie je meteen dat er 

aandacht wordt besteed aan de inrichting. Naast de 

ingang staat een karakteristiek lessenaartje uit de jaren 

vijftig met een prentenboek erop. De perfecte plek voor een 

kind om even een boekje te bekijken als de ouders staan 

na te praten. De ruimte van de babygroep is ingericht met 

oog voor schoonheid en zodat er een rustige sfeer heerst.

Er is gekozen voor zachte kleuren en er hangen weinig 

versiersels op de ramen en muren. De ruimte is overzichte-

lijk en de speelhoek is gemarkeerd door een groot kleed. 

Lampen en licht worden bewust ingezet. Een pedagogisch 

medewerker: “Vooral voor baby’s die op de rug liggen en 

omhoog kijken, is het prettig dat ze niet tegen felle 

tl-buizen aankijken. Schemerlampjes hebben een veel 

zachter licht. Tijdens het slaapmoment dimmen we het  

licht of doen we een zacht schemerlampje aan. Tijdens de 

breng- en haalmoment is het licht uit, zodat het allemaal 

wat zachter overkomt.” Dit blijkt effect te hebben op de 

kinderen, maar ook de ouders en de pedagogisch mede-

werkers worden er rustiger door. 

De inrichting straalt rust uit, maar daagt kinderen ook uit. 

Zo liggen er grote, zachte klimkussens voor kinderen die 

oefenen met staan en lopen. De kinderen kunnen zich 

eraan optrekken, erop klimmen of kunnen van het ene 

kussen naar het andere kussen lopen. De kinderen zijn de 

hele dag druk aan het experimenteren met klimmen, 

kruipen, optrekken en stapjes zetten. 

Bij ieder thema richten de pedagogisch medewerkers de 

ruimte aantrekkelijk in, zodat de kinderen kunnen 

ontdekken en ervaren. Zo werden er grote vellen papier op 

de vloer geplakt met hier en daar een klodder natte verf. 

Als de baby’s toevallig door een klodder verf heen kropen, 

merkten ze dat hun knie nat werd. Al gauw legden ze het 

verband tussen de verf en dat natte gevoel op hun knie en 

kregen ze door dat ze invloed hebben op de verfvlekken op 

het papier. De kinderen beleefden hier veel plezier aan. 

Ook wordt er nagedacht over de vraag hoe de ruimte voor 

de allerkleinsten interessant én rustgevend kan zijn. Bij het 

thema ‘waaien’, zet de pedagogisch medewerker een baby 

zo neer, dat hij kan kijken naar de ventilator waaraan 

Naast veiligheid en verzorging, hebben baby’s uitdaging nodig om zich te ontwikkelen. Dit stelt 
bepaalde eisen aan de inrichting van de ruimte, maar ook aan de manier waarop pedagogisch 
medewerkers de motorische ontwikkeling en de taalontwikkeling van baby’s stimuleren.
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linten zijn gebonden. De baby kijkt gefascineerd hoe de 

linten dansen in de wind van de ventilator.

Een ouder: “Hier is een balans tussen rust en uitdaging. Het 

kind krijgt rust en regelmaat, maar wordt ook uitgedaagd 

om te experimenteren en te kliederen met verf. Dat vind ik 

belangrijk.”

Derde pedagoog
Om ook de allerkleinsten optimale opvang te bieden, 

moeten kinderopvangorganisaties onder meer nadenken 

over de inrichting van de ruimte. Vanzelfsprekend moet de 

inrichting aansluiten bij de behoeften van baby’s. Kleur- en 

materiaalkeuze en de indeling van de ruimte moeten rust 

en veiligheid creëren, maar moeten de kinderen ook 

stimuleren om zich te ontwikkelen. Door de binnen- en 

buitenruimte goed in te richten, scheppen pedagogisch 

medewerkers de voorwaarden voor veiligheid, welzijn en 

leren van de kinderen (Singer & Kleerekoper, 2009).

De ruimte en de materialen die de kinderen omringen, 

hebben de betekenis van ‘derde pedagoog’ (Meeuwig, 

Schepers & Van der Werf, 2007). Dat wil zeggen dat de 

inrichting en materialen, net zoals een pedagoog, stimule-

rend en ondersteunend kunnen zijn voor de ontwikkeling 

van kinderen. Kinderen onderzoeken en ontdekken hun 

omgeving en leren de hen omringende wereld zodoende 

kennen en begrijpen. 

De meeste kinderdagverblijven die voor deze handreiking 

zijn bezocht, hebben een visie op de inrichting van de 

ruimte. We zagen dat het Fantaziehuis heeft gekozen voor 

lichte, heldere kleuren. De kinderen worden uitgedaagd 

doordat de materialen worden afgewisseld. De materialen 

worden bewust gekozen, passend bij de interesse en bij de 

ontwikkeling van de kinderen. In de babygroep wordt er 

nooit veel materiaal tegelijk aangeboden, zodat de 

kinderen gericht kunnen spelen.

Markeringen
Er zijn kinderopvanglocaties die kiezen voor ruime, open 

ruimtes, zodat de pedagogisch medewerkers overzicht 

hebben en alle kinderen in de gaten kunnen houden. Het 

helpt jonge kinderen om zich in de ruimte te oriënteren als 

er gemarkeerde hoeken zijn, bijvoorbeeld door een kleed 

of mat op de grond te leggen of een laag hekje neer te 

zetten. Door hoeken duidelijk te markeren, kunnen baby’s 

een ‘cognitieve kaart’ maken van de ruimte: ze weten waar 

ze zijn in de ruimte en hoe ze ergens naartoe kunnen 

kruipen. En dat voelt veilig. Bovendien worden hierdoor de 

prikkels beperkt: de kinderen worden minder afgeleid 

door wat er elders in de ruimte gebeurt en kunnen beter in 

hun spel blijven (o.m. Campos-de-Carvalho & Rossetti-

Ferreira, 1993). 

De buitenruimte
Een goed ingerichte buitenruimte nodigt kinderen uit tot 

spelen en ontdekken en biedt ook gelegenheid tot rustig 

samen of alleen zijn. Ook de hoeken in de buitenruimte 

kunnen worden afgeschermd of gemarkeerd, bijvoorbeeld 

met een laag hekje, wilgentenen of struiken. Door hoeken 

te maken met verschillende ondergronden en verschil-

lende hoogtes, kunnen baby’s en dreumesen op ontdek-

king uitgaan.

Indeling van de ruimte volgens Emmi Pikler
Pikler benadrukt het belang van een gestructureerde 

ruimte. In haar visie is een baby van nature nieuwsgierig 

en heeft hij alles in zich om zelf de wereld te veroveren. 

Zodra de baby wakker is en geen honger of pijn voelt, is hij 

regelmatig alert en is hij gespitst op zintuiglijke ervaringen.

In de visie van Pikler kunnen baby’s in een speelruimte het 
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beste op een harde ondergrond worden neergelegd 

omdat ze zo de eigen bewegingen ervaren. Er ligt materiaal 

om hen heen dat ze kunnen pakken. De spullen zijn 

makkelijk grijpbaar en zijn het onderzoeken waard.

Het deel van de ruimte waar de baby’s spelen, is afgeschei-

den met hekjes. De hekjes kunnen open staan, maar als er 

veel bewegende baby’s en dreumesen zijn, is het beter om 

ze een groot deel van de dag te sluiten. Dan kunnen de 

baby’s veilig rondkruipen (en ze kunnen niet bij speelgoed 

van de dreumesen) en hoeven de pedagogisch medewer-

kers niet bang te zijn dat er iets met de baby’s gebeurt.

Herkenning 
Ouders en kinderen voelen zich eerder thuis als de 

inrichting van de opvanglocatie herkenbaar is. Daarom is 

het goed dat opvanglocaties ook wat dit betreft rekening 

houden met wat de kinderen en ouders thuis (in hun 

cultuur) gewend zijn. Zo kunnen pedagogisch medewer-

kers aan ouders vragen of ze voorwerpen of foto’s van 

thuis willen meenemen (Singer & Kleerekoper, 2009). Door 

een familiemuur te maken met foto’s van de kinderen en 

hun ouders, wordt de familie van het kind betrokken bij de 

groep. Met name voor dreumesen is het fijn om even naar 

de foto’s van papa en mama te kunnen kijken als zij hen 

missen. 

Meubilair
Als baby’s niet slapen, moeten ze kunnen bewegen. 

Daarom is het raadzaam om te kiezen voor meubilair dat 

de baby stimuleert in het bewegen. Dat is niet het geval als 

het kind in een wippertje ligt: de baby kan niet oefenen 

met rollen of kruipen om de wereld te verkennen. Boven-

dien kunnen baby’s dan niet zelf een speeltje kiezen. Als ze 

in een wipper liggen, krijgen ze immers meestal een 

speeltje aangereikt.

Wat baby’s wel stimuleert om in beweging te komen, zijn 

‘klimmeubels’: kisten, kruiptunnels en klimrekken. De baby 

kan hier op of doorheen kruipen of zich eraan optrekken. 

In verticale groepen is het belangrijk dat er voor baby’s een 

plek is, bijvoorbeeld een grondbox, waar ze veilig kunnen 

rollen, kruipen en ontdekken. Kinderopvang De Tierelier 

gebruikt een vloerkleed. Zo leren de peuters dat ze 

voorzichtig en rustig moeten doen op en rond het vloer-

kleed waar een baby ligt.

