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milestones

 e lke dag brengt nieuwe 
indrukken en ervaringen. Voor 
ieder kind een bijzondere  

ontdekkingsreis. Deze reis begint thuis 
en wordt tegenwoordig ook voort-
gezet op een kindercentrum. Sommige 
ontwikkelingsstappen zijn duidelijk 
waarneembaar (het eerste stapje), 
voor andere moet je wat beter  
kijken voordat je het ziet (object- 
permanentie). In het afgelopen jaar 
hebben wij een brede verzameling 
van ontwikkelingsstappen aan-
gelegd. Ontwikkelingsstappen die  
je vrijwel bij ieder kind kunt waar-
nemen. Wij noemen ze Milestones. 

Mijlpalen
Milestone heeft iets van een mijlpaal 
in zich. Zo bekijken we iedere  
ontwikkelingsstap: hoera, weer een 
mijlpaal bereikt in de ontwikkeling 
van een kind! De verzameling 
Milestones is mede samengesteld 
door pedagogisch medewerkers uit 
de kinderopvang. Zij zien iedere dag 
vele kinderen en zijn in onze ogen  
de vakmensen op het gebied van 
Milestones. Vervolgens heeft  
ontwikkelingspsycholoog Steven 
Pont 125 Milestones kort en krachtig 
beschreven. Waar staat een Milestone 
voor? Wat gebeurt er op dat moment 
bij een kind? 

In het leven van een pasgeboren baby is alles nieuw: rollen, eten, drinken, bijten, 
ruiken, proeven, herkennen, grijpen, vormen, kleuren, klanken, staan, lopen, 
rennen, hinkelen, praten...

Ontwikkeling
We hopen dat ook ouders de 
Milestones een interessante manier 
van kijken vinden en meer gaan zien 
van de magische wereld van het zich 
ontwikkelende kind. Op de speciale 
scheurkaarten kunnen zowel 
pedagogisch medewerkers als ouders 
bereikte Milestones van hun kind 
‘aanvinken’ en er iets bijschrijven 
op de achterkant. Digitaal kan het 
ook via www.toverscherm.nl.
De stand van zaken rondom de  
ontwikkeling van een kind wordt  
in veel gevallen afgezet tegen een 
zogenaamde norm (‘het kind is nu 
18 maanden en hij/zij zou al stabiel 
moeten kunnen lopen’). Bij de 
Milestones gebruiken wij zo min 
mogelijk normen. Ieder kind is uniek 
en ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Inzicht
In dit magazine worden 125  
Milestones besproken. Naast deze 
Milestones vind je een aantal  
gerelateerde artikelen. Voor een 
aantal Milestones leverde het 
Nederlands Instituut Sport en 
Bewegen (NISB) speciale beweeg-
kriebels: welke uitdagende  
beweegspelletjes kun je doen?  
De Kinderopvang Academie maakt  
interessante internetcolleges over 

ontwikkelingsstappen van kinderen. 
Het TOVERscherm is een applicatie 
voor de kinderopvang waarbinnen 
Milestones als module gebruikt kan 
worden. Met dit magazine hopen we 
dat je meer en meer gaat zien en 
doorhebt wat er gebeurt (=inzicht) 
wanneer je kijkt naar kinderen. 

Veel kijk,- en leesplezier met deze 
eerste uitgave van Milestones, 
namens Edward Boele & Bart 
Kleijweg, Stichting BuurtLAB.•

van de InItIatIefnemers

Het leven van een 
kind is één grote 

ontdekkingstocht.

KijKen+zien+
doorhebben=inzicht
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In diverse ontwikkelingsfases 
tekent een kind een mens op 
verschillende manieren.

milestones

even voorstellen

 o ntwikkelingspsycholoog 
en gezinstherapeut Steven  
Pont is de auteur van de 

Milestones. Hij is onder andere  
verbonden aan de Kinderopvang 
Academie en hij probeert zijn 
enthousiasme over het pedagogisch 
werk met zoveel mogelijk mensen  
te delen. Daarvoor schrijft hij vaste 
bijdragen in bijvoorbeeld het Parool, 
MAMA, Wij Jonge Ouders en het 
vakblad Kinderopvang, en leverde hij 
ook voor het magazine Milestones 
zijn inhoudelijke bijdrages. •

Volg Steven op  en 

de auteur
steven pont

Steven Pont is, naast ontwikkelings- 
psycholoog, vader van twee zoons. 
Van zijn hand verschenen onder 
meer de boeken Goed kwaad, 
Alle liefde is economie, Neuroten!  
en Do’s en don’ts van opvoeding. 
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ReageeRt op  
eigen naam
Er zijn zo rond de achtste en 
negende maand een aantal 
woorden waarop het kind 
begint te reageren. ‘Nee’  
is er één van en ook ‘papa’ 
en ‘mama’ krijgen voor het 
eerst betekenis. Het zijn 
allemaal woorden die het 
kind vaak hoort. Eén daar-
van is de eigen naam en  
die kan vanaf nu ook bete-
kenis krijgen. De term ‘ik’  
is nog te ingewikkeld, 
omdat een precies zelfbeeld  
ontbreekt. Vandaar dat een 
kind zich vaak eerst met  
de eigen naam aanduidt.  
Zo zal Pim niet zeggen  
‘Ik lope?’ maar ‘Pim lope?’
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achter de schermen

samen delen
altijd op de hoogte met het toverscherm

het toverscherm is een nieuwe manier om te communiceren en informatie  
te delen in de kinderopvang. het laatste nieuws, foto’s, video’s, weekmenu, 
toverberichten, ontwikkelingsstappen van kinderen (milestones) en nog veel  
meer is beschikbaar langs digitale weg. 

 H et TOVERscherm is een 
manier om informatie uit te 
wisselen via een touchscreen 

op de kinderopvanglocatie. Bij  
binnenkomst en verlaten van de 
locatie melden ouders (en kind) zich 
door middel van het  scannen van 
een pasje. Zij kunnen op het scherm 
algemene informatie opvragen, 
maar ook  persoonlijke berichten 
krijgen. De inhoud is op maat  
gesneden voor ouders en geeft meer 
inzicht in wat er dagelijks gebeurt 
op de locatie en hoe het zit met de 
 ontwikkelingsstappen van hun kind. 
Pedagogisch medewerkers hebben de 
mogelijkheid om continu informatie 
toe te voegen. Naast de mogelijkheid 
om via het touchscreen op de locatie 
informatie op te halen, kunnen ouders 
ook thuis over alle informatie 
beschikken via internet en een  
speciale ouder-login. Zo ben je ook 
thuis up-to-date over het reilen en 
zeilen van je kind(eren). 

Kinderopvang en ouders
Bart Kleijweg, een van de ontwikke-
laars van het TOVERscherm, vertelt: 
“Er is behoefte aan nieuwe vormen 
die het partnership tussen kinder-
opvang en ouders/verzorgers omtrent 
de opvoeding van kinderen versterken. 
Daarnaast maken alle ouders van 
een kindercentrum deel uit van een 
sociaal, informeel netwerk; de 
ouder-community. Wanneer deze 
goed functioneert, komt dit ten 
goede aan het kindercentrum. Het 
TOVERscherm is een digitale, nieuwe 
manier om dit vorm te geven.”  

Milestones
Binnen het TOVERscherm is de 
Milestones-module beschikbaar. 
Milestones zijn ontwikkelings- 
stappen van kinderen. Alle kinderen 
maken deze stappen tijdens het 
groter worden en ze zijn duidelijk 
waarneembaar. Zowel pedagogisch 
medewerkers als ouders kunnen 

bereikte Milestones van een kind 
registreren. En als er een leuke foto 
beschikbaar is, kan die worden  
toegevoegd. Zo kijk je gezamenlijk 
naar de magische ontwikkeling van 
een kind en leer je steeds meer zien 
en begrijpen. Er zijn ruim 125 
Milestones en bij iedere Milestone  
is een korte uitleg beschikbaar, 
geschreven door ontwikkelings- 
psycholoog Steven Pont. Het is 
mogelijk om over een bepaalde  
periode een overzicht te maken van 
bereikte Milestones en dat resulteert 
in een bijzonder document voor nu 
en later. Zo wordt (op)groeien van 
kinderen inzichtelijk en begrijpelijk!

Simpel in gebruik
Inhoud toevoegen gaat simpel bij  
het TOVERscherm. Het beheer van 
de informatie is simpel gehouden.  
Kun je overweg met Hyves? Dan 
moet het TOVERscherm ook lukken! 
Online is er een handleiding voor 

gebruikers. En mocht een locatie 
een training willen, dan is dat altijd 
mogelijk. Pedagogisch medewerkers 
loggen in met hun eigen gebruikers-
naam en wachtwoord op het beheer-
gedeelte van het TOVERscherm en 
kunnen op elk moment van de dag 
nieuws, foto’s, filmpjes, Milestones 
of berichten toevoegen. Het beheer-
gedeelte is bereikbaar via internet 
en een webbrowser. De toegevoegde 
inhoud is voor ouders meteen 
beschikbaar op het TOVERscherm. 
Alle data die over het internet wordt 
verstuurd voor het TOVERscherm is 
goed beveiligd. 
 
Eigen ontwerp
Het TOVERscherm zelf is een  
wandmeubel van MDF. Het MDF is 
brandvertragend en zeer goed te 
bewerken. Hierdoor is het mogelijk 
het uiterlijk van het TOVERscherm 
een eigen gezicht te geven (in  
bijvoorbeeld een  huisstijl). Het 
meubel kan worden beprint, in 
hoog glans worden gespoten of  
met een sticker worden afgewerkt. 
Er is veel mogelijk in het zelf  
bepalen van het ontwerp. •
 

Kijk voor meer informatie op  
www.toverscherm.nl

‘ook tHuis kun 
je over alle 
informatie 
bescHikken’
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Bouwt graag 
met speelgoed 
of Blokken
Naarmate een kind ouder 
wordt, wordt het steeds 
actiever in zijn spel. Eerst 
kan het alleen nog maar een 
klap tegen een bal geven  
en daar blijft het bij. Als een 
kind ouder wordt, is dat niet 
meer genoeg en voegt het 
zelf dingen aan zijn spel  
toe. Al vanaf één jaar zien 
we sommige kinderen 
daarom bouwen, hoewel de 
meesten daarmee wachten 
tot ongeveer achttien  
maanden. Daarna gaat het 
meestal snel en tussen de 
achttien en vierentwintig 
maanden leert het van drie 
tot soms wel torens van 
zeven blokken bouwen. 
Vanwege het gevoel zelf  
iets voor elkaar te krijgen  
en omdat het ook nog een 
duidelijk zichtbaar resultaat 
oplevert, is blokken op 
elkaar zetten voor veel  
kinderen een favoriete 
bezigheid. Ze trainen daar-
mee ongemerkt hun fijne 
motoriek, grove motoriek, 
oog-handcoördinatie,  
cognitieve ontwikkeling  
en hun ruimtelijk inzicht.  
En als een volwassene of 
een ander kind meedoet, 
ook nog zijn sociale  
ontwikkeling. 
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e-learning
met een beetje tijd & een flintertje zin

 B ijna niemand komt ‘per 
ongeluk’ in de kinderopvang 
terecht en iedereen heeft er 

het hart dan ook op de juiste plek. 
En als je dat gevoel voor kinderen 
eenmaal hebt, dan heb je daar je hele 
professionele leven wat aan! 
 
