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Wat baby’s 
nodig hebben

16 maart 2022
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Een kind is sociaal, creatief, nieuwsgierig en altijd 
zichzelf Ieder kind is in wezen nieuwsgierig en wil 
zijn wereld onderzoeken, op zijn eigen manier. Een 
kind is actief en creatief in het spelen en ontdekken, 
zowel samen als alleen. Kinderen zijn gericht op 
anderen, leren van elkaar en van volwassenen. 
Ieder kind is zichzelf en ontwikkelt een eigen ik. 
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De competente baby heeft een liefdevolle, veilige en 
sensitief responsieve1 omgeving nodig met veel 
ruimte voor bewegen en ontdekken. Dat vraagt van 
medewerkers dat ze het kind met vertrouwen 
benaderen, veel tijd nemen om goed naar het kind te 
kijken en zich af te vragen wat het kind ons laat zien. 
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Programma

#1 Bouwstenen van hechting
#2 Sensitivi-wat?
#3 Behoeften van bewegen en ontdekken

4

Een goede emotionele ontwikkeling

Sterke exploratiedrang

Ontwikkeling competenties

Verbondenheid (begaan met anderen)

5

Bijeenkomst 1

HO-1.5

Hersenontwikkeling
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3 mernrhs S m<xth* 15 months

Op dit plaatje zie je hoe de verbindingen tussen zenuwcellen in de hersens van baby's zich
normaal gesproken ontwikkelen.

Zie voor een uitleg p. t6-t7 van Werken met baby's in een groep.

#
1 rnonrh
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Hoe ontwikkelt een baby zich?
§Baby’s kunnen meer dan je denkt
§Baby’s hebben een aangeboren drang om;
-contact te maken
-de wereld te verkennen
Elke baby doet dat op z’n eigen manier

§Ervaringen in de eerste jaren zijn van grote invloed op de 
(hersen)ontwikkeling => sensitieve periode van brein
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“Om van een kind te zeggen dat hij gehecht is aan iemand 
betekent dat hij sterk geneigd is om nabijheid en contact met 
een bepaald figuur te zoeken en dit in bepaalde situaties te 
doen, met name wanneer hij bang, moe of ziek is.”

(John Bowbly, Attachment, pg 371)

Hechting=
De manier waarop een kind een emotionele vertrouwensrelatie 
kan bouwen met ouders en andere belangrijke volwassenen in 
zijn omgeving’ 
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Wat is hechting voor jou?
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1.Sensitief responsief gedrag van een 
volwassene 

-> positieve één-op-één interacties

2. Betrouwbare en beschikbare volwassene

10

11

Stress bij baby

• Tot 6 maanden niet zelfstandig eigen stress reguleren
• Langdurige stress = gevolgen voor ontwikkeling 
(gedrag, leren en immuunsysteem)
• Stress bij de verzorger = stress bij het kind
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Fragment
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Oxytocine
• De verbindende en kalmerende werking van oxytocine:
• remt gevoelens van angst;
• helpt te ontspannen;
• geeft vertrouwen bij het maken van contact met anderen.

• Oxytocine komt vrij door:
• aanraking;
• positieve ervaringen van nabijheid van een vertrouwde 

volwassene;
• positieve interacties, oogcontact, voedingsinteracties.
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Bouwstenen
9 maanden -2,5 jr

Bron: Bouwstenen Truus Bakker
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Als een baby zich veilig voelt, durft het te exploreren...
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Hoge spelbetrokkenheid hangt samen met JOU!

• 1- Een aantrekkelijke omgeving om te spelen
• 2 – beschikbaar zijn als volwassene doordat je 
langere tijd op de eenzelfde plaats zit  (voorspelbare 
volwassene)
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• In de eerste zes maanden wordt de basis 
gelegd voor de motorische ontwikkeling. 
•Vroeg beginnen is vroeg winnen!

‘Hoe vaak zet jij een baby vast?’ - Poll
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• https://baby-skills.com/
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Eenduidig materiaal
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https://baby-skills.com/
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- Open speelgoed – passief speelgoed
- Diversiteit aan vormen, structuren, materialen, omvang 

en gewicht
- Observerende houding
- Leg baby op de rug
- Paar materialen erom heen uitdagend neerzetten
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Autonomie

5. Hoe vaak stop jij met ingrijpen om eerst even
te wachten om te kijken wat het kind doet? 

1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Waar zou je willen staan? 
1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Noteer een doel. 
Wat zou je anders willen doen? 
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Erkenning

Autonomie

Samenvattend

Competent
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Het is van groot belang dat we de aandachtig en 
sensitief werken met de baby’s zodat de baby merkt 
dat het er mag zijn en invloed heeft. Op deze manier 
ervaart de baby het verzorgen en de aandacht als 
prettig. Deze positieve ervaringen geven een gevoel 
van geborgenheid wat een kind helpt om zelf te 
gaan spelen of rustig te kunnen slapen. 
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Vragen
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Instagram Podcast LinkedInFacebook
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Bedankt!
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