“Passief materiaal 
leidt tot actief spel”

Reggio Emilia
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In de groepsruimte van Pikler staan bedjes waar kinderen 

even kunnen rusten, maar deze bedjes zijn niet voor het 

langere slaapje. De baby ligt op zijn eigen, rustige plekje 

terwijl de pedagogisch medewerker en de baby elkaar 

kunnen zien. 

Materialen
Baby’s zijn druk bezig om de wereld te verkennen en zich 

hun omgeving eigen te maken. Ze verkennen materiaal-

eigenschappen en natuurwetten. Ze nemen iets van de 

ene hand in de andere hand, grijpen, knijpen, laten los en 

leren de vingers te gebruiken. De juiste materialen helpen 

de baby om de wereld te onderzoeken. Speelgoed is er niet 

om kinderen zoet te houden, maar om kinderen de wereld 

te laten ontdekken (Meeuwig, Schepers & Van der Werf, 

2007).

De pedagogisch medewerker reikt de baby speelgoed aan 

dat past bij zijn interesses en mogelijkheden. Zij weet waar 

de baby wel en niet aan toe is, waar het speelgoed toe kan 

leiden en waarvoor het kan dienen. Ze ziet alle soorten 

emoties over het gezicht van de baby vliegen: het plezier, 

de concentratie, de verbazing en soms de frustratie. 

Er is actief en passief spelmateriaal. Actief materiaal is 

speelgoed met geluiden, muziek en/of knipperlichtjes. 

Passief materiaal is speelgoed waarbij het kind zelf iets 

moet ondernemen om er iets mee te doen. De Tweeling 

kinderopvang en kinderopvang Humanitas De Banjers 

kiezen voor passief materiaal, omdat dit kinderen uitnodigt 

tot activiteit en spel. Passief speelgoed daagt de baby uit 

om zelf te doen en te denken (Meeuwig, Schepers & Van 

der Werf, 2007). 

Ook zorgen De Tweeling en De Banjers ervoor dat er 

voldoende ‘echte materialen’ aanwezig zijn. Baby’s onder-

zoeken de wereld en zijn daarom zeer geïnteresseerd in 

materialen die ook door volwassenen worden gebruikt. Ze 

onderzoeken vorm- en materiaaleigenschappen. Daarom 

kunnen ze geïnteresseerd spelen met deksels, schelpen, 

postelastieken, pollepels, water, kiezels, lepels, flessen, 

veger, blaadjes en bekers. Zulke materialen geven het kind 

informatie over hoe de wereld werkt.

De pedagogisch medewerker biedt de baby prikkelend en 

minder prikkelend materiaal aan, zodat de baby zelf een 

keuze kan maken. Er liggen bijvoorbeeld een aantal houten 

blokjes, bakjes in heldere kleuren en speelgoed met een 

geluidje op het kleed. Zo kan de baby zelf de hoeveelheid 

prikkels reguleren. Als een baby onder een mobile met 

muziek ligt en hier zelf niet onder vandaan kan kruipen, is 

de kans op overprikkeling groter. 

Groot materiaal, zoals een kartonnen doos, of een grote 

hoeveelheid van een bepaald materiaal, bijvoorbeeld 

ballen, is uitdagend en interessant. Liggen op een schapen-

vel is veel interessanter dan spelen met een klein voel-

doekje. Meerdere soorten ballen of meerdere deksels 

geven meer spel- en ontdekkingsmogelijkheden dan één 

bal of één deksel. Groot materiaal past bovendien goed bij 

het ontwikkelingsstadium van baby’s, omdat ze hiermee 

hun grove motoriek kunnen oefenen. De baby kan onder 

of om een kartonnen doos kruipen, de doos omduwen en 

verschuiven.

“Echte materialen 
zorgen ervoor dat 
het kind de wereld 

leert kennen”
Elly Singer
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 Van dilemma naar keuzes
De inrichting van de ruimte moet voldoen aan de 

veiligheidsnormen, maar moet baby’s ook voldoende 

uitdagen tot ontdekken en spelen. Hoe kunnen we de 

ruimte veilig, uitdagend en uitnodigend inrichten?

De inrichting

• Selecteer een beperkt aantal rustige, heldere 

kleuren voor de muren en het meubilair. Hang niet 

teveel werkjes op. 

• Markeer in een grote ruimte duidelijke hoeken, 

zodat baby’s een ‘cognitieve kaart’ van de ruimte 

kunnen maken.

• Creëer een plek waar baby’s veilig kunnen rollen, 

kruipen en ontdekken, bijvoorbeeld een grondbox 

 of een kleed.

• Zorg er voor dat baby’s voldoende gelegenheid 

krijgen om in contact te komen met elkaar en onder 

begeleiding van de pedagogisch medewerker met 

peuters. Jonge kinderen zijn erg in elkaar geïnteres-

seerd en imiteren elkaar. Onderzoek met elkaar hoe 

de ruimte kan bijdragen aan het bevorderen van 

onderling contact tussen de kinderen.

• Besteed aandacht aan de verlichting. Voorkom dat 

baby’s in het felle tl-licht kijken. Scherm het af of 

maak bijvoorbeeld gebruik van schemerlampen. 

• Vraag ouders om iets vertrouwds van thuis mee te 

nemen, bijvoorbeeld een tafelkleed, lamp of een 

kussen.

• Maak een familiemuur met foto’s van ouders, 

gezins- en familieleden en huisdieren van de 

kinderen.

Materiaal 

• Laat baby’s ‘echte’ materialen verkennen, zoals de 

waterkraan, bekers, flessen, pollepels, kartonnen 

dozen, bladeren, dennenappels, nachtlampjes of 

postelastieken.

• Zorg voor rustige hoeken door in iedere hoek één 

soort speelgoed neer te leggen, bijvoorbeeld een 

hoek met verschillende gevulde flesjes en een hoek 

met houten blokken. 

• Reik baby’s groot materiaal aan (bijvoorbeeld een 

kartonnen doos) of een grote hoeveelheid van 

dezelfde materialen aan (bijvoorbeeld verschillende 

soorten ballen). Dit vinden baby’s niet  alleen 

interessant, ze kunnen hiermee ook hun grove 

motoriek oefenen. 
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        De motorische 

        ontwikkeling stimuleren

Dilemma
We willen de motorische ontwikkeling van baby’s 

stimuleren, maar hoe kunnen we dat op een veilige 

manier doen? 

Normaal gesproken wordt er niet veel nagedacht over het 

stimuleren van de motorische ontwikkeling. Pas wanneer 

een kind achterloopt in zijn motorische ontwikkeling, gaan 

opvoeders zich erin verdiepen en gaan zij oefeningen doen 

met het kind. Uit veiligheidsoverwegingen laten we kleine 

kinderen vaak niet zelf klimmen, uitproberen of ergens 

op- of afkruipen. We willen voorkomen dat het kind valt en 

zich bezeert. Daarom helpen we de kleintjes vaak bij het 

klimmen, door hun hand vast te houden. Dit is echter niet 

bevorderlijk voor de motorische ontwikkeling. Ook 

belemmert dit kinderen om hun eigen kunnen in te 

schatten. 

Kinderopvang Tierelier heeft kennis in huis over de 

motorische ontwikkeling van het kind. Zij geven de 

kinderen ruimte om te bewegen en oefenen.

Kinderopvang Tierelier 
“De natuur is voor kinderen een rijke omgeving om zich te 

ontwikkelen. Maar omdat de natuur in zo’n rustig tempo 

beweegt, is ze ook rustgevend en prikkelarm”,  vertellen de 

oprichters van Tierelier. Dit kinderdagverblijf is gevestigd in 

een boerderij met koeien, kalfjes, kippen, konijnen, een 

moestuin en weilanden. Een groepje kinderen kijkt 

gefascineerd naar een kampvuur, waarvoor ze net zelf 

het hout hebben verzameld. 

Ook de baby’s gaan mee naar buiten. “Voor de baby’s is 

dat een hele ervaring”, zegt één van de oprichters. “Ze zien, 

horen en ruiken van alles. Ze mogen ook bij de kalfjes, die 

aan hun handje snuffelen. Zo’n ervaring slaan kinderen 

op, hoe klein ze ook zijn. Het buitenleven en het boerenle-

ven geven heel veel uitdaging om te spelen en je te 

ontwikkelen. Door buiten te spelen oefenen ze op een 

natuurlijke manier hun motoriek.” 

De kinderen hebben allemaal hun eigen overall en 

laarsjes. De ouders weten dat hun kind kleren moet dragen 

die vies mogen worden. “Het kan gebeuren dat een kind 

door de modder kruipt en helemaal vies is. Dat hoort 

erbij”, zegt een pedagogisch medewerker. 

De oudere kinderen spelen buiten, klimmen, verzamelen 

hout en bouwen hutten en dammen. Er is ook voldoende 

fysieke uitdaging voor de baby’s. Speciaal voor de baby’s is 

er een tuin aangelegd waar zij kunnen voelen, kruipen en 

klimmen. Door de verschillende materialen, zoals zand, 

kiezels, gras, modder, bloemen, takjes en bladeren, voelen 

ze verschillende texturen en oefenen ze de fijne motoriek. 

Ze kunnen op de klimberg, de klimheuvel, de klimboom en 

kunnen door een grote buis kruipen.

Vooral de klimboom en de klimheuvel over de buis heen zien 

er gevaarlijk hoog uit. “Maar,” zegt de oprichter, “in de zeven 

jaar dat de buis er ligt, is er nog nooit een kind afgevallen. 