Dit ligt anders op het gebied van 
kennis over kinderen. De afgelopen 
decennia is er een enorme hoeveel-
heid kennis bijgekomen.  

iedereen die in de kinderopvang  of buitenschoolse opvang werkt, heeft gevoel 
voor kinderen. Het is daarnaast belangrijk dat ook je professionele kennis over 
kinderen up-to-date blijft. dit kan eenvoudig met de digitale leerprogramma’s  
van de Kinderopvang Academie.

Vaardigheden
Er wordt in de kinderopvang veel 
over sensitieve responsiviteit 
gesproken. Dit is een ingewikkelde 
manier om te zeggen dat  
pedagogisch medewerksters 
gevoelig moeten zijn voor 
de behoeften van een 
kind (sensitief)  en 
tegelijkertijd een juist 
antwoord in hun 
gedrag moeten 
kunnen laten zien. 

Zo kun je bijvoorbeeld in oudere  
studieboeken nog lezen dat elke 
kind eigenlijk ‘prematuur geboren’ 
wordt, omdat er in het eerste levens-
jaar niet zoveel zou gebeuren rond 
de ontwikkeling. Wie dit nu nog 
durft te beweren wordt terecht met 
pek en veren de stad uitgejaagd.  
Het idee dat er een lichamelijke 
geboorte is op de dag van de  
bevalling en een psychologische 
geboorte rond de eerste verjaardag, 
is daarom ook achterhaald.  
 
Waar je met je gevoel voor kinderen 
dus een heel leven lang toekunt, 
geldt dit niet voor vakkennis.  
Professionals moeten nieuwsgierig 
blijven naar nieuwe kennis over  
kinderen. Dat deze nieuwe kennis 
steunt op oude wijsheden is natuurlijk 
logisch en ook daar moet dan ook 
aandacht voor blijven. 

 Ontwikkeling
In de psychologie heeft het werken 
met kinderen onderdak gevonden  
in de ‘ontwikkelingspsychologie’.  
Nu kun je je afvragen waarom we 
dat niet ‘rijpingspsychologie’ hebben 
genoemd, ‘ontplooiingspsychologie’ 
of ‘groeipsychologie’. Daar is een 
goede reden voor. We spreken 
namelijk van een ‘ontwikkeling’ 
wanneer we een proces bespreken 
dat zich in verschillende fasen 
voltrekt. En dat doen kinderen.  
Op alle ontwikkelingsgebieden die  
kinderen kennen, zoals sociale-, 
lichamelijke-, emotionele-, gewetens-, 
creatieve- en cognitieve ontwikkeling, 
doorlopen kinderen een gefaseerd 
pad. En als je met kinderen werkt  
en je goed op ze wil reageren, is 
kennis over al die verschillende 
gebieden (er zijn er natuurlijk nog 
veel meer) belangrijk. 

Dat betekent dat naast kennis ook 
professionele vaardigheden van 
belang zijn voor het werken in de 
kinderopvang. Maar zoals je wel 
professionele kennis kunt hebben 

zonder de vaardigheid,  
zo is het onmogelijk  

om professionele (!) 
vaardigheden te 

ontwikkelen 
zonder up-
to-date  
kennis. 

Bijblijven
Kennis is dus de eerste sleutel tot 
professioneel gedrag. Nu denken 
veel mensen nog dat het vergaren 
van kennis een tijdrovend en soms 
ook vervelend werkje is. Er komen 
boeken aan te pas waarin vaak  
wel heel veel lettertjes staan die  
uiteindelijk niet zoveel te maken 
hebben met het vak. En dus lezen 
pedagogisch medewerksters over 
het algemeen niet zo heel veel  
over hun vak - en dat is soms best 
begrijpelijk. Kan het dus niet  
aantrekkelijker? Het antwoord op 
die vraag is een welgemeend ‘ja’.

Kennis vergaren
De Kinderopvang Academie stelt 
zich tot doel die broodnodige  
‘kindkennis’ zo aantrekkelijk  
mogelijk aan te bieden. En dat gaat 
veelal met behulp van e-learning. 
Elke pedagogisch medewerker  
kan zijn of haar kennis blijven  
vergroten, zonder dat het haar  
veel tijd of moeite kost. Het enige 
wat je daarvoor nodig hebt is  
een beetje tijd, een flintertje zin  
en – daar komt hij weer – het hart 
voor kinderen. •

Kijk voor meer informatie op  
www.kinderopvangacademie.nl

AcHter de scHermen

E-learning: thuis achter de  
computer bijblijven in je vak.

‘Professionals 
moeten zich 

Blijvend laten 
informeren’
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Weet Wat  
gisteren,  
vandaag  
en morgen 
betekent
Als een kind nog geen  
duidelijk tijdsbesef heeft, 
wordt de tijd ingedeeld  
naar activiteiten. (‘Na het 
eten kijken we televisie’). 
Termen als ‘straks’ zijn  
al ingewikkeld, laat staan 
‘gisteren’, ‘vandaag’ en 
‘morgen’. Dat zijn te grote 
tijdseenheden voor een  
jong kind. Kinderen van  
drie of vier jaar kunnen  
in hun leven steeds meer  
‘uitzoomen’. Zo weten ze 
bijvoorbeeld dat hun huis  
in een straat staat en weer 
wat later dat de straat bij 
een dorp of stad hoort. 
Datzelfde ‘uitzoomen’ zien 
we ook op het gebied van 
tijd. Een kind gaat steeds 
meer snappen dat er een 
vroeger was en dat er ook 
een toekomst aankomt.  
Het kan dat cognitief nu 
allemaal veel beter plaatsen 
en door zijn exploderende 
taalontwikkeling neemt  
het daarvan ook snel de 
woorden over. In het begin 
kan het nog wel eens fout 
gaan en zegt een kind  
bijvoorbeeld ‘gisteren’ als 
het ‘morgen’ bedoelt. Maar 
dat zijn schoonheidsfoutjes. 
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Kies slim!
maak de juiste mediakeuze voor een kind

 m ediaSmarties stemt de 
producten af op de leeftijd 
en het ontwikkelings-

niveau van kinderen. Zo kom je  
snel en eenvoudig te weten welke 
mediaproducten geschikt zijn  
voor kinderen. Cathy Spierenburg  
is programmamanager van 

Die kinderen kregen daardoor last  
van bijvoorbeeld slecht slapen. 
Daarnaast maakte ik deel uit van 
een kerngroep Mediawijsheid en 
ook daar kwamen dezelfde vragen 
terug. En ik was lid van het bestuur 
van NICAM, het Nederlands Instituut 
voor de Classificatie van Audio-
visuele Media, die de Kijkwijzer heeft 
ontwikkeld. In dit bestuur hadden 
we een voortdurende discussie over 
geschiktheid en schadelijkheid van 
media voor kinderen. Veel media-
producten geven weliswaar aan 
geschikt te zijn, maar passen soms 
nog niet bij de ontwikkelingsfase 
van een kind. Een kind van 6 jaar 
laat je nou eenmaal ook niet  
beginnen in groep 8. Een kind met 
kledingmaat 128 trek je ook geen 
172 aan. Dat zit niet lekker. Waarom 
laat je een kind dan wel naar media 
kijken of games spelen die niet lekker 
passen? Ouders kun je moeilijk  
kwalijk nemen dat zij door de 
bomen het bos niet meer zien in het 
grote aanbod van mediaproducten 
voor kinderen (televisie, film, dvd, 
 websites, games). Hoe moeten zij 
bepalen welk aanbod bij hun kind 
past? Daarvoor is wijsheid en 
inzicht nodig. Met MediaSmarties 
ontwikkelen wij diensten die de 
mediawijsheid van opvoeders 
 vergroten. Mediawijsheid is kort 
gezegd dat je ziet wat media met 
je doen en dat je in staat bent dat 
inzicht deskundig toe te passen.  
Wij willen opvoeders begeleiden  
in het maken van de juiste media-
keuzes voor  kinderen en ze helpen 
mediaproducten te doorgronden. 
Media hebben namelijk invloed  
op het gedrag van kinderen.”
 

Op de site van MediaSmarties 
staat duidelijk uitgelegd voor welke 

leeftijd het product geschikt is.

Welke invloed kunnen media 
hebben op het gedrag van  
kinderen?
“Je moet onderscheid maken in 
 incidenteel en frequent gebruik  
van bepaalde mediaproducten. 
Incidenteel kijken naar een  
programma dat niet past heeft 
waarschijnlijk niet veel negatieve 
in  vloed op het gedrag van kinderen. 
Maar met kinderen die bijvoorbeeld 
permanent gamen, is nauwelijks 
normale communicatie mogelijk. 
Ook kunnen kinderen veel drukker 
worden door het frequent kijken 
naar bepaalde televisieprogramma’s 
die druk gedrag aanwakkeren. 
Kinderen die met beelden worden 
geconfronteerd die zij nog niet 
kunnen bevatten of plaatsen, 
kunnen bijvoorbeeld last krijgen 
van angstgevoelens. Zo zouden  
ze kunnen denken dat een  
overstroming in Pakistan,  

achter de schermen

waarvan ze beelden hebben gezien 
in het Jeugdjournaal, ook bij hen 
gaat gebeuren en dat ze dan papa  
en mama en hun speelgoed kwijt 
zijn. Als je mediaproducten met 
wijsheid gebruikt en samen met je 
kind tot je neemt, biedt het echter 
veel leuke en educatieve mogelijk-
heden. Op de onafhankelijke site 
van MediaSmarties brengen wij in 
kaart welke mediaproducten er op 
dit moment zijn, we geven een korte 
beschrijving, geven aan wat de thema’s 
zijn en bij welke ontwikkelings-
stappen ze aansluiten.”

Op de website zijn de media- 
producten beschreven en  
ingedeeld. Hoe doen jullie dat?
“Wij hebben een aparte academie 
opgericht voor Pabo-studenten die 
veel interesse hebben in kindermedia. 
Zij doen een assessment om te 
worden toegelaten op de academie, 

het media-aanbod voor kinderen is enorm en verandert steeds. hoe weet je  
wat geschikt is voor een kind? sinds kort is er mediasmarties, dé gratis online 
mediagids met informatie over de inhoud en geschiktheid van tv-programma’s, 
games, websites en bioscoopfilms voor kinderen tussen de 1,5 en 12 jaar.

MediaSmarties. Zij was in het  
verleden werkzaam in het basis-
onderwijs, de televisiewereld,  
stond aan de wieg van Z@ppelin  
en was netmanager bij Z@pp. Zij 
vertelt over haar beweegredenen 
voor deze site.

Waarom ben je gestart met 
MediaSmarties? 
“In mijn functie van netmanager  
Z@pp en bij Z@ppelin had ik te 
maken met een vrije grote groep 
ouders die vragen stelden over het 
mediagebruik van hun kinderen.  
Ik kreeg telefoontjes van ouders  
van wie de kinderen te vaak hadden 
gekeken naar media die niet pasten 
bij hun ontwikkelingsfase.  

‘een kind van  
6 jaar laat je 
niet beginnen  

in groep 8’
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dan volgen zij een aantal verplichte 
colleges en beantwoorden vragen 
over dit onderwerp. Daarnaast 
moeten de studenten aantonen  
dat zij in staat zijn om objectief  
een mediaproduct te beschrijven. 
Dan volgt een examen en bij slagen  
krijgen zij een aantal media- 
producten toegewezen die zij 
moeten bestuderen en beschrijven 
voor MediaSmarties. Als laatste 
voeren wij eindredactie. En dan 
wordt de informatie op onze  
website geplaatst. Het mooie van  
dit systeem is dat je met mensen 
werkt die dagelijks voor de klas 
staan, verstand van zaken hebben 
en inzicht hebben in wat media  
met kinderen doen.”