Dat komt doordat kinderen zelf goed kunnen inschatten wat 

ze kunnen of nog niet kunnen. Een kind zal nooit iets 

proberen als hij er zelf nog geen vertrouwen in heeft dat hij 

het kan. Maar wanneer je een kind helpt, weet het kind dat 

niet en kan hij zichzelf overschatten. Dan kunnen er 

inderdaad ongelukken gebeuren. Als je een kind zelf ergens 

op laat kruipen of klimmen, kan het er ook zelf weer af.”

46 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden

5.2

46 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden
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Een pedagogisch medewerker: 

“Het is ook voor ons  leren loslaten en vertrouwen hebben 

dat het kind het zelf kan. Ieder kind heeft ook recht op zijn 

eigen bult. Als ze klein zijn, kunnen ze nog niet van hoog 

vallen. Als een kind dan valt, is dat een ervaring en weet hij 

dat hij te ver is gegaan. Als een kind zelf voelt dat hij het 

kan, dan kan hij dat ook echt. En als het dan lukt, is dat 

echt een succeservaring voor het kind. Als je vertrouwen 

hebt in het kind, geeft dat het kind ook vertrouwen in 

zichzelf. Kinderen worden tegenwoordig zo beschermd 

opgevoed. Ze weten niet wat ze kunnen en wat ze niet 

durven, omdat  ze nooit hebben mogen proberen.

We gaan met dreumesen, peuters en kleuters ook naar de 

kippen om eieren te rapen. Het komt voor dat een kind 

eerst niet durft, maar na een paar keer kijken, durven ze 

wel mee. Dan zijn ze trots en groeit hun zelfvertrouwen. 

Het is vooral belangrijk dat kinderen leren dat ze fouten 

mogen maken, dat ze mogen vallen. Als een kind per 

ongeluk een ei laat vallen, worden we niet boos, maar 

gaan we kijken hoe het ei er van binnen uitziet.”

Ouders kiezen voor dit kinderdagverblijf, omdat kinderen 

veel ruimte hebben om hun energie kwijt te kunnen, maar 

ook vanwege de rust van de natuur. Een vader: “Kinderen 

mogen hier proberen en experimenteren. Wanneer een 

kind valt, wordt hier heel normaal op gereageerd. 

Kinderen worden vrijgelaten om zelf te ontdekken en 

ergens op te klimmen, maar ook om zelf weer de weg 

terug te ontdekken. Mijn kind vindt het altijd heel 

leuk om hier naartoe te gaan.” 

Dit voorbeeld laat zien dat er manieren zijn om de motori-

sche ontwikkeling van kinderen op een veilige manier te 

stimuleren. Door kinderen kruip- en klimmogelijkheden te 

bieden, oefenen zij hun grove motoriek. En ze oefenen hun 

balans door ze zelf te laten klauteren en veel los te laten 

lopen. 

Het spreekt voor zich dat de ruimte aan strenge veilig-

heidseisen moet voldoen. Alle ruimtes moeten veilig en 

schoon zijn. Maar kinderen moeten ook worden uitge-

daagd om grenzen te verkennen. Een lage trap is uitste-

kend oefenmateriaal voor een dreumes om te leren 

klimmen, zich aan op te trekken en naar beneden te gaan 

(Singer & Kleerekoper, 2009). 

Bewegen en zintuigelijke ervaringen 
Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich door te bewegen 

en zintuigelijke ervaringen op te doen. Hanneke Poot – van 

der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch 

remedial teacher: “De motorische ontwikkeling is de basis 

van de hele ontwikkeling. Het eerste contact met de wereld 

is lichamelijk; het kind voelt, ruikt, proeft en hoort de 
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wereld om zich heen. Het kind leert de omgeving kennen 

door te grijpen, te bewegen en met de mond af te tasten. 

Wanneer het kind mobieler wordt, kan het steeds meer 

van de wereld verkennen. De motorische ontwikkeling 

zorgt voor de kwaliteit van bewegen en dat is belangrijk 

voor het latere onderwijs: je concentreren, stil zitten, 

evenwichtsontwikkeling en plezier hebben in bewegen, 

fietsen, schrijven, et cetera. De motorische ontwikkeling 

zoals bij het op de buik liggen, rollen en kruipen integreert 

de reflexen en rijpt de hersenen.”

Kijk op de wereld 
Zodra kinderen zelfstandig kunnen zitten of zelfstandig 

gaan lopen, verandert hun ‘kijk’ op de wereld en kunnen ze 

de wereld steeds meer verkennen. Door te trappelen, rond 

te kruipen, te voelen, leren ze over de ruimtelijke ordening 

van hun omgeving. Ze ontdekken dat wat op de voorgrond 

staat, dichterbij hen is (Oudgenoeg-Paz, 2014). Uit verschil-

lende studies blijkt dat het verkennen van de ruimte een 

rol speelt in het leren van ruimtelijke begrippen zoals ‘in’, 

‘onder’, ‘achter’ en ‘tussen’ (o.m. Campos et al, 2000). De 

motorische ontwikkeling wordt gezien als een mogelijke 

voorloper van de ontwikkeling van cognitieve en taalvaar-

digheden (o.m. Rosenbaum, 2005).

De ontwikkeling van de motoriek
De lichamelijke ontwikkeling is een ononderbroken proces, 

waarin de ene vaardigheid voortbouwt op de vorige 

(Singer & Kleerekoper, 2009). Dit is goed te zien bij de 

ontwikkeling die vooraf gaat aan het lopen. In grote lijn ziet 

dit er zo uit: een baby leert eerst zijn hoofd controleren, 

het kind oefent de nekspieren om het hoofd rechtop te 

houden. Een pasgeboren kind heeft weinig controle over 

de armen en benen. De armen flapperen en de benen 

trappelen. Al snel leert het kind de hand naar de mond te 

brengen en kan het zijn voeten pakken. Het kind ontdekt 

dat het, liggend op de rug, op zijn zij kan rollen. Om terug 

te rollen heeft het kind sterke buikspieren nodig. Vervol-

gens kan het kind vanaf zijn zij doorrollen tot hij op zijn 

buik ligt en kan hij ook terugrollen. Tegen die tijd kan het 

kind ook zijn armen beter controleren en kan hij op zijn 

armen steunen. Dat is het begin van kruipen. Door te 

kruipen oefent het kind zijn balans en de links-rechtscoör-

dinatie. Wanneer het kind het kruipen goed onder de knie 

heeft, zijn de benen, rug- en buikspieren zo sterk gewor-

den dat het kind kan staan en zijn evenwicht kan houden. 

Aanvankelijk staat het kind nog wat wiebelig, doordat de 

buik- en rugspieren moeten samenwerken om in balans te 

blijven. Hierna gaat het kind stapjes maken en probeert hij 

te lopen zonder de meubels vast te houden. Op achtjarige 

leeftijd heeft het kind het lopen helemaal geautomatiseerd 

en kan het rennen, springen, kruipen en sluipen. 

Op de hoofdlijnen doorlopen alle kinderen dezelfde 

ontwikkeling, maar ieder kind doet dat in zijn eigen tempo 

op op zijn eigen manier (Leach, 2015). Het is normaal dat 

er grote verschillen zijn in het tempo van de motorische 

ontwikkeling. Zo blijven sommige kinderen lang kruipen, 

terwijl andere kinderen de kruipperiode overslaan.  Ook is 

het normaal dat het ene kind acht maanden eerder loopt 

dan het andere kind. Uiteindelijk komen zij allemaal rond 

hun achtste jaar tot dezelfde ervaring en is het zenuwstel-

sel gerijpt (Singer & Kleerekoper, 2009).

Er zijn rond het eerste jaar ook duidelijke verschillen in 

voorkeuren te zien. Het ene kind bekwaamt zich eerst in de 

grove motoriek (rennen, klimmen, springen), het andere 

kind richt zich vooral op de fijne motoriek (tekenen, kralen 

rijgen, puzzelen) en weer een ander kind is gefocust op taal 

en gaat praten. Als een kind heel intens bezig is met fijn 

motorisch bewegen, kan de ontwikkeling van de grove 

motoriek tijdelijk vertragen. En andersom. 

Het is van belang dat de pedagogisch medewerker inspeelt 

op de verschillen in de motorische ontwikkeling van baby’s. 

Als de pedagogisch medewerker de baby goed kent en 

observeert, weet zij wat zij hem kan aanbieden. De baby 

die zijn fijne motoriek snel ontwikkelt, biedt zij iets uitda-

genders aan op dat gebied. Op het gebied van de grove 

motoriek geeft ze deze baby wat meer ondersteuning. 

Stimuleren in plaats van forceren
Wanneer we zien welke stappen er aan het lopen vooraf 

gaan, begrijpen we waarom het zo belangrijk is dat een 

baby ruimte en mogelijkheid heeft om te bewegen, zodat 

hij deze stappen kan doorlopen. Het is belangrijk dat we 

een kind nooit forceren ‘naar de volgende fase’, bijvoor-

beeld door hem een loopstoeltje te geven. Wanneer 

kinderen in een loopstoeltje ‘rondlopen’, hebben ze niet de 

mogelijkheid om hun buikspieren, rugspieren en balans te 

oefenen. Doordat ze al rechtop in het loopstoeltje zitten, 

kunnen ze met een enkele trappel een grotere afstand 

afleggen dan wanneer ze zelf zouden kruipen. Dit biedt 

minder motorische uitdaging en dit vertraagt het proces 
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van het leren lopen (Burrows & Griffiths, 2002). Daarnaast 

krijgt de baby hierdoor een vertekend beeld van afstanden 

en van de ruimtelijke ordening van de omgeving.

Het is beter om de baby uitdaging en herhaling te bieden, 

zodat hij zijn coördinatie, balans en spieren kan trainen. 

Laat een kind dat aan het oefenen is met trappelen tegen 

een mobile aantrappelen, waardoor hij beweging en geluid 

veroorzaakt. En laat kinderen die beginnen met lopen, veel 

los lopen in plaats van aan de hand. Hierdoor oefenen ze 

hun evenwicht en leren ze adequaat te reageren als ze 

vallen.

De Tweeling kinderopvang
De Tweeling kinderopvang besteedt bewust aandacht aan 

de wijze waarop pedagogisch medewerkers baby’s 

oppakken. Zij doen dit op een ‘basisbevestigende’ manier. 

Dit houdt in dat zij de baby niet onder de armen pakken, 

maar hem op de arm draaien, zodat het kind wordt 

opgetild vanaf de romp en heupen. 

Bij het verschonen op de commode worden de baby’s 

uitgedaagd om zichzelf tot zit op te trekken aan de handen 

van de pedagogisch medewerker. Doordat de pedagogisch 

medewerkers dit ieder verschoonmoment doen, weten de 

baby’s dat ze zich mogen optrekken en wordt dit een 

spelletje voor de kinderen. Ze doen hun best om hard te 

trekken. Zo worden de buik-, nek- en armspieren sterker. 

Dat is nodig om te leren kruipen, zitten en staan. 

 

Ook over het neerzetten van baby’s is nagedacht. Kinderen 

die nog niet kunnen lopen, worden altijd op de rug 

neergelegd. Om te gaan zitten, moet het kind eerst draaien 

en omrollen. Door dit consequent te doen, worden de 

kinderen hier vaardig in. Kinderen die net kunnen lopen, 

worden zittend neergezet, zodat ze zelf kunnen gaan staan. 

Basisbevestigend optillen en dragen 
De methode basisbevestigend tillen en dragen is ontwik-

keld door twee haptonomen, Frans Veldman en zijn zoon. 

Zij onderzochten alternatieve manieren van oppakken en 

dragen die beter zijn voor de rug en de nek van de baby. 

Vaak worden baby’s onder de oksel vastgepakt, bijvoor-

beeld wanneer de baby van de één aan de ander wordt 

gegeven. Doordat de baby niet ‘in z’n geheel’ wordt 

opgepakt, maakt het hoofd dan meestal een knik naar 

achteren, aldus de GGD. Daarnaast wordt het lichaam van 

de baby uitgerekt door het gewicht. De baby heeft nog niet 

de kracht om zijn lijf te ondersteunen. Door basisbevesti-

gend dragen worden het bekken en het hoofdje goed 

gesteund. Dit is beter voor het ruggetje.

Er zijn verschillende manieren om een kind basisbevesti-

gend op te pakken. Regel is dat je de heupen en het hoofd 

van de baby ondersteunt. Eén van de pedagogisch 

medewerkers van kinderopvang De Tweeling geeft 

praktische voorbeelden. Til je een kind uit de buggy of 

autostoel, plaats dan een hand achter het hoofd en een 

hand onder de billen van de baby. Wanneer een kind op 

zijn rug ligt, draai het kind dan op zijn zij. Schuif een hand 

onder de schouderbladen zodat de nek en het hoofd 

worden ondersteund en een hand onder de bovenbenen 

van de baby. Ook kun je het kind met zijn buik op de arm 

draaien, waardoor het kind op een arm ligt. Het is veel 

prettiger voor de baby als hij in zijn geheel wordt opgetild. 

Basisbevestigend dragen is ook een veilige manier van 

tillen als je bijvoorbeeld met de baby de trap op of af loopt.
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Van dilemma naar keuzes
We willen de motorische ontwikkeling van baby’s 

stimuleren, maar hoe kunnen we dat op een veilige 

manier doen?

• Ga met de baby’s naar buiten, zodat hun zintuigen 

worden geprikkeld door wind, lucht, licht, water, 

regen, geuren, schaduw, temperatuur, het geluid van 

vogels en de textuur van de ondergrond, zoals gras 

en zand. Buiten spelen doet ook een groter appél op 

het evenwichtsgevoel dan binnen spelen (Singer & 

Kleerekoper, 2009).

• Zorg zowel binnen als buiten voor voldoende 

kruip- en klimmogelijkheden. Help de kinderen niet 

om ergens op te komen. Maak bijvoorbeeld een 

trapsgewijze heuvel in de buitenruimte. Als een kind 

eraf valt, rolt hij maar een klein stukje naar beneden.

• Bied kinderen verschillende hoogten en diepten aan, 

bijvoorbeeld banken, kuilen, een trap of een glijbaan. 

Hiermee oefenen kinderen hun evenwicht. 

• Zet een kind dat nog niet kan lopen niet zittend terug 

op de grond, maar leg het op de rug, zodat het kind 

zelf moet omrollen en gaat zitten. Oefen het zitten 

door (als het kind zit) spelletjes te doen, bijvoorbeeld 

samen een ballon omhoog houden, een bal overrol-

len, zeepbellen vangen of een toren bouwen. 

• Leg baby’s niet vaak in wipstoeltjes. Ze hebben daarin 

weinig bewegingsvrijheid. Wanneer baby’s met wat 

speelgoed op de grond liggen, worden ze uitgedaagd 

om naar een speeltje te rollen dat buiten hun bereik 

ligt. 

• Laat baby’s oefenen met trappelen door een mobile 

of rammelaar op kniehoogte boven de baby te 

hangen. Hang geen materialen boven het bedje, want 

het bed is om te rusten (Singer & Kleerekoper, 2009). 
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        De taalontwikkeling 

        stimuleren

Dilemma 
Hoe creëren we een rijke taalomgeving en op welke 

manier kunnen we specifiek de taalontwikkeling van 

baby’s stimuleren? 

Voordat kinderen gaan praten, is de taalontwikkeling al in 

volle gang. Daarom is het belangrijk om veel met baby’s en 

dreumesen te praten. Een taalrijke omgeving is een basis 

voor taalontwikkeling. 

Praten met een baby heeft nog een andere belangrijke 

functie: hierdoor bouwt de pedagogisch medewerker een 

vertrouwde relatie op met het kind. Als zij de signalen van 

de baby kennen, kunnen ze daarop adequaat reageren. Zo 

voelt de baby zich veilig en vertrouwd bij de pedagogisch 

medewerker. Het is dan ook van belang dat pedagogisch 

medewerkers beschikken over goede communicatievaar-

digheden (Singer & Kleerekoper, 2009).

Een manier van communiceren met baby’s die nationaal 

en internationaal steeds meer aandacht krijgt, is ‘Babyge-

baren’. Hierbij ondersteunt de opvoeder de gesproken taal 

met gebaren. In het Kinder Service Hotel communiceren 

de pedagogisch medewerkers op deze manier met baby’s. 

Kinder Service Hotel
Als je even op de groep bent, zie je dat de pedagogisch 

medewerkers van KSH gebaren maken terwijl ze met de 

kinderen praten. “Waarmee wil je gaan spelen?”, vraagt de 

pedagogisch medewerker. Het kind maakt het gebaar voor 

bal: hij zet zijn kleine vingers tegen elkaar als een rondje. 

“Zoek je de bal?”, vraagt de pedagogisch medewerker. Het 

gezicht van het kind klaart op en hij knikt. Samen gaan ze 

de bal zoeken. 

Voordat de kinderen aan tafel gaan, vertelt de pedagogisch 

medewerker dat ze gaan eten en drinken. Ze maakt er de 

gebaren bij. De kinderen lijken het te begrijpen, want wie 

kan lopen, gaat naar de tafel. 

Eén van de pedagogisch medewerkers is ook docent 

Babygebaren. Ze legt de aanpak uit: “Een kind leert taal 

door de combinatie van klanken met de context. Vanaf zes 

maanden leggen kinderen een verband tussen de klank en 

de betekenis. Bijvoorbeeld: een kind hoort ‘bed’ en wordt 

vervolgens naar bed gebracht. Hierdoor legt het kind de 

relatie tussen de klank en de betekenis van het woord. 

Omdat de fijne motoriek van het spreken pas later op gang 

komt, kunnen ze nog niets terugzeggen. Dat is soms 

frustrerend voor het kind, en ook voor de ouders. Het kind 

kan heel boos worden omdat het niet kan zeggen wat hij 

wil. Door naar allerlei dingen te wijzen probeert de ouder 

erachter te komen wat het kind bedoelt.

Doordat de grove motoriek zich eerder ontwikkelt, kunnen 

kinderen al vroeg gebaren maken. Als de pedagogisch 

medewerker tijdens het spreken gebaren gebruikt, leren de 

kinderen deze gebaren en gaan zij deze ook zelf gebruiken 

om zich verstaanbaar te maken. Toen ik met Babygebaren 

in aanraking kwam, heb ik meteen het boek ‘Babygebaren, 

gebaren met je kind voordat hij kan praten’ van Lissa 

Zeviar2 gekocht en heb ik 25 woorden uitgezocht die we op 

de groep vaak gebruiken: ‘mama’, ‘papa’, ‘werken’, ‘spelen’, 

‘bal’, ‘eten’, ‘drinken’ en ‘slapen’. Deze woorden met de 

gebaren heb ik op de keukendeur geplakt zodat we ze 

konden oefenen. Op het moment dat ouders hun kind 

komen brengen, zeg je tegen het kind: ‘Mama gaat werken. 