Hoe zie jij het gebruik van  
mediaproducten in een groep  
kinderen in de kinderopvang? 
“Ik constateer een zekere angst 
bij pedagogisch medewerkers in  
de kinderopvang om media te 
gebruiken op groepen. Vaak wordt 
als reden aangevoerd dat ouders 
daarop tegen zouden zijn. Ik denk 
dat gericht gebruik op de groep  
juist ook leerzaam en aanvullend 
is, zolang je als pedagogisch mede-
werker zorgvuldig die programma’s  
kiest die geschikt zijn voor de  
kinderen met wie je werkt.  

MediaSMartieS
kent vier 
Mogelijkheden:

1  je kunt er informatie 
vinden over televisie, dvd, 
film, website en games.

2  je kunt een profiel  
aanmaken voor kind(eren) 
waarbij nieuw aanbod in 
beeld komt, en een eigen 
menu aanmaken voor de 
komende week.

3  je kunt voor een groep 
kinderen (bijvoorbeeld  
in de kinderopvang) een 
mediamenu samenstellen.

4  kinderen kunnen kleur-
platen verzamelen van 
hun favoriete media- 
producten en deze als  
set bewaren voor later 
(“kijk, dat ik vond ik  
toen leuk om te kijken!”).

Niet op vrijdagmiddag doelloos een 
film opzetten. Selecteer zorgvuldig 
je media, kijk naar de ontwikke-
lingsfase van de groep kinderen  
en begeleid de kinderen in het 
kijken en gebruik, dat is erg leuk.  
En overtuig ouders dat je media 
gericht als middel inzet.”
 
Naast de website ontwikkelen 
jullie nog meer diensten. 
“MediaSmarties levert ouder- 
avonden over dit onderwerp.  
We zijn bezig met het ontwikkelen 
van divers lesmateriaal en een  
iPhone-applicatie. Het komende 
jaar komt er nog een aparte website 
met achtergrondinformatie over 
MediaSmarties.” •

 

Kijk voor meer informatie op  
www.mediasmarties.nl 
MediaSmarties is een onafhankelijk 
platform en wordt gefinancierd  
door de ministeries OC & W  
en Jeugd & Gezin.

Kies samen met je 
kind bewust wat er 
wordt gekeken.

‘selecteer  
je media  

zorgvuldig  
en begeleid  

in het kijken  
en gebruik”

achter de schermen
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Helpt steeds 
meer in Huis 
mee
Een belangrijke taak van 
kinderen is de normen, 
waarden, gebruiken en  
rituelen van hun omgeving 
te leren kennen. In het begin 
doen ze dat veelal via spel 
(huisje spelen, vadertje en 
moedertje spelen), maar als 
ze wat ouder worden, willen 
ze ook in de ‘echte wereld’ 
meedoen en kunnen ze 
sommig spel zelfs kinder-
achtig gaan vinden. Dat is 
een gezonde ontwikkeling. 
Kinderen groeien er name-
lijk van als ze een bijdrage 
kunnen leveren aan hun 
(sociale) omgeving. Ouders 
voelen dat over het alge-
meen intuïtief goed aan  
en laten hun kind vanaf  
hun tweede jaar  helpen  
met stofzuigen, koken of  
in de tuin werken. Pas als 
kinderen ouder worden en 
begrijpen dat het allemaal 
dingen zijn die móeten 
gebeuren, verliezen ze  
hun interesse. Dan wordt 
stofzuigen ineens een taak 
en is er niks meer aan.
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Sim  n
simon is geboren in augustus 2007, hij heeft een zusje (november 2009),  
een broer (oktober 1999) een moeder en een vader. Zijn moeder vertelt  
in anecdotes hoe simons taalontwikkeling verloopt.

groene lamp 
 slaapt 

In de auto: “Mama, doema 
rijje!” klinkt het van de  

achterbank. Ik leg het idee 
van de verkeerslichten uit. 

Bij het achtste verkeerslicht 
constateert Simon: “Mama, 

gloene lampe ’laapt.” 
[slaapt]

Ik wIl 
naar school!

“Ik wil ook naar ’chool”, 
roept Simon maar weer 
eens. “Ik ga niet naar  
de clesh, ik gaat naar 

’chool, veweg naar ’chool.”  
 

We leggen maar weer  
uit dat hij nog een jaartje  
bij de juffen op de crèche 

mag, en dan pas naar 
school gaat. En dat zijn 
vriendinnetje ook nog  

een jaar moet wachten.  
“Dat is mijn vliend niet!”, 

roept Simon boos.  
 

“Wat ga je dan doen  
op school?”, vraagt zijn 
vader. “Lekene en slijve 

lelen”, legt Simon  
geïrriteerd uit op een  

‘duh-dat-weet-je-toch-wel’-
toontje.

Kindjes zijn op
“Kindjes zijn op”, legt Simon uit  
als ik hem als een van de laatsten 
van de crèche haal. “Feestje is 
dicht mama”, concludeert hij als 
we hem met moeite meenemen 
van een gezellige parkpicknick  
en hij nog dapper zwaait naar de 
achterblijvende kinderen. “Clesj is 
nog nie aan, mama, clesj is dicht”, 
vertelt hij mij als ik vertel dat hij nu 
zijn tanden moet poetsen omdat ik 
hem naar de crèche ga brengen 
“Klaal”, roept Simon na één hap 
van eten dat hij niet wil.

23 juni 2010

1, 2, 3
“Simon, hoeveel jaar ben 
jij?” vragen we wel eens.  

Hij houdt dan met een 
beetje gefriemel drie  

vingers omhoog en zegt: 
“Dlie jaa ben ik, zoveel,  
ééhn-vhijf-nege!” Als hij 
zoet op het kleed zit te  
spelen en de Duplo of  

de Fisher-Price-poppetjes 
rangschikt, hoor ik toch 

echt een helder “één,  
twee, dlie!”

praat de oren van je hoofd...

Nieuw hoofd maken!
“Je moet hem beter maken! Je moet 
een nieuw hoofd maken!” Huilend 
zit Simon op schoot. Het lukt ons 
maar niet uit te leggen dat de 
gerookte makreelfilet die in een 
vacuümverpakking op tafel ligt,  
echt niet meer beter gemaakt  
kan worden. 

12 oktober 2010
Keuzes maken
Ik vraag: “Simon, wil je pindakaas of 
jam op je brood?” Die vraag werkt 
meestal het beste, al antwoordt 
Simon nog wel eens: “Simon hoeve 
nie botelam pinnekaas jam.”
 
En: “Simon, wil je melk?” “Ja, Simon 
melk wille.” “Oké, dan krijg je melk.”
“NEE, NEE SIMON WILLE sap!”
“Ook goed, dan maakt mama sap.”
“NEEEEEEEE MELK WILLE SIMON, 
MELK!”

9 februari 2010

16 FEBruArI 2010

10 AuguStuS 2010

30 SEPtEMBEr 2010
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Lidewij, het zusje van Simon:

smoesjes & smoesjes Zelfgemaakte  
woorden
Simon heeft inmiddels wat woorden 
geïntroduceerd, die er waarschijnlijk 
nog wel even inblijven. Zo vind ik 
‘poezenpoep’ heel wat minder  
stinken dan kattendrollen. En het 
‘nijpelpaad’ is ook een sympathieker 
dier dan het nijlpaard. We proberen 
er nog een paar: ‘poppesneeuw’ 
(daar maak je sneeuwpoppen van) 
‘oliflant’, ‘viegeltuig’, ‘siets’ (als  
in: “Papa sietst naar wellek” en  
“Die iemand heb ook een siets”), 
‘meersekaas’ en natuurlijk, ik kan  
er niet omheen: ‘gotdommerd’ en 
‘gottedolie’.

25 mei 2010

zelf doen
Hoewel Simon zeer  

reflectief kan zijn met het 
begrip ‘zelf doen’, betrekt 

hij het vooral op zichzelf. En 
dan kan het de volgende 

vormen aannemen: 
“NEEEEJJJJ, Simon doet 

dat!”, terwijl je de deur 
dichtdoet. Simon stapt naar 
de deur, doet de deur open, 

gaat aan de andere kant 
staan, deur dicht, deur 
open, zelf dicht doen.

“NEEEEEEJJJJ, Simon doet 
dat”, terwijl ik siroop 

inschenk. Simon pakt een 
kruk, schuift hem naar het 

aanrecht, pakt de fles 
siroop en de beker en  

probeert de siroop in de fles 
terug te doen zodat hij alles 

nog eens zélf over kan 
doen.“NEEEEEEJJJJ, 
Simon doet dat zélluf”,  

terwijl zijn broer hem optilt 
nadat Simon een harde 
smak heeft gemaakt op 

straat. Waarop Simon weer 
gaat liggen en zélf opstaat.

2 JuNI 2010

“Simon, moet ik tot drie tellen of ga je gelijk in je bed liggen?”  
Ik tref hem bovenaan de trap aan, op het punt naar beneden  

te lopen. Het is poging nummer vier, schat ik zo in. “Jama jama 
jamamamaa, ik ben nog wat gevete”, stamelt hij. “Wat ben je  

vergeten dan?” “Nou, eeeeh, mmmmm, hhhmmm, ik ben  
nog wat gevete”, mompelt hij terwijl hij de trap af wil lopen. 

Beneden komt hij vast op een goed idee. “Eerst vertellen, dan 
pas pakken, Simon.” “uhhhhmm, nou, mijn geleedschapskist 
mama, die moet ik hebben, maar die heb ik niet nodig maar  
wel want ik moet ook de wieletjes, ja die moet ik hebben en  
was ik gevete.” Ik leg uit dat hij een plas en een poep heeft 
gedaan, dat hij in bad is geweest, zijn tanden zijn gepoetst,  

er is voorgelezen en dat zowel papa als mama hem een  
nachtzoentje hebben gegeven én dat konijn bij hem in bed ligt. 
Wel zo’n beetje alle voorwaarden voor een vredige nachtrust, 
lijkt me zo. En die wieltjes heeft hij niet nodig om te slapen.  

“O, dan ben ik wat andes geveten”, probeert hij nog.  
Maar hij voelt al aan dat het niet gaat lukken en kruipt weer  
in zijn bed. Dat nieuwe boek van hem, En nu lekker slapen, 
Sam, is een groot succes. En sindsdien is Simon wel eens 

wat ‘gevete’ waardoor hij nog niet kan slapen.

“gaga dada baba”
‘Houdt speelgoed in beide handjes vast.’ ‘Bij 4,5 maand’,  
vul ik in. Het groeiboekje van Lidewij heeft een pagina vol  
‘Wat kan je kind al?’-uitspraken. Als trotse moeder vul ik  
het braaf in. ‘Brabbelt terug’ staat onderaan de pagina.  
Heb ik dat nou verkeerd geïnterpreteerd? ‘tien weken’,  

heb ik ingevuld. En dat is ook zo, al heel snel ging Lidewij in  
gesprek met je. “ggggppppplllrllrlrlrlrlgggggllpppgpgpgpgpgg”, 

“aaAAAAAAAAAEhhaahahwaaAAAHw”, en gilletjes  
(“Ze oefent voor meisje zijn”, zegt haar vader dan). 

‘Zegt dada, baba, gaga.’ Hm, denk ik. “Sjoerd, wat vind jij,  
zegt Lidewij dat al?” “Lidewij, zeg eens: dada, gaga, baba?” 

“ggrPPPggpgegggggggwaaaaaaaaAAAAAAAAHHhh.”  
“Nee, ze zegt wel...” “Ja, ja, ze zegt wel allemaal andere dingen.” 

“DADADADADADADADA”, gilt Lidewij opeens.  
Aha, check, ‘6 maanden’, vul ik in. 