Wij gaan spelen.’ Je ondersteunt de kernwoorden in de zin 

met een gebaar.

Al snel merkte ik aan de kinderen dat 25 gebaren niet 

genoeg was. De kinderen keken me aan als ik geen gebaar 

maakte. We hebben het aantal gebaren uitgebreid en 

hebben de gebaren ook aan de ouders geleerd. We zagen 

dat kinderen die Babygebaren aangeboden kregen, eerder 

kunnen praten dan kinderen die geen gebaren hadden 

geleerd. Soms maken kinderen van zeven maanden al een 

gebaar. Zo weten we wat er in het hoofd van het kind 

omgaat. Kinderen hoeven niet te jengelen of eindeloos te 

wijzen, want we begrijpen elkaar eerder. Ook hebben de 

kinderen onderling minder conflicten doordat ze gebaren 

kunnen maken naar elkaar. Bij een conflict over een bal 

bijvoorbeeld, kan het kind samen spelen gebaren.” 

De pedagogisch medewerkers praten en gebaren op hun 

hurken, op kindhoogte, met het kind. Het kind krijgt de tijd 

2 Meer informatie over Babygebaren is te vinden op www.babygebaren.nl. 
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om te reageren of iets terug te gebaren. Het contact tussen 

pedagogisch medewerker en kind verloopt met aandacht 

en rust. De pedagogisch medewerker: “Gebaren maken 

kan alleen als je elkaar ziet, dus je moet goed contact 

maken en zorgen voor oogcontact. De kinderen raken 

eraan gewend om op te kijken om naar het gebaar te 

kijken als ze hun naam horen. We respecteren de ruimte 

van het kind: het kind bepaalt zelf of en wanneer het 

opkijkt en zijn hoofd draait. Doordat je iedere keer heel 

bewust contact moet maken om het gebaar te maken, 

wordt het contact tussen pedagogisch medewerker en kind 

versterkt.”

Een ouder vertelt dat zij de babygebaren ook thuis is gaan 

gebruiken: “Toen ik bij KSH over Babygebaren leerde, was 

ik er heel enthousiast over. Toen mijn kindje vijf maanden 

was, zijn we zelf ook begonnen. We leren zelf ook steeds 

nieuwe gebaren bij. Als ouder dwingt het je om met rust en 

aandacht te communiceren. In plaats van te schreeuwen 

‘niet doen’, zeg je het rustig en gebaar je erbij totdat het 

kind het begrijpt. In het begin krijg je nog weinig respons, 

maar met zeven maanden maakte mijn kind zijn eerste 

gebaar. Dat was zo’n mooi moment, omdat je dan met 

elkaar kunt communiceren. Dat versterkt ook de band met 

je kind. Je hebt je eigen geheimtaal. Je snapt elkaar.”

Op KSH zijn veel anderstalige ouders die hun kinderen 

tweetalig opvoeden. Door Babygebaren te gebruiken, 

wordt er een brug geslagen tussen de buitenlandse 

woorden en de Nederlandse woorden: het gebaar is 

hetzelfde. De pedagogisch medewerker: “Op deze manier 

is het makkelijker voor het kind om de relatie te leggen 

tussen de twee talen. Ouders gebruiken het gebaar bij hun 

eigen taal en de pedagogisch medewerkers gebruiken 

hetzelfde gebaar bij het Nederlandse woord. Wanneer een 

kind gebaart als hij in zijn moedertaal praat, begrijpt de 

pedagogisch medewerker toch wat het kind wil.”

Babygebaren 

Expert aan het woord: 
Djoeke van Rossum - Bijdehandjes Gebaren en Kentalis

“Pedagogisch medewerkers zijn vaak zoekende naar 

activiteiten die zij met baby’s kunnen doen. Ik leer hen hoe 

zij met behulp van Babygebaren kunnen communiceren met 

baby’s. Ik maak een programma op maat, dat onder andere 

bestaat uit één of meerdere cursusavonden en uit coaching 

en observatie op de groepen. Daarbij kijk ik hoe de pedago-

gisch medewerkers met de gebaren werken en vervolgens 

doe ik voor hoe zij Babygebaren kunnen gebruiken in de 

dagelijkse praktijk. Ik laat zien hoe ze liedjes kunnen zingen 

en spelletjes kunnen doen met ondersteunende gebaren en 

hoe ik inga op de signalen van de baby’s. 

De hersenen van baby’s zijn al in staat taal te uiten, voordat 

de fijne motoriek van de mond daarvoor voldoende is 

ontwikkeld. Met de grove motoriek van de armen kunnen 

kinderen al vanaf zes maanden duidelijk maken wat ze 

willen. En dat scheelt heel wat frustratie. Voor pedagogisch 

medewerkers en ouders is het fijn dat ze de baby beter 

duidelijk kunnen maken wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld 

eten of verschonen, en dat ze het kind al eerder kunnen 
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begrijpen. Bovendien valt me in de opvanggroepen op dat 

kinderen elkaar zo ook beter begrijpen. Het gebruik van 

gebaren geeft daardoor veel rust in een groep.

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gebaren ook een 

positieve invloed heeft op de ontwikkeling van gesproken 

taal: baby’s waarmee consequent met gebaren wordt 

gecommuniceerd, gaan eerder praten en maken eerder 

korte zinnen dan kinderen bij wie geen gebaren worden 

gebruikt. Dit komt doordat zij zich al hebben leren uiten 

met behulp van gebaren en daarmee succeservaringen 

opdoen. De stap naar gesproken taal is dan kleiner.”

De taalontwikkeling
De taalontwikkeling is sterk afhankelijk van het taalaanbod 

dat kinderen krijgen. Het voorbeeld van KSH laat zien dat 

we de taalontwikkeling kunnen stimuleren door bewust te 

communiceren en met aandacht contact te maken met 

baby’s, bijvoorbeeld door middel van Babygebaren.

Voordat kinderen gaan praten, is de taalontwikkeling al in 

volle gang. Baby’s drukken zich vanaf hun geboorte uit met 

gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen. Als er niet 

wordt gereageerd op zijn subtiele contactpogingen, zal de 

baby ‘vragen’ door te huilen. Oplettende ouders en 

pedagogisch medewerkers weten steeds beter wat de 

baby bedoelt: honger, moe, aandacht (‘Ik ben wakker!’), 

verveling, pijn, ik heb het koud (of te warm). Het praten van 

het kind ontwikkelt zich stap voor stap. Elk kind doet 

dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hoewel de 

meeste baby’s rond éénjarige leeftijd de eerste woordjes 

zeggen, beginnen ze direct na de geboorte al te leren wat 

communicatie is. De grondbeginselen van communicatie 

ontwikkelen zij in het cruciale eerste levensjaar (Goorhuis-

Brouwer & Schaerlaekens, 2001).

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de 

eerste vijf jaar. Het begint met de non-verbale communica-

tie, een boodschap overbrengen door middel van klanken, 

bewegingen, blikrichting, mimiek en gebaren. Deze 

non-verbale communicatie ontwikkelt zich tot verbale 

communicatie of gesproken taal.

Er zijn grote verschillen tussen kinderen in het tempo van 

de taalontwikkeling.  Het ene kind zegt een eerste woordje 

al met acht maanden en soms begint een kind pas te 

praten als hij drie jaar is. Sommige kinderen slaan een fase 

over en beginnen bijvoorbeeld meteen met twee-woord

zinnen. Als de taalontwikkeling van een kind achterloopt, is 
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dit niet direct reden voor paniek. De één is snel met lopen, 

de ander met praten. Als een baby zich meer bezighoudt 

met leren lopen of klimmen, dan gaat daar meer aandacht 

en energie naar uit. Het leren praten komt dan op de 

tweede plaats en zal nog even op zich laten wachten 

(Singer & Kleerekoper, 2009). 

Taalaanbod 
Om taal te leren zijn jonge kinderen afhankelijk van wat zij 

om zich heen horen. Ze gaan daarin patronen herkennen 

– losse klanken, vaste opeenvolgingen van klanken, 

zinsmelodie – die ze proberen na te bootsen. Ze leren al 

snel dat klanken iets kunnen betekenen (Goorhuis-Brou-

wer, 1998). Als mensen op de klanken van baby’s reageren, 

leggen ze steeds beter de relatie tussen die klanken en de 

voorwerpen, handelingen en gezichtsuitdrukkingen die zij 

om zich heen waarnemen.

Omdat kinderen behoefte hebben aan contact met de 

mensen om zich heen, gaan zij de taal die ze horen actief 

inzetten om te communiceren. Het kind gebruikt de 

bouwstenen uit de taal die het hoort – al voordat het kan 

praten – om zijn mondelinge taalvaardigheid te ontwikke-

len. Met andere woorden: de taalontwikkeling groeit in 

interactie met de omgeving (Goorhuis-Brouwer, 2007). 

Voor een voorspoedige taalontwikkeling, is het dus nodig 

dat jonge kinderen veel taal horen. 

De jonge leeftijd is een cruciale periode in de taalontwikke-

ling. Bij de meeste jonge kinderen wordt de talige omge-

ving bepaald door de taal die in het gezin (en in de opvang) 

wordt gebruikt (Broekhof & Nijhof-Broek, 2014). Gezinnen 

verschillen sterk in de hoeveelheid taal en in de kwaliteit 

van de taal die wordt gebruikt, zo blijkt uit onderzoek van 

Hart & Risley (2003). Zij onderzochten hoe ouders omgaan 

met baby’s in de periode waarin zij leren praten. Daartoe 

maakten zij maandelijks opnamen van de gesprekken 

tussen ouders en kinderen in de leeftijdsperiode van zeven 

maanden tot drie jaar. De onderzoekers stelden vast dat er 

in sommige gezinnen veel meer wordt gepraat dan in 

andere gezinnen.

Na vier jaar heeft een kind uit een gezin waar veel wordt 

gepraat 30 miljoen meer woorden gehoord dan een kind 

uit een ‘zwijgzaam’ gezin. Dit wordt ook wel ‘de kloof van 30 

miljoen’ (the 30 million word gap) genoemd. De gevolgen 

voor de woordenschatontwikkeling zijn enorm, temeer 

omdat de woorden die in zwijgzame gezinnen worden 

gebruikt veel minder gevarieerd zijn dan in de praatgrage 

gezinnen.
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Kinderen in gezinnen waar weinig wordt gepraat, ontwik-

kelen in de eerste jaren een aanmerkelijk kleinere woor-

denschat dan kinderen in gezinnen waar veel wordt 

gepraat. De kinderen uit de zwijgzame gezinnen hebben 

op driejarige leeftijd een woordenschat van 525 woorden, 

terwijl de kinderen uit de praatgrage gezinnen dan al 1.100 

woorden kennen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat de 

omvang van de woordenschat grote invloed heeft op het 

leren lezen en op het tekstbegrip. 

Daar komt bij dat het taalgebruik in de minder spraakzame 

gezinnen minder gevarieerd is en minder uitnodigt tot 

interactie. Ook interactie is heel belangrijk voor de taalont-

wikkeling.

Een zwakke talige thuisomgeving leidt er dan ook toe dat 

kinderen met een achterstand beginnen op de basis-

school. Deze achterstand is later bijna niet meer in te 

halen. Uit vervolgonderzoek van Hart & Risley bleek dat de 

woordenschat en mondelinge taal op negenjarige leeftijd 

sterk samenhangt met de omvang van de woordenschat 

op driejarige leeftijd. Kinderen hebben er dus baat bij als 

er veel taal wordt gebruikt in het gezin én in de kinderop-

vang (Broekhof & Nijhof-Broek, 2014).

Voorlezen
Expert aan het woord:
Kees Broekhof - Sardes

“Dreumesen en baby’s reageren nog niet (goed) verstaan-

baar op het samen bekijken van een boekje. Zeker bij baby’s 

zijn pedagogisch medewerkers geneigd om te denken dat 

voorlezen niet erg zinvol is, omdat de baby ‘nog helemaal 

niet kan praten’. Niets is minder waar. Voorlezen is een 

goede manier om de taalontwikkeling van baby’s te stimule-

ren.

Voorlezen aan baby’s heeft een ander karakter dan voorle-

zen aan peuters en kleuters. Onderzoekers veronderstellen 

dat voorlezen op deze leeftijd een direct en een indirect 

effect op de taalontwikkeling heeft. Als de pedagogisch 

medewerker afbeeldingen aanwijst en benoemt, dan leert 

het kind op een directe manier woorden. Het kind kan de 

woorden nog niet uitspreken (expressieve woordenschat), 

maar wel begrijpen (receptieve woordenschat). Kinderen zijn 

al vanaf zeven/acht maanden in staat om woorden te her-

kennen die voorkomen in een verhaaltje dat is voorgelezen.

Daarnaast heeft voorlezen indirecte effecten. Een belangrijk 

kenmerk van voorlezen is dat de pedagogisch medewerker 

en het kind samen gericht aandacht besteden aan de 

plaatjes en aan taal. De tijd die pedagogisch medewerkers/

ouders en kinderen samen met gerichte aandacht doorbren-

gen, blijkt samen te hangen met de ontwikkeling van de 

taalvaardigheid. Een ander indirect effect is dat er al vroeg 

een routine ontstaat van samen lezen. Daar heeft het kind 

profijt van als later, volgens dezelfde routine, het ‘echte’ 

voorlezen begint.”

Van dilemma naar keuzes
 Hoe creëren we een rijke taalomgeving en op welke 

manier kunnen we specifiek de taalontwikkeling van 

baby’s stimuleren? 

• Praat veel met baby’s en dreumesen. Reageer tijdens 

de interactie op de geluiden en signalen van het kind, 

zodat er sprake is van wederkerigheid. Dit is niet alleen 

stimulerend voor het kind, de baby leert hierdoor ook 

een belangrijk kenmerk van communicatie: beurt 

wisselen. 

• Communiceer met aandacht en rust. Maak oogcontact 

met kinderen voordat je de boodschap geeft. Dan heb 

je de aandacht van het kind tijdens de interactie en 

hoef je boodschappen minder te herhalen. 

• Communiceer met Babygebaren in de periode dat 

baby’s wel taal begrijpen, maar nog niet praten. 

• Maak het voorlezen aan de baby onderdeel van een 

routine (bijvoorbeeld vlak voor of na het slapen) en 

leer baby’s van jongs af aan genieten van een geza-

menlijk voorleesmoment. 
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Kwaliteitsverbetering organiseren

Dilemma
We willen de kwaliteit van de babyopvang verbeteren. 

Hoe organiseren we dat verbeteringsproces? En hoe 

betrekken we het personeel en de ouders hierbij?

Alle organisaties die portret staan in voorgaande hoofd-

stukken werken vanuit een duidelijke visie. Het is in het 

belang van de kinderen dat de visie wordt gedeeld, zodat 

alle pedagogisch medewerkers dezelfde aanpak hebben. 

Kinderopvangorganisatie Drie Ballonnen gaat verder; hier 

worden de gezamenlijke visie en werkwijze – ‘ZaaiGoed’ 

genoemd -  ook overgedragen aan ouders. Zo verloopt de 

overgang van de thuissituatie naar de opvang voor 

kinderen zo vloeiend mogelijk.

Drie Ballonnen
De kinderen stevig leren staan als een boom. Dat is één 

van de eerste doelen die volgt uit de visie ‘ZaaiGoed’ van 

Drie Ballonnen. Vanuit deze visie wil de opvang kinderen 

weerbaar maken en zowel kinderen als pedagogisch 

medewerkers bewust maken van hun gedrag en emoties. 

Pedagogisch medewerkers communiceren veel met de 

kinderen en zij benoemen gedrag (‘jij doet’ in plaats van ‘jij 

bent’). Zowel positief als negatief gedrag worden benoemd. 

Kinderen leren omgaan met emoties door er bewust bij stil 

te staan. Als kinderen willen, kunnen ze een emotie tijdelijk 

in een bakje leggen. Ze krijgen een (echt) bakje, benoemen 

de emotie en leggen deze in het bakje. Als ze er klaar voor 

zijn, kunnen ze de emotie er weer uithalen. 

‘ZaaiGoed’ is ontwikkeld door de oud-directeur, die 

inmiddels door het hele land cursussen geeft over deze 

manier van werken. Ook de ouders van Drie Ballonnen 

kunnen workshops ‘ZaaiGoed’ volgen.  In deze werkwijze 

vervult de pedagogisch medewerker de rol van tuinman 

(en niet van politieagent). Zij leren zich ervan bewust te zijn 

dat ieder kind op unieke wijze groeit, dat de eigen aarde 

van het kind al heel veel heeft en dat elk kind eigen 

behoeften heeft: ‘Het ene plantje heeft meer licht nodig en 

het andere wat extra voeding’.

Een ander uitgangspunt is dat kinderen spiegelen wat ze 

bij hun opvoeders zien. Wat de opvoeder in het kind stopt, 

zal er ook weer uit komen. Wat je zaait, is wat je oogst. Het 

is daarom belangrijk om positieve boodschappen te 

zaaien. 

“Het kost wel een paar jaar om deze visie en werkwijze 

goed te implementeren”, vertelt de manager . “De werk-

wijze is aanvankelijk ontwikkeld omdat er een vraag was 

vanuit de BSO. Later is de werkwijze verder ontwikkeld 

voor kinderen van nul tot vier jaar. Alle pedagogisch 

medewerkers hebben de cursus gevolgd. Deze werkwijze 

begint bij jezelf, er wordt van je verwacht dat je kijkt naar 

je eigen handelen en emoties. Je komt jezelf dus tegen. In 

het begin was er wel eens weerstand en dat komt nog 

steeds wel eens voor. Maar door ermee aan de slag te 

gaan op de groep, ervaren pedagogisch medewerkers de 

effecten: er ontstaat een meer open sfeer en ze merken dat 

ze gemakkelijker communiceren met kinderen én met hun 

collega’s.”

Kwaliteitsverbetering van de babyopvang begint met de ontwikkeling van een visie, die wordt gedra-
gen door pedagogisch medewerkers en ouders. Het management investeert in het draagvlak en 
ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van de nieuwe werkwijze. 
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Er zijn binnen de organisatie 29 ‘ZaaiGoed- coaches’ 

opgeleid, die zorgdragen voor de implementatie van de 

werkwijze en als vraagbaak fungeren voor de medewer-

kers. De coaches, die ook zelf op de groepen staan, worden 

hiervoor gefaciliteerd. Inmiddels werkt de organisatie een 

aantal jaren vanuit deze visie. Er zijn regelmatig verdie-

pingsavonden om de kennis op te frissen en er zijn 

evaluaties op basis waarvan de werkwijze zo nodig wordt 

aangepast.

Met name voor de nul tot twee jarigen is de werkwijze nog 

in ontwikkeling. De werkinstructies voor de pedagogisch 

medewerkers zijn gericht op het dagritme en bevatten 

concrete tips per handeling, zoals aandacht geven bij het 

voeden en communiceren over wat er gaande is en wat 

komen gaat. Een individuele benadering en zorgvuldigheid 

staan daarbij centraal.