26 MEI 2010

20 AuguStuS 2010
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stelt  
regelmatig  
de vraag 
Waarom?
Hoe meer je weet, hoe meer 
je weet wat je allemaal niet 
weet. Dat is de realiteit van 
een driejarige. Was het kind 
eerst nog erg op zichzelf en 
de directe omgeving gericht 
en nam het de dingen een 
beetje zoals ze kwamen, 
nu wil het vooral weten 
‘waarom’ de dingen zijn 
zoals ze zijn. Het leuke voor 
het kind is dat je op elk  
antwoord weer ‘Waarom?’ 
kunt zeggen (‘Waarom 
regent het?’ ‘Dat is goed 
voor de plantjes’ ‘Waarom is 
dat goed voor de plantjes?’ 
‘Dan kunnen ze drinken’ 
‘Waarom moeten plantjes 
drinken?’ etc.). De kunst is 
om je er niet aan te ergeren, 
maar om het te zien als  
een teken van groeiend 
cognitief vermogen. Het 
kind wil weten in wat voor  
omgeving het leeft en  
dat is natuurlijk een heel 
gezonde ontwikkeling.  
En daarom heeft het kind 
recht op een antwoord 
krijgt dat het kan begrijpen.
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 A ls je peuters actief bij een 
verhaal betrekt, kunnen  
ze enorm veel leren van 

voorlezen. Je kunt naast het voorlezen 
van prentenboeken ook andere  
activiteiten met de peuters  doen. 
Denk bijvoorbeeld aan een liedje of 
een bewegingsspel. Dit kan zowel 
voor als na het voorlezen. Peuters 
krijgen dan meer grip op de verhalen 
die ze horen. 

Taalontwikkeling
Een peuter leert meestal in een paar 
jaar tijd een hele taal. Dat is hartstikke 
knap als je bedenkt hoeveel moeite 
het kost om iets te zeggen in een 
vreemde taal.  Je kunt peuters helpen 
bij hun taalontwikkeling door voor 
te lezen. Door samen te genieten van 
een verhaal  leren ze vaardigheden 
die ze later goed kunnen gebruiken.

Nieuwsgierigheid
Als je voorleest, krijgen peuters 
belangstelling voor  boeken. Ze leren 
dat in een boek letters en woorden 
staan die je kunt lezen. Dat een ver-
haal een begin en een eind heeft en 
dat er dingen in gebeuren die je 
soms wel en soms niet zelf hebt 

aan jonge kinderen... waarom?

VOORLEZEN

meegemaakt. Zo worden de peuters 
alsmaar nieuwsgieriger.  

Woordenschat
Peuters horen en leren tijdens het 
voorlezen nieuwe woorden en 
begrippen. De woorden worden 
makkelijker onthouden als ze  
aansluiten bij iets dat ze zelf hebben 
meegemaakt. “ Ik heb ook een klein 
broertje.  Hij krijgt ook heel vaak 
een schone luier.”

Luistervaardigheid
Als je met een peuter in gesprek gaat 
over een prentenboek, leren ze in de 
groep op hun beurt te wachten en te 
luisteren naar anderen. Bovendien 
leren ze hoe ze zelf een verhaal 
moeten vertellen.  

als je pedagogisch medewerker bent in de kinderopvang wil je aan de peuters 
natuurlijk een plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen. Het voorlezen uit 
een prentenboek is één van de activiteiten die goed is voor de ontwikkeling  
van jonge kinderen. 

‘Bedenk een  
vAst plekje 

voor het 
voorlezen’

TeksT Jørgen hofmans
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hij is schrijver van 26 kinderboeken 
waaronder:  
✒ Waar is de schat?
✒ een pretdag verpest 
✒ Ben ik al beroemd? 

ook iIllustreerde Jørgen 5  
kinderboeken waaronder: 

✏ Ik ben in de wolken

✏ kris kras, wat een verf!

✏ Luifel

In het dagelijks leven is Jørgen  
als zelfstandige werkzaam voor 
educatieve televisieprogramma’s, 
educatieve uitgeverijen en voor  
het kinderopvangfonds. Daarnaast 
zet hij zich in voor my Book Buddy, 
een organi satie die in kansarme 
gebieden in de wereld scholen  
van boeken voorziet.  

 Jørgen Hofmans

ontspanning & educatie

Veel voorleesplezier!

Vast ritme
Het is voor peuters prettig als er een 
vast dagritme is. Het geeft ze een 
veilig gevoel.  Kies een vast tijdstip 
waarop je gaat voorlezen.  Bedenk 
een vast plekje voor het voorlezen, 
of zing altijd een liedje voordat je 
gaat voorlezen.

Leeshoek en verteltafel
Maak een knusse  leeshoek met 
behulp van een paar kussens of 
een bank. Leg de boeken die je  
hebt gekozen goed in het zicht in  
de leeshoek. Maak bijvoorbeeld  
een schuine plank waarop je 
iedere twee weken weer een paar 
nieuwe boeken voor de peuters legt.  
Op de tafel komen allemaal spullen 
te staan die te maken hebben met 
het prentenboek. Tijdens het  
voorlezen kun je deze voorwerpen 
gebruiken, maar de peuters kunnen 
er na het voorlezen ook zelf mee  
aan de slag. •

als je een boek uitkiest om te 
gaan voorlezen dan zorg je er 
natuurlijk voor dat het boek bij 
de leeftijd van de kinderen past. 
De meeste uitgeverijen geven 
dit duidelijk aan op de omslag 
van het boek. 
•  ritselboekjes in zwart-wit zijn 

speciaal geschikt voor baby’s 
vanaf drie maanden die 
graag lang en aandachtig naar 
 contrasten kijken. 

•  Vanaf zes maanden: stoffen 
boekjes die zacht en licht van 
gewicht zijn en losse elementen 
hebben zodat de baby kan 
voelen en experimenteren. 

•  Vanaf twee jaar houden 
 peuters vooral van boeken 
met mooie platen en  
verrassende kleuren.

•  Vanaf een jaar of drie krijgen 
ze steeds meer interesse in 
het verhaal zelf. Ze vinden het 
leuk om een echt verhaaltje  
te horen met een verrassend 
moment erin. Voor peuters  
is het belangrijk dat het een 
eenvoudig verhaal is met maar 
één hoofdpersoon. Ze kunnen 
zich dan goed verplaatsen in 
de hoofdpersoon.

•  kies een thema dat de peuters 
aanspreekt, dan begrijpen ze 
het verhaal beter. Bedenk 
hierbij ook wat je wilt bereiken. 
Wat houdt de kinderen bezig? 
heb je dit boek al eens eerder 
voorgelezen? Wat ga je ervoor 
en erna doen? het is voor  
kinderen helemaal geen  
probleem als je een boek 
vaker voorleest. sterker nog, 
daar genieten ze van. als  
ze een verhaal kunnen  
voorspellen geeft hen dat  
veel zelfvertrouwen. 

‘kies een 
vAst tijdstip 

wAArop 
je gAAt 

voorlezen’

‘stel tijdens 
het voorlezen 
open vrAgen’

VoorLeesTip

stel tijdens het voorlezen open 
vragen aan de peuters. Dit 

zijn vragen waarop meerdere 
antwoorden mogelijk zijn. 

“Wat eet jij ‘s ochtends?” of 
“Wat draag jij als het warm 
weer is?” zijn voorbeelden 

van open vragen. 

WeLk boek kies Je?
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Geschikt voor 1 - 3 jaar

Klik-klakboekje / Aap
Illustrator: Luana Rinaldo 

Een stevig, dik, hardkartonnen 
boekje uit de klikklak-reeks voor  
de allerkleinsten. Door met het 
boekje te zwaaien, klapperen de 
bladzijden als castagnetten tegen 
elkaar. Het aapje slingert langs 
andere dieren en een enkele regel 
tekst vertelt het verhaal. Door de 
vorm is het boekje al snel geschikt 
om zelf vast te houden en de  
vrolijke kleuren doen de rest.

ISBN13 9789048301997 
Veltman Uitgevers
Prijs: € 4,95

Geschikt voor 4 - 6 jaar 

Mr Finney en de 
andere kant van  
het water
Auteur: Laurentien van Oranje 
Illustrator: Sieb Posthuma 
Voorgelezen door: Willem Nijholt

Prinses Laurentien schreef in 2009  
al een boekje over Mr Finney, dit is 
het tweede deel. Het wezentje Mr 
Finney krijgt nu een noodoproep 
over een eiland dat dreigt te zinken. 
Hij aarzelt geen moment. 

ISBN13 9789045111582  
Uitgeverij Querido  
Prijs: € 18,95

Lekker Lezen

Geschikt voor 4-6 jaar 

Poeperlak en  
plassebed
Illustrator: David Barth
Auteur: Inge Barth-Wagemaker 

Vanaf het moment dat David Barth 
(1998) een stift kon vasthouden, 
begon hij met tekenen. Hij heeft het 
syndroom van Asperger, waardoor 
hij een eigen kijk op de wereld heeft. 
Dat zie je terug in zijn tekeningen. 
Dit e-book gaat over Meneer Kakkerlak 
en Mevrouw Pissebed, die in een 
oud en vies huis wonen. Ze zijn niet 
blij met hun leven tussen het vuil. Op 
een dag zien ze in de krant een foto 
van een kasteel. Samen bedenken ze 
een plan om hun leven een geheel 
andere wending te geven. 

ISBN13 9789077219539
Uitgeverij FortMedia
Prijs: € 5

Geschikt voor 7 - 9 jaar   

Wondere  
verhalenboek
Auteur: E. Fremont 

Tinkelbel ken je natuurlijk als het 
eigenwijze elfje uit de boeken of 
films van Peter Pan, maar deze 
kleine fee beleeft ook haar eigen 
avonturen in Nooitgedachtland.  
In dit boek zijn vier verhalen  
gebundeld, voorzien van prachtige 
feeërieke tekeningen. Laat je  
betoveren door de fantastische  
verhalen van Tinkerbel – slechts 
twaalf centimeter hoog, maar  
reuzedapper – en haar vriendinnen 
Zilverdauw, Beck en de andere  
inwoners van de elfenvallei. 

ISBN13 9789044724189
Uitgeverij Deltas
Prijs: € 12,95

goed voor nu en later

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Zelfs 
baby’s genieten er al van. als ze wat groter zijn, lees je 
gezellig samen, en uiteindelijk pakken kinderen zelf een 
mooi of spannend boek...

Te koop  
als

e-book

Ook als 
luisterboek 

te koop!
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Geschikt voor 0 - 4 jaar 

Bijt-ie in je bil! 
Auteur: Petra Koeleman  
& Ageeth de Haan 
De 25 meest gezongen crèche-
liedjes. Ageeth de Haan zingt  
voor op de bijbehorende cd.
ISBN13 9789025748449   
Uitgeverij Gottmer, Prijs: € 8,95

Geschikt voor 7 - 9 jaar  

Abeltje
Auteur: Annie M.G. Schmidt 
Illustrator: The Tjong Khing 

Wie is er niet groot geworden met 
Abeltje, de liftjongen uit warenhuis 
Knots? Het verhaal van Annie  
M.G. Schmidt dateert uit 1953, maar  
heeft niets aan kracht verloren.  
Op een dag drukt Abeltje, die zijn 
nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, 
op het verboden bovenste knopje 
van de lift. Daardoor schieten Abeltje 
en zijn passagiers – buurmeisje 
Laura, meneer Tump en mevrouw 
Klaterhoen – door het dak heen de 
lucht in. Dat is het begin van een 
avontuur, waarbij ze zelfs terecht-
komen in Zuid-Amerika. Eerst  
voorlezen, en vanaf een jaar of  
10 lekker zelf van de avonturen  
van Abeltje genieten! 

ISBN13 9789045107240 
Uitgeverij Querido
Prijs: € 14,95

Geschikt voor 9-12 jaar

Red de witte walvis!
Auteur: Geronimo Stilton 

De frisse en fantasierijk vorm- 
gegeven boeken over de avonturen 
van de muis Geronimo Stilton zijn 
een lust voor het oog. Ze vliegen  
dan ook de winkels uit en zijn ook  
in de bibliotheek populair. Er zijn 
verhalen met een historische insteek 
(Mona Lisa, het Wilde Westen of 
mummy’s), maar dit boek gaat  
over (het redden van) walvissen. 
Wat begint als een romantische 
vakantie voor Geronimo en zijn 
vriendin Patty, eindigt uiteraard 
weer in een spannend avontuur. 
Voor meisjes zijn er de belevenissen 
van Geronimo’s zus Thea Stilton. 

ISBN13 9789085921011 
Uitgeverij De Wakkere Muis
Prijs: € 9,95

Geschikt voor 0 - 6 jaar 

De stip
Auteur: Peter Reynolds 

Floor denkt dat ze niet kan tekenen. 
Haar juf vraagt haar te beginnen 
met een stip op het papier. Dat doet 
Floor en de stip is het begin van een 
serie stippentekeningen die op 
school wordt tentoongesteld. De 
expositie trekt veel kijkers, onder 
wie een jongen die heel graag wil 
tekenen, maar denkt dat hij nog 
geen lijn kan trekken. Gelukkig  
helpt Floor hem te overtuigen van 
het tegendeel. Een grappig voorlees-  
en kijkboek, dat gaat over het 
winnen van zelfvertrouwen.

ISBN13 9789056375546 
Uitgeverij Lemniscaat
Prijs: €9,95

Vanaf circa 9 jaar 

Ik wil een naam  
van chocola
Bekroond met Vlag & Wimpels van  
de Griffeljury in de categorie poëzie 
Redactie: Ted van Lieshout

In deze bundel een verzameling 
gedichten over één onderwerp:  
eten (en nog wat andere belangrijke 
dingen in het leven). Maar liefst 70 
Vlaamse en Nederlandse dichters 
(en meer dan 25 illustratoren) 
werkten mee, onder wie Linda 
Vogelesang, Florian Kullberg,  
Simon van der Geest, Eva Gerlach en 
Arthur Umbgrove. Vier keer worden 
de gedichten onderbroken door 
onder meer een interview met  
de jongste dichter en illustrator  
(respectievelijk 11 en 12 jaar) en 
dichters geven recepten om een 
gedicht te maken. Dit boek is geen 
patat met appelmoes, maar de 
moeite van het proeven waard! 

ISBN13 9789045109817 
Uitgeverij Querido
Prijs: € 14,95

Geschikt voor 0-3 jaar

Klein wit visje
Auteur: Guido van Genechten
Klein wit visje is op zoek naar  
zijn moeder. Onderweg komt hij 
dieren tegen in allerlei kleuren.
ISBN13 9789044802214   
Uitgeverij Clavis, Prijs: € 5,95

Geschikt voor 3-8 jaar

Mijn papa  
woont in Afrika
Auteur: Barbara van Druten 
Dit reisverhaal is geschreven 
vanuit het perspectief van een 
Nederlands jongetje op weg  
naar zijn vader in Nigeria.
ISBN13 9789461500069
Uitg. David & Goliat, Prijs: € 12,95

Geschikt voor 0-6 jaar

En nu lekker slapen, 
Sam!
Illustrator: Luana Rinaldo 

Een sfeervol prentenboek over het 
ritueel van het slapengaan. Beertje 
Sam wordt door zijn moeder naar 
bed gebracht. Hun ritueel bestaat  
uit voorlezen, lekker instoppen, een 
beetje melk en vooral veel nacht-
zoenen. Kleine kinderen kunnen  
zich eenvoudig identificeren met  
het verhaal van Sam.

ISBN13 9789056373481 
Uitgeverij Lemniscaat
Prijs: € 12,95

Met cd  
van Ageeth  

de Haan!
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eet eerste 
hapje en trekt 
daar een vies 
gezicht bij
Een kind dat leert eten kent 
verschillende zogenaamde 
‘voedselovergangen’. Dat 
betreft niet alleen smaak, 
maar ook textuur (mond-
gevoel) en natuurlijk tem-
peratuur. In het begin is  
een kind alleen gewend aan 
vloeibaar, zoet en zacht: de 
moedermelk. Er komt echter 
een moment dat kinderen 
ook andere dingen moeten 
leren eten. Maar de moeite 
die jij hebt met het eten van 
bijvoorbeeld een gefrituurde 
sprinkhaan, zoveel moeite 
hebben kinderen ook met 
het proberen van nieuwe 
dingen. Die ‘angst’ voor  
het nieuwe noemen we  
neo-fobie. Bijna elk kind 
heeft er last van (en bijna  
elk volwassene ook). Er  
zijn daardoor bijna geen  
kinderen die alles meteen 
lusten. De meeste dingen 
moeten zelfs tussen de  
acht en vijftien keer worden 
aangeboden voordat ze 
door een kind ‘normaal’ 
worden gevonden. Jij rilt 
waarschijnlijk ook niet meer 
bij je vijftiende sprinkhaan  
(als je al zover komt).
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 e en unieke locatie in Dordrecht 
bood mogelijkheden: met 
een aantal partners werd 

Villa Augustus opgezet en dat groeide 
uit tot een succesvolle onderneming 
met een restaurant, eigen bakkerij, 
hotel, terras en een winkeltje. En 
alles ligt midden in een prachtige 
groentetuin.

Creatief met de natuur
Michael kookt zoveel mogelijk met 
de producten die worden geoogst uit 
eigen tuin. De gewassen worden op 
biologisch verantwoorde wijze 
geteeld. In Villa Augustus krijgen de 
gasten seizoensgebonden gerechten 
op hun bord. Van tevoren is nooit 

daar heeft kok michael een hekel aan

Villa Augustus

Kindermoestuin
Kinderen vinden het ook prachtig 
om zelf iets te kweken. Daar heb je 
echt niet in alle gevallen een grote 
moestuin voor nodig. Je kunt in 
bakken al leuke groentes en kruiden 
kweken. Zelf zaaien, onderhouden, 
water en liefde geven en dan aan het 
einde van de rit oogsten. Met die 
oogst een leuk gerecht maken en 
dan smullen maar. (H)eerlijker kan 
haast niet! De lente komt eraan, dus 
het is dé tijd om met je kinderen naar 
buiten te gaan en met de handjes in 
de grond te wroeten. •

Kijk voor meer informatie op  
www.villa-augustus.nl

precies te zeggen welke gerechten 
er wanneer op de kaart staan. 
Michael wil creatief zijn met wat de 
natuur te bieden heeft in de vier 
jaargetijden. Hij kijkt iedere dag 
weer wat de opbrengst uit de tuin is 
en gaat daarmee aan de slag. Hij 
heeft de ambitie om zo min mogelijk 
weg te gooien van een gewas.  
“Ik heb er een hekel aan om dingen 
weg te gooien”,’ vertelt hij. “De 
meeste mensen gooien bijvoorbeeld 
de stronken van de broccoli weg. 
Hier maken wij daar nog een mooi 
gerecht van. En laatst hebben we 
van de schillen van de tuinbonen 
nog een bijzonder smakelijke soep 
gemaakt.” 

KweeK smaKelijK! 
speciaal voor milestones 
leverde michael een aantal 
smakelijke recepten aan. 
wij zochten er een aantal 
zaden bij en een korte 
beschrijving hoe je ze goed 
laat groeien. Kijk snel op de 
volgende pagina!

‘ik gooi niets weg’
Vier jaar geleden startte hij met Villa augustus. het was zijn droom en ambitie 
een mooi restaurant te runnen met een tuin waar groenten, kruiden en vruchten 
gekweekt worden. een gesprek met eigenaar en kok michael van der struis  
van Villa augustus te dordrecht.
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Postelein-mAAltijdPizzA met bosuien bloemkoolsoeP

Recept voor 2 personen
Benodigdheden
• 300 gram bloem • 1 à 2 dl water • snufje zout • 1 theelepel droge gist
• ½ blikje gepelde tomaten (of 1 verse, grote vleestomaat in stukken)
• ½ ui (kleingesneden) • 1 teentje knoflook • versgemalen peper
• klein scheutje plantaardige olie • 2 bosuien • 250 gram belegen kaas
   (geraspt of in plakken) • 250 à 300 gram postelein • eventueel wat
   plakjes ontbijtspek

Benodigdheden
• stronken van de bloemkool (kleingesneden) • 1 ui, gesneden 
• 2 tenen knoflook, geperst • 2 oude witte boterhammen • ½ liter melk 
• zout en peper • 50 gram boter • scheutje zoute sojasaus

Postelein 
Postelein groeit in india en  
noord- en zuid-Amerika in het 
wild. Het wordt veel gekweekt in 
het midden-oosten. Postelein 
heeft een zurige/zoute smaak,  
is vitamine- en energierijk en  
bevat veel ijzer. 
 
Rassen
Van postelein zijn er twee bekende 
rassen: de gewone groene en de 
gele breedbladige. de gele breed-
bladige heeft een malser blad, 
maar is minder bestand tegen 
koud weer en gevoeliger voor 
ziekten dan de gewone groene.  
de gele breedbladige kan dan  
ook alleen van mei tot augustus 
gezaaid worden, maar is wel 
geschikt voor de teelt onder glas. 

in welke grond?
Postelein is een klein plantje met 
kleine worteltjes. de bovenlaag van 
de grond is dus het belangrijkste, 
deze moet het liefst los en luchtig 
zijn en goed vochtvasthoudend. 
Postelein houdt er niet van om  
in natte grond te staan. 

Zaaien
Postelein is en eenjarig plantje met 
dikke, vlezige blad rozetten. Het 
houdt van een warme, droge grond. 
Postelein houdt van warmte, dus 
een zonnige en beschutte stand-
plaats is ideaal. omdat het zaad 
heel fijn is kan het met wat zand 
gemengd worden, zodat er minder 
snel te dicht op elkaar gezaaid 
wordt. Het zaad hoeft maar heel 
weinig bedekking te hebben, de 
algemene regel voor bloemen, 
planten en groenten is dat zaden 
1,5 tot 2 keer hun eigen dikte 
gezaaid worden. Houd de grond 
goed vochtig. bij warm weer 
kiemen de plantjes binnen een 
week en na 3 tot 4 weken kan er 
geoogst worden. 

Oogsten
snijd de plantjes af bij de steeltjes. 
Wanneer er niet te kort wordt 
afgesneden kan er nog een 
tweede oogst verwacht worden. 

Rode zaaiui
wanneer?
zaaitijd: maart-april 
kiemduur: 1-3 weken
oogsten na: 18-22 weken
oogsttijd: augustus-september
zaaidiepte: 0,5 cm

een bol met rokken
Als je een ui in de lengte doorsnijdt, 
zie je verschillende laagjes die je 
een voor een kunt afpellen. dit 
noem je rokken. de buitenste 
rokken zijn bruin, droog en dun  
en die haal je eraf. Als je in de 
breedte snijdt, krijg je uienringen.
uien zijn tweejarig, dat wil zeggen 
dat de ui het ene jaar groeit en het 
jaar erop bloeit. Als je wilt weten 
hoe die bloem eruitziet, laat dan 
een ui in de grond zitten. Volgend 
jaar heb je dan een mooie bloem 
die naar ui ruikt!