De werkinstructie voor de allerkleinsten stelt: ‘Je ziet niet 

direct resultaat van het zaaien. Toch is het juist op deze 

leeftijd heel belangrijk om veel te ‘zaaien’, omdat je met 

jouw gedrag en door hoe je reageert, het kind veel bood-

schappen meegeeft’. De instructie geeft praktische aanwij-

zingen die bijdragen aan een positieve band tussen kind en 

pedagogisch medewerker. Voor de verschillende momenten 

(binnenkomst, vrij spel, afscheid nemen) wordt uitgebreid 

beschreven hoe de pedagogisch medewerker kan reageren, 

waarop de focus is gericht en waardoor de focus eventueel 

kan worden gehinderd. De pedagogisch medewerkers 

maken gebruik van aantrekkelijk vormgegeven ZaaiGoed-

liedjes en -poppen. Dit zijn hulpmiddelen om het doel te 

bereiken: het zaaien van positieve boodschappen, zodat de 

baby’s een stevige basis vormen om verder te groeien.

De manager is trots op de werkwijze: “We zien dat kinderen 

sterker in hun schoenen staan. Ze durven naar zichzelf te 

kijken en durven te zijn wie ze zijn. Dat is een geweldige 

basis voor het onderwijs, omdat we hopen dat ze zo be-

stand zijn tegen pesten en meelopen. Ze kunnen hun ge-

drag benoemen en durven te vertellen vanuit hun eigen ik.”

Van visie naar werkwijze: een lerende organisatie
Als management, pedagogisch medewerkers en ouders 

het eens zijn over een visie en samen de ambitie hebben 

uitgesproken om te werken aan de best mogelijke babyop-

vang, is het de kunst om de visie te vertalen naar een werk-

wijze. Het is de uitdaging om met elkaar open te staan voor 

leren en ontwikkelen, om samen een lerende organisatie 

te worden. Lerende organisaties zijn ‘organisaties waarin 

de mensen er steeds beter in worden om dat tot stand te 

brengen wat ze echt willen, die een voedingsbodem zijn 

voor nieuwe steeds meeromvattende ideeën, waar een 

gezamenlijk streven mogelijk gemaakt wordt en waar 

mensen voortdurend leren hoe ze samen kunnen leren’ 

(definitie van Senge, 1992, in Boonstra en Jepma, 2014). 

Draagvlak
Om gezamenlijk tot betere babyopvang te komen, moet 

het team overtuigd zijn van het belang ervan en bereid zijn 

om met elkaar te blijven leren met een gemeenschappelijk 

doel. In een professioneel team met en van elkaar leren is 

spannend. Het betekent dat je met elkaar kijkt hoe het gaat 

op de werkvloer, en dat je bespreekt wat er beter kan. Het 

gaat erom dat je steeds dezelfde stappen doorloopt: kijken 

naar de eigen praktijk, samen bedenken wat er beter kan 

en dit formuleren als een concreet doel, ermee aan de slag 

gaan, samen terugkijken of het doel is bereikt, en nieuwe 

verbeterstappen formuleren. Dit heet cyclisch werken 

(volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus). Dit kan confronte-

rend zijn en weerstand oproepen, omdat medewerkers 

hun eigen gedrag onder de loep moeten nemen en moeten 

veranderen. Het is daarom belangrijk dat er in de organisa-

tie iemand is die dit proces op gang houdt. Deze persoon 

blijft de doelen benoemen, stelt kritische vragen, plant 
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bijeenkomsten en overlegt goed met de medewerkers.

Ook is het heel belangrijk dat er draagvlak is voor de 

nieuwe visie en de werkwijze. Er ontstaat gemakkelijker 

draagvlak als de nieuwe werkwijze voortkomt uit de 

organisatie, bijvoorbeeld uit een probleem dat pedago-

gisch medewerkers ervaren. Ook is er gemakkelijk draag-

vlak als medewerkers hun expertise kunnen uitbouwen op 

een terrein dat al heel goed gaat. Als naar aanleiding 

hiervan de werkwijze wordt veranderd, voelen zij zich 

serieus genomen en is er (meer) draagvlak voor de 

vernieuwing. 

Ook als de visie en werkwijze voortkomen uit vragen van 

ouders - de klant - versterkt dit het draagvlak en de 

motivatie binnen de organisatie. Het is immers voor 

iedereen motiverend als de klanten tevreden zijn. Daarom 

is het belangrijk om ouders te betrekken bij de visieontwik-

keling en hen te vragen naar hun wensen en ideeën. Dit 

kan op verschillende manieren, door een ouderenquête af 

te nemen, een denktank te vormen met ouders en pedago-

gisch medewerkers of door een discussieavond te organi-

seren. Doordat ouders meedenken en meepraten over de 

visie en werkwijze, ontstaat er pedagogisch partnerschap.

De rol van het management
Het is cruciaal dat alle leidinggevenden de ontwikkeling 

onderschrijven en de pedagogisch medewerkers onder-

steunen bij het toepassen van de veranderingen, door 

samen ontwikkelpunten te bespreken of door middel van 

video-interactiebegeleiding. In hoeverre pedagogisch 

medewerkers een lerende houding aannemen, wordt 

onder meer beïnvloed door de mate waarin de leidingge-

vende hen ondersteunen en door de wijze waarop de 

organisatie omgaat met professionalisering (Boonstra & 

Jepma, 2014). Het helpt wanneer pedagogisch medewer-

kers samen met de manager verantwoordelijk zijn voor het 

verbeteren van de praktijk en dat ze daarin niet worden los 

gelaten.

De manager zorgt er, zeker in het begin, voor dat pedago-

gisch medewerkers de werkzaamheden binnen werktijd 

kunnen doen. Veel activiteiten kunnen een plek krijgen in 

bestaande overlegstructuren (Boonstra & Jepma, 2014). Als 

de organisatie verder is in het ontwikkeltraject en er 

positieve ervaringen zijn opgedaan, is het makkelijker om 

pedagogisch medewerkers te vragen om iets buiten 

werktijd te doen.

Van dilemma naar keuzes
 We willen de kwaliteit van de babyopvang verbeteren. 

Hoe organiseren we dat verbeteringsproces? En hoe 

betrekken we het personeel en de ouders hierbij?

• Ontwikkel allereerst gezamenlijk een visie. Waar willen 

we in de toekomst naartoe? Welke wensen en dromen 

hebben medewerkers en ouders?

• Stel op basis van de visie doelen en een werkwijze vast. 

• Creëer draagvlak bij het personeel en bij de ouders. 

• Betrek ouders vanaf het begin bij de ontwikkeling.

• Werk volgens de PDCA-cyclus en stel de werkwijze op 

basis van de evaluaties bij.
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Bijlage 1 

Organisatie  De Drie Ballonnen  

Locatie:  Kinderopvang De Drie Ballonnen Buytenwegh

Plaats  Zoetermeer

Contactpersoon  Nathalie van der Zijden (assistent-locatiemanager)

Aantal groepen Babygroep 0 – 1 jaar 

 Dreumesgroep 1- 2 jaar

 Peutergroep 3 – 4 jaar

 Twee verticale groepen 0 – 4 jaar 

Opvallend in Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling door positieve communicatie en 

 aandacht voor emoties. 

Quote  “Wat je zaait, is wat je oogst.”

Website  www.drieballonnen.nl 

Organisatie  Het Fantaziehuis

Plaats  Utrecht

Contactpersoon  Wendy Tollenaar en Viola Tollenaar (oprichters en leidinggevenden)

 Ook gesproken met oa Stefanie Anna Komduur (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Drie babygroepen

 Drie dreumes/peutergroepen 

 Eén 3+groep. 

 Buitenschoolse opvang 

Opvallend in Spelen, ontdekken, zintuigen en creativiteit stimuleren. De unieke ontwikkeling 

 van het kind staat centraal.

Quote  “Fantasie, creativiteit en kunst vinden wij een essentiële onderdelen van de ontwikkeling 

 van kinderen.”

Website  www.fantaziehuis.nl 

De bezochte kinderopvangorganisaties
De praktijkvoorbeelden in deze handreiking zijn afkomstig van de volgende kinderopvangorganisaties:

61Handreiking voor kinderopvangorganisaties

Bijlage 1 

Organisatie  De Drie Ballonnen  

Locatie:  Kinderopvang De Drie Ballonnen Buytenwegh

Plaats  Zoetermeer

Contactpersoon  Nathalie van der Zijden (assistent-locatiemanager)

Aantal groepen Babygroep 0 – 1 jaar 

 Dreumesgroep 1- 2 jaar

 Peutergroep 3 – 4 jaar

 Twee verticale groepen 0 – 4 jaar 

Opvallend in Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling door positieve communicatie en 

 aandacht voor emoties. 

Quote  “Wat je zaait, is wat je oogst.”

Website  www.drieballonnen.nl 

Organisatie  Het Fantaziehuis

Plaats  Utrecht

Contactpersoon  Wendy Tollenaar en Viola Tollenaar (oprichters en leidinggevenden)

 Ook gesproken met oa Stefanie Anna Komduur (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Drie babygroepen

 Drie dreumes/peutergroepen 

 Eén 3+groep. 

 Buitenschoolse opvang 

Opvallend in Spelen, ontdekken, zintuigen en creativiteit stimuleren. De unieke ontwikkeling 

 van het kind staat centraal.