Zaaien
maak voor het zaaien de grond 
goed los en vochtig. Verdeel 5-10 
pikzwarte zaden over het vakje en 
druk de grond voorzichtig aan. 

Oogsten
de rode ui oogst je als de bol zo’n 
5 centimeter dik is. Vers uit de tuin 
zijn ze lekker pittig! maar je kunt ze 
ook drogen. dat doe je zo: bind 
een paar uien net boven de bol 
stevig bij elkaar en hang ze op een 
plekje waar het waait, maar niet 
regent. zodra al het groen verdord 
is, zijn ze droog en kun je de uien 
lang bewaren. 

Bereiding
1  Doe de bloem, samen met een 

snufje zout, water en gist in een 
mengkom. Meng alles door elkaar 
en leg het deeg op de werkbank.

2   Kneed het deeg ongeveer 10 
minuten totdat het geheel soepel 
en elastisch aanvoelt.

3  Maak er een mooie bol van en leg 
terug in de mengkom. Dek af met 
een stukje folie of een theedoek 
en zet voor later gebruik even 
weg.

4  Was de postelein in ruim, koud 
water en laat goed uitlekken in 
een vergiet.

5  Verwarm in een steelpan de olie 
en fruit de uien en knoflook licht 
aan. Doe de tomaten, zout en 
peper erbij en laat het geheel op 
middelmatig hoog vuur een half 
uur zachtjes koken tot het een 
dikke saus is geworden. Roer zo 
nu en dan wel goed over de 
bodem! Voeg eventueel nog wat 

zout toe en laat de saus enigszins 
afkoelen.

6  Snij de bosuien in ringetjes en 
roer door de saus.

7  Zet ondertussen de oven aan en 
verwarm deze tot 200 graden. 
Bedek de bakplaat met een  
velletje vetvrij papier of olie  
deze licht in.

8  Bestuif de werkbank met een 
beetje bloem en leg er de deegbal 
op. Doe wat bloem over het deeg 
en rol dit uit ter grootte van de 
bakplaat.

9   Leg het deeg op de bakplaat en 
giet de tomatensaus erop. 
Verdeel gelijkmatig over het deeg 
met de achterkant van een lepel 
en houd 1 cm aan de randen vrij.

10  Verdeel de postelein gelijkmatig 
over de saus en leg eventueel de 
plakjes spek erop. Bedek het 
geheel met kaas en bak de pizza 
in ongeveer 13 minuten gaar, 
bruin en krokant.

seRveeRtip
deze soep is erg 

lekker met fijngesneden 
bieslook en Hollandse  
garnalen, uitgebakken  

spekjes of blokjes  
ham.

Voorbereidingen
1  Bak de uien en knoflook aan in 

een ruime pan, in boter.
2  Doe de kleingesneden bloemkool-

stronken erbij en bak even mee.
3  Snij de oude boterhammen klein 

en voeg ze toe in de pan.
4  Meng alles goed en doe de melk 

erbij. Voeg net zoveel water toe 
tot de bloemkool net onderstaat.

5  Doe er zout en peper naar smaak 
bij met een scheutje sojasaus.

6  Laat het geheel, onder zo nu en 
dan roeren, zachtjes koken tot  
de stronken gaar zijn.

7  Pureer het geheel met een 
staafmixer en maak eventueel  
op smaak met zout en peper.

seRveeRtip
liever  

vegetarisch? laat 
het ontbijtspek  

weg!

BRON www.mOestuiNweBshOp.Nl
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LUS IK NIE…

 o nze voorkeur voor zoet en 
vet stamt uit de oertijd. Zoet 
betekent energie. Bitter  

kan gif zijn, dus ‘waarschuwt’ een 
kindertong tegen andijvie, spinazie, 
witlof en spruitjes. Vet vindt dat 
tongetje wel goed. Vroeger had je 
elke gram vet nodig, want het  
volgende maal kon wel eens een paar 
dagen duren. Allemaal overlevings-
instinct, maar nu waden we zonder 
berenvel tot onze oksels in het 
eten. Dus moeten kinderen snel 
aan andere smaken wennen.

Kluitengooi
Gebruik slimme verkoop- 
technieken om je kind aan 
nieuwe smaken te wennen. 
Een bijzonder verhaal is het 
halve werk. Maak ze een dag 
van tevoren al een beetje 
nieuwsgierig. Vreemde 
namen zoals Heksenketel, 
Kluitengooi en Scheursla 
kunnen daarbij helpen. Dat 
is zelfs wetenschappelijk 
bewezen. In de 
Verenigde Staten  
deed The Cornell 

zijn spannend. Laat de kinderen  
een recept uitzoeken en ga samen 
naar de groenteboer. Vertel (of verzin) 
wat er speciaal aan is. Kinderen 
vinden het leuk om te leren.

Spruitje op rantsoen
Iets verbieden is ook aantrekkelijk: 
die peperdure haricots verts of  
artisjokharten, daar mogen kleine 
kinderen niet van eten. En zie; zodra 
je je omdraait stelen ze er eentje. 
Wat ook goed is: je mag niet meer 
spruitjes dan je oud bent. Liegen  
ze er vaak een jaartje bij. 

Hou vol!
Je moet als ouder een lange adem 
hebben. Een keertje proberen is  

zinloos, het duurt soms vijf tot  
tien keer voordat kinderen wennen 
aan een nieuwe smaak. Eerst een 
klein hapje andijviestamppot.  
De volgende keer twee kleine 
hapjes. En dan een grote hap.
Geef complimenten als het wel  
lukt: “Je bent echt groot aan het 
worden.” Voer geen oorlog als het 
niet lukt, maar probeer het twee 
weken later weer. En weer. En nog 
een keer. Kinderen zeggen op een 
mooie dag echt “O, ik vind het best 
een beetje lekker…”
Je hoort ook wel eens: “Hij lust alleen 
de pasta en de geraspte kaas, de saus 
hoeft-ie niet.” En als ze bij vriendjes 
eten, wiens ouders daar niet aan 
meewerken? Dan eten ze gewoon 

gefeliciteerd, je kind is normaal

Drakenstaarten uit Keet Smakelijk.

kinderen die alles lusten bestaan niet. Bij kinderen betekent ‘niet lusten’ vaak:  
ik ben niet aan deze smaak gewend. de meeste smaken zijn nieuw voor ze.  
familiekookboek keet smakelijk helpt een handje.

University experimenten met wortels 
die ze X-Ray Vision Carrots noemden. 
Kinderen aten twee keer zoveel van 
die zogenaamde röntgenwortels dan 
van gewone wortels! Pas dezelfde 

truc toe op je eigen kroost en 
gebruik Keet Smakelijk als 
inspiratiebron: groene asperges  
zijn vies, maar Drakenstaarten  

hun bord, met saus, leeg. Tot grote 
verbazing van vader en moeder. 

Verkleed eten
Verstoppen en camoufleren? Prima 
idee. De paprika verkleed je als 
tomatensaus, meng knolselderij 
door aardappelpuree en vermom 

‘Groene 
asperGes zijn 
vies, Draken-
staarten zijn 

spannenD’
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Totaalweigeraars
Wat je beter niet kunt doen:  
kleintjes die slecht eten een groot 
toetje geven, of een boterham, of  
een fles pap in bed. “Zo krijgen  
ze tenminste nog iets binnen”, 
zeggen de ouders dan. Kinderen 
leren zo dat eten weigeren beloond 
wordt met iets anders. Als ze geen 
keus hebben, eten ze misschien  
één dag het warme eten niet. Dan 
gaan ze met honger naar bed en 
morgen eten ze het wel.

Hapje sprinkhaan
Geef zelf het goede voorbeeld,  
want als wij iets als traktatie  
zien nemen kinderen dat over.  
Als wij jarenlang met een vrolijk 
gezicht gefrituurde sprinkhanen 
eten op verjaardagen, willen zij  

Deze tips en trucs komen uit 
het familiekookboek Keet 
Smakelijk. Daarmee krijg 
je kinderen aan de groente! 

Keet Smakelijk is 
voorgekookt, gefotografeerd  
en geschreven door Laura 
Emmelkamp en Scato van 
Opstall. 

€24,50 
240 full colour pagina’s 
2 leeslinten 
ISBN 9789081439619  

Kijk voor meer informatie op  
www.keetsmakelijk.nl

‘je maG  
niet meer  
spruitjes  

Dan je ouD 
bent!’

‘o, ik vinD  
het best  

een beetje 
lekker…’

Oervoer recept uit Keet Smakelijk.

bloemkool als omelet. Tomatensaus 
is lekker, maar stukjes tomaten in de sla 
niet? Dat ligt misschien aan de pitjes, 
die haal je er dan uit. Champignons 
vinden de meeste kinderen ook gek. 
Snij ze klein en verstop ze in de rijst of 
pasta. Dat lukt vaak, maar niet bij alles.

Haaievinnesoep lekker?
Er zullen zeker een paar dingen zijn 
die kinderen, net als volwassenen, 
nooit lekker zullen vinden. Meestal 
gaat dat om extremere smaken 
(Marmite, spruiten, Spaanse pepers) 
of een nogal typisch mondgevoel 
(haaievinnensoep, pindakaas). 
Broccoli heeft geen uitgesproken 
smaak en ook geen raar mond-
gevoel, dus daar kun je echt wel  
aan wennen. Gun iedereen een 
uitzondering of twee. De een 
vindt witlof niet lekker, de ander 
rode bieten of spruitjes. Spreek 
af: “Je mag de pompoensoep 
overslaan, maar dan eet je  
wel je boontjes.” 

dat ook. (Dit laatste hebben we  
overigens niet geprobeerd, de rest 
van de voorbeelden wel!)

Oorlogsgebied
Kortom: maak vooral geen oorlog 
van de dagelijkse maaltijd, maar 
geef ook niet te snel toe. Kinderen 
hoeven niet alles op te eten, zolang 
ze één of twee hapjes proeven van 
‘dat rare’. • 
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Kan een Kleine 
bal vangen  
die wordt
toegeworpen
Op zesjarige leeftijd kan 
64% van de kinderen een 
bal redelijk vangen. Het 
heeft dan nog wel beide 
handen nodig. Pas veel later 
kan een kind met één hand 
vangen. Eén van de redenen 
dat vangen moeilijk kan  
zijn, is dat veel kinderen de 
neiging hebben hun hoofd 
weg te draaien of hun ogen 
dicht te doen op het vang-
moment. Hierdoor gaat het 
vaker mis. Het is opvallend 
dat kinderen van twee of 
drie dat zelden doen en  
het lijkt dus op aangeleerd 
gedrag. Waarom kinderen  
in het begin van hun leven 
moeilijk leren vangen heeft 
vooral met de snelheid te 
maken waarmee de vang-
handeling moet worden  
uitgevoerd, niet met de 
beweging zelf. Daarom 
heeft het zin om in het  
begin zo zacht mogelijk  
te gooien, daarna kan  
de snelheid langzaam 
worden opgevoerd. 
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Leg kinderen vanaf 
hun geboorte zo vaak 

mogelijk even op de buik. 
In buikligging krijgen zij de 
kans hun rug te ontwikkelen. 
Dit is, net als het op de rug 
liggen, noodzakelijk voor 
een goede motorische  
ontwikkeling. Vanuit buik-
ligging leert een kind in 
andere houdingen te komen. 
Het oefenen van buikligging 
is belangrijk om later in 
buikligging te kunnen spelen 
en om vandaaruit tot zit te 
komen en te gaan kruipen.  