Quote  “Fantasie, creativiteit en kunst vinden wij een essentiële onderdelen van de ontwikkeling 

 van kinderen.”

Website  www.fantaziehuis.nl 

De bezochte kinderopvangorganisaties
De praktijkvoorbeelden in deze handreiking zijn afkomstig van de volgende kinderopvangorganisaties:



62 De baby in de opvang • inspirerende voorbeelden

Organisatie  Kinderopvang Humanitas locatie De Banjers 

Plaats  Lichtenvoorden

Contactpersoon  Leonie Heutz, Lenie van Limbeek en Dorine Raats.

 Ook gesproken met oa Anne Hoftijzer (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Twee babygroepen van 0 – 2 jaar 

 Eén peutergroep van 2 – 4 jaar. 

 Buitenschoolse opvang 

Opvallend in Werken vanuit Ruim baan voor baby’s: pedagogische visie die is beïnvloed door de ideeën van de  

 Hongaarse kinderarts Emmi Pikler. 

Quote  “Op onze kinderdagverblijven krijgen baby’s letterlijk en figuurlijk bewegingsvrijheid. Een baby is  

 een eigen persoon, uniek in wie hij/zij is.”

Website  www.kinderopvanghumanitas.nl/kdvbanjers/538/website/1583/onzelocatie/19931/ 

Organisatie  Kinder Service Hotel 

 Locatie KSH Gein (KDV) / Kidsclub KSH (BSO)

Plaats  Gein

Contactpersoon  Iris Perenboom (locatiemanager)

 Ook gesproken met oa Kjille Soeting (pm’er en babygebaren specialist)

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Vier verticale groepen 0 – 4 jaar

 Buitenschoolse opvang 

Opvallend in Pm’ers zijn geschoold in babygebaren en werken er dagelijks mee.

 Zo goed mogelijk inspelen op behoeften van ouders en daarin cultuursensitief zijn. 

Quote  “Door de babygebaren te gebruiken kunnen jonge kinderen zich uitdrukken voordat ze 

 kunnen praten.”

Website  www.kinderservicehotels.nl 

Organisatie  Milk & Cookies

Plaats  Den Haag

Contactpersoon  Melanie Batist

 Ook gesproken met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Vier babygroepen

 Twee dreumesgroepen

 Twee peutergroepen 

Opvallend in De baby’s in één babygroep schelen maximaal zes maanden in leeftijd.

 Meegroeigroepen.

 Biologische voeding en verzorgingsproducten. 

Quote  “Emotionele veiligheid is de basis van de ontwikkeling.”

Website  www.milkandcookies.nu 
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Organisatie  Kinderopvang Humanitas locatie De Banjers 

Plaats  Lichtenvoorden

Contactpersoon  Leonie Heutz, Lenie van Limbeek en Dorine Raats.

 Ook gesproken met oa Anne Hoftijzer (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Twee babygroepen van 0 – 2 jaar 

 Eén peutergroep van 2 – 4 jaar. 
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Opvallend in Werken vanuit Ruim baan voor baby’s: pedagogische visie die is beïnvloed door de ideeën van de  
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Quote  “Op onze kinderdagverblijven krijgen baby’s letterlijk en figuurlijk bewegingsvrijheid. Een baby is  

 een eigen persoon, uniek in wie hij/zij is.”

Website  www.kinderopvanghumanitas.nl/kdvbanjers/538/website/1583/onzelocatie/19931/ 

Organisatie  Kinder Service Hotel 

 Locatie KSH Gein (KDV) / Kidsclub KSH (BSO)

Plaats  Gein

Contactpersoon  Iris Perenboom (locatiemanager)

 Ook gesproken met oa Kjille Soeting (pm’er en babygebaren specialist)

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Vier verticale groepen 0 – 4 jaar
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Organisatie  Prikkebeen

Plaats  Bunnik

Contactpersoon  Ad en Joke van Es (oprichters en leidinggevenden)

 Ook gesproken met oa Debby Overvest (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Drie verticale groepen 0 – 5 jaar

 Één groep met eettraining

Opvallend in Biedt de mogelijkheid en faciliteiten om kinderen die medische zorg nodig hebben en kinderen  

 met eetproblemen op te vangen en te begeleiden.

 Een natuurbelevingstuin.

Quote  “Een kind met zorg moet ook gewoon kind kunnen zijn.”

Website  www.prikkebeen.com 

Organisatie  Kinderopvang Tierelier

Plaats  Heukelom – Tilburg 

Contactpersoon  Jan en Ingrid van Esch (oprichters en leidinggevenden)

 Ook gesproken met oa Angelien (pm’er) 

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Drie groepen van 12 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. 

 Op woensdag en vrijdag draait er een extra groep voor kinderen van 3 - 6 jaar

 Peuteropvang 

 Vier groepen buitenschoolse opvang 

Opvallend in  Agrarische kinderopvang gehuisvest in een melkveeboerderij

Quote  “De natuur geeft kinderen een rijke omgeving om te ontwikkelen, maar is ook rustgevend en   

 prikkelarm doordat de natuur in zo’n rustig tempo beweegt.”

Website  www.kinderopvangtierelier.nl 

Organisatie  De Tweeling

Plaats  Nijmegen

Contactpersoon  Marianne van Gend (oprichter en directeur) en Laura van Gend (adjunct-directeur)

 Ook gesproken met oa Myrthe Versteeg (pm’er) Lieke Houkes (pm’er)

 Met meerdere ouders gesproken

Aantal groepen Één babygroep 0 – 1 jaar 

 Vier verticale groepen 1 – 4 jaar 

Opvallend in De kinderen slapen buiten in buitenbedjes en er is aandacht voor de motorische ontwikkeling,  

 onder andere door de kinderen basisbevestigend op te pakken en te dragen. 

Quote  “Wanneer kinderen buiten slapen, slapen ze langer, dieper en beter. Het is ook goed voor de   

 ontwikkeling van hun longen.”

Website  www.kdv-detweeling.nl 
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Bijlage 2

Anke van Keulen – Mutant 

Anke van Keulen studeerde sociale pedagogiek en was 

werkzaam op het terrein van diversiteit met betrekking 

tot ouders en kinderen, kinderopvang en opvoedings-

vraagstukken. Zij is medeoprichtster en was algemeen 

coördinator van het Europese netwerk DECET (Diversity 

in Early Childhood and Training) en actief lid van de 

internationale netwerken Eurochild en ISSA (Internatio-

nal Step by Step Association). Zij is voorzitter van 

Childcare International.  

Sylvia Nossent – stichting Babywerk

Sylvia Nossent is directeur van stichting Babywerk en 

zelfstandig onderzoeker en ontwikkelaar. Zij is gepromo-

veerd op theoretisch onderzoek naar het nature-nurture 

vraagstuk in de ontwikkelingspsychologie en schreef het 

populair-wetenschappelijke boek Babyvisie. Wat baby’s 

denken en voelen. Vanuit stichting Babywerk organiseer-

de zij diverse congressen over onderzoek en de praktijk 

van babyzorg en -hulpverlening. Daarnaast schreef zij 

onder andere een pedagogische handleiding voor 

babyleidsters in de kinderopvang (Werken met baby’s in 

een groep) en maakte ze de film Baby in Huis, een 

visueel middel bij opvoedingsondersteuning voor ouders 

van baby’s. Zij ontwikkelde (samen met anderen) 

workshops en cursussen voor aanstaande ouders, 

waaronder Bébé, Mijn baby en ik (voor tienerouders) en 

de multidisciplinaire cursus Zwanger, Bevallen, een Kind. 

Momenteel ontwikkelt zij de e-learning Een kindje 

krijgen, specifiek gericht op de doelgroep van laagopge-

leide en laaggeletterde aanstaande ouders.

De experts
De volgende experts zijn geïnterviewd:

Kees Broekhof – Sardes  

Kees Broekhof is taalexpert en senior adviseur bij 

Sardes. Hij werkt met leidsters en leerkrachten die te 

maken hebben met kinderen die onvoldoende kansen 

krijgen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Hij geeft 

trainingen in effectieve werkwijzen en gaat met leidsters 

en leerkrachten in gesprek over de beste aanpak in hun 

groep. Authentieke gesprekken over interessante 

onderwerpen ziet hij als belangrijke motor voor de 

taal- en denkontwikkeling van kinderen. Hij is co-auteur 

van het boek Speel Goed: op ontdekking met je spelende 

kind.
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Djoeke van Rosum – Bijdehandjes Gebaren en Kentalis

Djoeke van Rossum is orthopedagoog en is gespeciali-

seerd in gebarentaal en communiceren met kinderen. 

Daarbij is ze oprichtster van Bijdehandjes Gebaren en 

partner van Babygebaren Nederland.

Elly Singer – zelfstandig onderzoeker, voorheen UU en Uva

Dr Elly Singer is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. 

Ze was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 

en Universiteit Utrecht.

Ze doet onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling 

van kinderen in de kinderopvang, het gezin en in het 

onderwijs. 

Op basis van 40 jaar onderzoek schreef ze samen met 

Dorian de Haan: Speels, liefdevol en vakkundig, Theorie 

over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge 

kinderen. Samen met Loes Kleerekoper was zij verant-

woordelijk voor het Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 

jaar. 

Hanneke Poot-van der Windt – Sirene voor kinderen

Hanneke Poot- van der Windt is kinderfysiotherapeut en 

psychomotorisch remedial teacher. Zij is docente en 

verzorgt in de kinderopvang en op basisscholen verschil-

lende trainingen, cursussen en workshops. 
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