Vul een groot aantal 
lege frisdrankflessen 

met diverse materialen; 
macaroni, zeepsop, knikkers, 
gekleurde kralen, rijst, 
erwten, spaghetti, knijpers 
enzovoort. Schroef of plak  
de dop stevig dicht. Zet de 

flessen in de ruimte en laat  
de kinderen ontdekken wat 
ermee kan. Rollen, geluid 
maken, omgooien, rechtop 
zetten, draaien enzovoort. 
Kijk naar de kinderen en  
zie wat ze er allemaal mee 
bedenken.

aan de rol
over BeweegkrieBels & Beweegplezier

 H et stimuleren van bewegen 
en spelen is een belangrijke 
basis voor een gezond en 

gelukkig kind. Binnen het onderwijs, 
de opvang en op andere plekken 
waar wordt gewerkt met kinderen, 
behoren spelen en bewegen een vast 
onderdeel te zijn van het dagelijkse 
programma. 

Actief is gezond
Beweegkriebels en Beweegplezier 
bieden creatieve impulsen om 
speels te bewegen, ieder moment 
van de dag! Bewegen en spelen is 
niet alleen plezierig, maar ook 
belangrijk voor (jonge) kinderen.  
Het is belangrijk voor de motorische, 
sociale-, emotionele- en cognitieve 
ontwikkeling. Ook draagt bewegen bij 
aan het voorkomen van overgewicht. 
Kinderen die van kleins af aan veel 
bewegen, houden als ze groter zijn 
vaak ook een actieve leefstijl. En 
actief zijn is belangrijk voor de 
gezondheid. Een heel leven lang.

Inspiratie
Reden genoeg voor het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
(NISB) om trainingen te ontwikkelen 
met als titel ‘Beweegkriebels’ (0-4 
jaar) en ‘Beweegplezier’ (4-12 jaar).  

van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. stilzitten moeten ze 
leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale 
ontwikkeling van kinderen. 

TeksT Yrsa Wagemaker, NederlaNds INsTITuuT voor sporT eN BeWegeN

De trainingen ondersteunen en 
scholen professionals, die (willen 
gaan) werken met kinderen, in  
het ontwikkelen en uitvoeren  
van uitdagend op de leeftijd  
afgestemd spel- en beweeg- 

aanbod. Er is veel aandacht voor  
het opdoen van inspiratie om zelf 
beweegspelen te bedenken en om 
bestaande beweegactiviteiten aan 
te passen aan de groep. Deelnemers  
verwerven vaardigheden zoals  

creativiteit, begeleiding en  
spelinzicht.  •
 

Kijk voor meer informatie op  
www.beweegkriebels.nl
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Leg of zet de kinderen 
op de grond, eventueel 

op matten. Leg ballen om 
hen heen. Gebruik hiervoor 
bijvoorbeeld strandballen  
of  ballen van het formaat 
tennisbal die afwasbaar 
zijn. Zorg ervoor dat er 
meerdere ballen om de  
kinderen heen liggen en dat 
ze altijd bij een bal kunnen 
en dat er een bal in zicht is. 
Meerdere ballen zorgen 
ervoor dat de kinderen  
constant worden geprikkeld 
om een bal te pakken te  
krijgen en er dat altijd een 
bal beschikbaar is om mee 
te spelen.

WooRDeStAfette
Zet groepen in de klassieke 
estafetteopstelling. elk kind 
in een groep krijgt een vel 
papier met een grote letter 
erop. Nu wordt er door de 
begeleider een woord 
geroepen en de groep moet 
nu zo snel mogelijk het 
woord aan de overkant laten 
zien. De begeleider, die 
vooraan staat, moet het 
woord kunnen lezen. De  
letters moeten voor de buik 
worden vastgehouden in de 
goede volgorde. Zo wordt 
snelheid gecombineerd  
met taal.

Maak van kussens, 
zacht opgeblazen  

luchtbedden, matrassen, 
stoelen en lege dozen die aan 
twee kanten open zijn, een 
klim- en klauterbaan. Laat de 
kinderen de baan afleggen, 
met of zonder hulp, afhankelijk 
van de mogelijkheid van de 
baan en het niveau van het 
kind. Leg verschillende  
materialen op de grond waar 
ze met blote voetjes overheen 
moeten lopen. Daag een kind 
uit om kruipend of lopend op  
ontdekkingstocht te gaan. 
een matras of luchtbed is  

KNIjpeRSpeL
Nodig: veel gekleurde knijpers

voor kinderen leuk speelgoed. 
Ze kunnen erop klimmen,  
eraf rollen en erop spelen. 
Blaas het luchtbed niet te  
hard op. Zo oefenen ze hun 
evenwicht tijdens het spelen. 
Begeleid de kinderen als ze 
gaan klimmen en klauteren. 
Blijf erbij, maar grijp niet  
te snel in. Door zelf zijn  
omgeving te ontdekken leert 
een kind zijn mogelijkheden 
kennen.

te brengen en in de goede  
bak te doen. ook de jongste 
peuters kunnen meedoen. 
Hoewel ze de kleuren nog  
niet kunnen benoemen, 
kunnen ze het wel zien. 

Zet aan de ene kant van de 
ruimte vier bakken neer met 
de kleuren van de knijpers. 
Heb je geen bakken in de 
goede kleur, geef dan aan 
welke kleur de bak heeft door 
er knijpers van één kleur op  
te knijpen. Zo kunnen de  
kinderen zien welke kleur  
in welke bak hoort. Leg aan  
de andere kant van de ruimte 
de berg knijpers op de grond. 
Vraag de kinderen de knijpers 
één voor één naar de overkant 

BroN NederlaNds INsTITuuT voor sporT eN BeWegeN FoTo’s voermaNs vaN Bree FoTograFIe
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Begint een 
standpunt  
van een ander 
te Begrijpen
Jonge kinderen zijn ego-
centrisch, maar naarmate 
ze ouder worden ontwikke-
len ze een zogenaamde 
Theory of Mind. Die hebben 
ze ook al als ze twee zijn, 
maar dan is hun ‘theorie’ 
dat iedereen alles (zoals  
zijzelf) alleen maar uit 
eigenbelang doet. Dat is 
rond het achtste levensjaar 
veranderd en kinderen  
leren dat de gedachten  
van andere mensen anders 
zijn dan die van henzelf en 
bovendien dat je rekening 
dient te houden met ande-
ren. Dat is een belangrijke 
stap in hun sociale ont- 
wikkeling. Dit toenemend 
empathisch vermogen  
betekent dat ze diepere 
relaties met andere mensen 
kunnen aangaan en dat  
bijvoorbeeld vriendschap-
pen niet meer zo makkelijk 
worden opgezegd (zaken  
die de vriendschap bedrei-
gen, kunnen nu worden  
uitgepraat).
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EEn vak apart
Werken in de kinderopvang

pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zitten vaak op de eerste rang als 
het gaat om de Milestones van kinderen. Ze signaleren en stimuleren: “ik heb de 
ambitie om een essentiële bijdrage te leveren aan de toekomst van een kind.”

Hoe lang ben je als pedagogisch 
medewerker werkzaam in de  
kinderopvang? 
“Ik werk nu tien jaar in deze sector 
en ben nu werkzaam bij kindeRdam 
in Rotterdam.”

Waarom koos je voor dit vak?
“De eerste vier jaar in het leven van 
een kind vind ik erg belangrijk. Er 
vinden veel ontwikkelingen plaats. 
Om die reden vind ik het leuk om met 
kinderen van nul tot vier jaar te 
werken. Een kind wordt in de eerste 
vier levensjaren voor een groot deel 
gevormd en leert spelenderwijs veel 
dingen in de groep. Daarvoor zijn 
liefde, veiligheid, aandacht en het 
gevoel van er mogen zijn van groot 
belang. Ik heb de ambitie om een 

Birgul

‘tien keer 
vallen en  

weer  
opstaan’

essentiële bijdrage te leveren aan de 
toekomst van een kind. Dat geeft mij 
energie en passie. Kinderen brengen 
een aanzienlijk deel van de tijd bij 
ons door in het kindercentrum.  
Wij hebben in de opvoeding een 
belangrijke taak. Ouders blijven 
altijd eerst verantwoordelijk, maar 
wij doen graag mee!” 

Wat is de leukste ontwikkelings-
stap die je hebt meegemaakt?
“Het was in mijn eerste jaar als 
pedagogisch medewerker op de 
babygroep. Ik had een jongetje van 
elf maanden in de groep dat wel kon 
kruipen, maar nog geen ambitie 
toonde om te gaan lopen. Een ander 
kindje was wel druk bezig om het 
lopen onder de knie te krijgen.  
Wij reageerden iedere keer blij  
en enthousiast. Waarschijnlijk 
werkte dat erg aanstekelijk en  
stimulerend voor het mannetje. 
Hij zag hoe dat kindje de eerste  
stappen zette en hoe blij wij  
reageerden en dacht: ‘Hé, dat is  
leuk. Dat ga ik ook doen!’  Nog geen 
24 uur later had hij het onder de 
knie. Wel eerst tien keer vallen en 
weer opstaan. Gelukkig viel hij wel 
altijd op zijn billen. In één dag 
maakte hij letterlijk en figuurlijk een 
grote (ontwikkelings)stap.”

Jessica Denise

Hoe lang zijn jullie als pedagogisch 
medewerker werkzaam in de  
kinderopvang? 
Jessica: “Ik ben nu twaalf jaar  
werkzaam in de kinderopvang, 
waarvan twee bij de SKV. Daarvoor 
heb ik bij twee kinderdagverblijven 
in Schiedam gewerkt.”
Denise: “Nadat ik klaar was met 
school ben ik gelijk gaan werken bij 
de SKV. Ik ben nu bijna vierenhalf 
jaar werkzaam in de kinderopvang.” 

Waarom kozen jullie voor dit vak?
“Wij hebben voor dit vak gekozen 
omdat wij het mooi vinden om te 
zien hoe kinderen zich ontwikkelen. 
Dit zie je vooral in de groepen met 
kinderen van nul tot vier jaar. Wij 
werken allebei graag met deze  
doelgroep omdat je met deze  
kinderen vanaf het moment dat ze 
binnenkomen een sterke band kunt 
opbouwen.  

‘je leert  
inspelen op  

de behoeftes 
van een kind’

Het kind voelt zich erg vertrouwd  
bij jou en in de groep. Je leert de  
kinderen goed kennen zodat je kunt 
inspelen op de behoeftes van het 
kind. Ieder kind ontwikkelt zich  
op zijn/haar eigen tempo. Dit biedt 
de uitdaging om de kinderen te  
stimuleren, te begeleiden en ze uit  
te dagen om steeds een stapje verder 
te komen in hun ontwikkeling  
(zone van naaste ontwikkeling).” 

Wat is de leukste ontwikkelings-
stap die je hebt meegemaakt?
“We hebben bij ons op de groep een 
jongen van tweeënhalf  jaar met het 
syndroom van Down. Het is leuk om 
te zien dat hij zich positief ontwikkelt 
in de groep. Hij reageert positief op 
alle pedagogisch medewerkers en 
heeft goed contact met de andere 
kinderen. Hij is erg ondernemend  
en kan lekker ondeugend zijn.  
Wij hebben een goed contact met  
de ouders van deze jongen en wij 
kunnen met hen zijn ontwikkeling 
goed bespreken. Onlangs hebben we 
met zijn ouders besloten hem extra 
te stimuleren bij het leren lopen.  
We hebben eerst wat oefeningen 
gedaan om zijn beenspieren wat te 
trainen, zoals steun geven om van 
zijn knieën naar staan te gaan en 
aan twee handen van pedagogisch 
medewerkers proberen te laten 
lopen. Wij zagen dat hij op dat 
moment zijn voeten nog erg naar 

buiten zette. Vervolgens  
ging hij zich zelfstandig 
optrekken en hebben  

we met ouders overlegd 
wat de volgende stap zou 

zijn om hem verder te 
helpen. Een kleine rollator 

bood uitkomst en die neemt  
hij steeds mee naar het kinder-

dagverblijf. Vooral buiten loopt  
hij er veel achter. We zien dat dit 
steeds beter gaat. Hij is nu zover  
dat hij op handen en voeten staat  
en dan vanuit die positie zelfstandig 
gaat staan en een aantal stapjes 
loopt. De kinderen zien hem als  
een normale jongen en betrekken 
hem overal bij zoals elk ander  
kind. Dit is echt super om te zien  
en het geeft ons een voldaan  
gevoel.”
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Mariane

‘kinderen zijn 
van nature 

nieuwsgierig en 
leren graag’

In het begin lukte het nog niet zo 
vlotjes, maar door gerichte aandacht 
en stimuleren ging het stapje voor 
stapje beter. Eerst houvast zoeken, 
vervolgens je been optillen en dan 
zelf proberen een broek aan te doen. 
Ik ging er zelf naast staan om het 
voor te doen en maakte er een leuke 
activiteit van. Zij imiteerde mij en ik 
vroeg aan de ouders of zij thuis ook 
aandacht wilden schenken aan deze 
vaardigheid. Op een dag beheerste 
ze het helemaal zelf. Stralend deed 
ze mee en voelde zich helemaal op 
haar gemak. Mooi om te zien!” •

Hoe lang ben je als pedagogisch 
medewerker werkzaam in de  
kinderopvang? 
“Ik ben zeventien jaar werkzaam  
in de kinderopvang en werk nu bij 
kindeRdam in Rotterdam.”

Waarom koos je voor dit vak?
“Ik vind het leuk om mini-mensjes te 
zien opgroeien tot grote mensen. 
Kinderen zijn puur, eerlijk en recht 
door zee. Ze maken ontzettend veel 
ontwikkelingen door in de tijd dat  
ze bij ons op de groep komen. Ik  
werk op een verticale groep en zie  
de meeste kinderen hier binnen-
komen wanneer ze ongeveer zes 
maanden zijn en vertrekken wanneer 
ze vier jaar zijn en naar school gaan. 
In die periode zie je ontzettend  
veel gebeuren op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. In de  
kinderopvang werken wij met  
groepen kinderen en dat is van grote 

toegevoegde waarde. In een groep 
kun je als kind namelijk ontzettend 
veel leren van andere kinderen. 
Kinderen leren het meest van elkaar. 
Wij als professionals begeleiden dat 
leerproces en weten wanneer we 
bepaalde activiteiten moeten  
aanbieden om dat leren op een leuke 
en passende manier te stimuleren.” 

Wat is de leukste ontwikkelings-
stap die je hebt meegemaakt?
“Ik had een meisje op mijn groep  
dat zich niet zelfstandig kon aan-  
en uitkleden terwijl haar leeftijds-
genootjes dat al wel konden. 
Daardoor voelde ze zich nogal  
onzeker bij bijvoorbeeld het slapen 
gaan en naar buiten gaan: op de 
momenten dat aankleden moet.  
Ik signaleerde dat en ging in gesprek 
met de ouders. Bleek dat het meisje 
thuis altijd werd aangekleed door de 
ouders en zelf niets hoefde te doen. 
Ik ging toen met haar aan de slag.  
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Het gebruik 
van nieuwe  
media neemt 
toe
Veel kinderen krijgen rond 
hun tiende hun eerste 
mobieltje en steeds vaker 
hebben ze daarmee ook 
toegang tot mobiel internet. 
Uit onderzoek blijkt dat 
ouders geen technolo-
gische wedloop moeten 
aangaan met hun kinderen, 
omdat ze dat in de regel 
verliezen. De beste manier 
om kinderen om te leren 
gaan met al die informatie 
en mogelijkheden, is over 
dit onderwerp met ze in 
contact te blijven. Ouders 
die af en toe meedoen met 
een spel of vragen om een 
en ander eens uitgelegd te 
krijgen, blijven in contact 
met hun kind en daardoor 
kan het onderwerp van 
gesprek blijven. Alleen maar 
verbieden of inzetten op 
totale controle rijdt eerlijk 
contact over dit onderwerp 
in de wielen.
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een kleine selectie uit het grote aantal avontuurlijke dvd’s voor het hele gezin.  
Van tapdansende pinguïns, heldhaftige herdershonden, nieuwsgierige poezen, 
onhandige valken en moedige kinderen tot een reis om de wereld.

Avonturenfilms

Happy Feet

Keizerspinguïns zijn 
geboren zangers, 
behalve de jonge 
Mumble, die een  
vreselijke stem blijkt te hebben, 
maar geweldig kan tapdansen.  
Door zijn afwijkende talent wordt 
Mumble uiteindelijk uit de kolonie 
verstoten, en gedwongen de grote, 
koude wereld in te trekken. Uiterst 
spannend, maar hartverwarmend 
verhaal over anders zijn en toch 
jezelf blijven. 

Duur: 108 minuten
Prijs: € 17,99

Around  
The World  
In 80 Days

Het beroemde verhaal 
naar het boek van 
Jules Verne over de Engelse uitvin-
der Phileas Fogg die een wedden-
schap afsluit dat hij de wereld rond 
kan reizen in tachtig dagen. Als hij 
verliest, mag hij nooit en te nimmer 
meer een uitvinding doen. Met de 
butler en een Franse kunstenares 
vormt hij een bijzonder reisgezel-
schap. 

Duur: 115 minuten
Prijs: € 11,99

Snuf De 
Hond En  
De IJsvogel

Snuf de herdershond 
beleeft een nieuw 
avontuur. In de IJsvogel gaan Tom, 
Mirjam en Snuf op vaarvakantie. Ze 
ontmoeten twee broers, Jimmy en 
Niels, die van alles stelen, maar 
Mirjam en Tom krijgen de schuld en 
worden opgepakt. Dankzij Snuf 
kunnen ze ontsnappen en op zoek 
naar de echte daders. 

Duur: 91 minuten
Prijs: € 17,99

Pim & Pom  
Deel 4:  
samen spelen

Animatieserie  
gebaseerd op de 
karakters van Mies 
Bouhuys en de tekeningen van  
Fiep Westendorp. Pim en Pom zijn 
twee nieuwsgierige poezen die elke 
dag op zoek gaan naar een avontuur.  
Pim wil nogal eens ongeremd  
doordraven, Pom is rustiger en  
verstandiger. Samen kunnen ze 
heerlijk spelen.

Duur: 60 minuten
Prijs: € 9,99

Kikkerdril

Kikkerdril gaat over 
de zesjarige Max, die 
van huis wegloopt 
om een belangrijke 
opdracht te vervullen: hij moet kik-
kerdril vinden. Max denkt namelijk 
dat zijn broer nooit meer kan praten 
en dat alleen kikkerdril hem kan 
genezen. Onderweg komt hij Jesse 
tegen en samen zoeken ze overal 
naar kikkerdril. Met o.a. Georgina 
Verbaan.

Duur: 75 minuten
Prijs: € 12,99

Valkenhart
Winnaar Cinekid 
publieksprijs!

De 9-jarige Katja 
woont in een buiten-
wijk van Kopenhagen en kijkt graag 
naar vogels. Haar ouders hebben het 
te druk om zich veel met haar te 
bemoeien en daarom leeft Katja een 
beetje in een eigen wereld. Op een 
dag redt ze een jonge Valk, die ze 
Kiik noemt. Tijdens dat avontuur 
komt Katja in Italië terecht.

Duur: 81 minuten
Prijs: €13,99
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Leesplankje
Een nieuwe Nederlandstalige app. 
van het beroemde Aap, Noot,  
Mies-leesplankje uit 1890. Er zijn  
drie niveau’s. Makkelijk betekent: 
Aap, Noot, Mies op de gebruikelijke  
volgorde waarbij geen foute letters 
kunnen worden ingevuld. Een niveau 
hoger zijn de woorden op willekeurige 
volgorde. En op het moeilijkste niveau 
kun je ook nog eens foute letters 
invullen.

Voor: iPad en iPhone, Prijs: €0,79 
Taal: Nederlands , Leeftijd: 3+

Sound Touch
Deze app. is goed voor kinderen die 
net leren praten. Er zijn foto’s en 
geluidjes  in diverse categorieën 
– huisdieren, dierentuindieren, 
vogels, vervoer, instrumenten en 
dingen in en om het huis. Een  
digitale versie van ‘wat doet de koe?’ 
Klik op het plaatje en het geluid 
wordt afgespeeld, van ‘boeeeee’ tot 
een klop op de deur…

Voor: iPhone, iPod Touch en iPad
Prijs: € 2,39, Taal: Engels, Leeftijd: 2+

Maan Roos Vis
Voor kinderen in groep 3 sluit  
deze app. aan bij de methode  
waarmee ze op school leren lezen. 
Maan roos vis zit vol taalopgaven. 
Kinderen kunnen zelf aan de slag, 
het programma geeft direct  
respons. Er zijn twee spellen:  
Wat zie je? en Wat rijmt erop? 
Ontwikkeld door educatieve  
uitgeverij Zwijsen.

Koe doet boe
Ook hier gaat het om dieren en  
geluiden herkennen, maar deze app. 
is compleet Nederlandstalig.  
In de eenvoudigste stand luisteren 
kinderen naar de geluiden bij de 
plaatjes. Een niveau hoger moeten 
ze het juiste dier bij een geluidje 
zoeken. 

  Voor: iPhone, Prijs: € 0,79
  Taal: Nederlands, Leeftijd: 2-5 jaar

Daar komt aap
Gottmer uitgevers geeft de eerste 
gratis Nederlandse kinderboek app. 
uit: Daar komt aap van Rian Visser 
en Heleen Brulot, een leesboekje 
voor de beginnende lezers. De app. 
is eigenlijk een reclame voor de  
leeskoffertjes, die te koop zijn bij de 
Hema en AKO, maar dat doet niets af 
aan het leuke verhaaltje over Aap, 
die ontdekt dat je met gek doen je 
geld kunt verdienen. 

Voor: iPhone en iPad, Prijs: gratis
Taal: Nederlands, Leeftijd: 4+

Timo en het Toverboek

Kleine spelletjes voor kleine handjes: download de app. en je kind doet samen 
met Woezel en pip een puzzel, leert van moderne én klassieke leesplankjes  
of speelt de elektronische versie van ‘Wat doet de koe?’

elke dag een app Woezel en Pip
De twee vrolijke hondjes uit  
de boeken van Guusje Nederhorst  
beleven hun avonturen nu ook  
op de iPad. Deze app. bestaat  
uit vijf verschillende spelletjes,  
zoals kleuren, puzzelen en  
memory, waarin de liefste hondjes 
van de wereld je meenemen naar  
de Tovertuin om te spelen. De  
spelletjes zijn leuk én leerzaam!

Voor: iPad, Prijs: €2,39
Taal: Nederlands, Leeftijd: 2+

Voor: iPad, iPod Touch en iPhone, Prijs: gratis, Taal: Nederlands, Leeftijd: 4+ Fo
to
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Voor: iPad, Prijs: gratis (Timo light) 
€5,49 voor de volledige versie
Taal: Nederlands, Leeftijd: 4+

Toen Timo en het toverboek in 2004 
verscheen, leek het boek bijna 
geschreven voor de iPad, hoewel die 
nog moest worden uitgevonden. Nu 
kunnen kinderen op de iPad het boek 
echt door elkaar rammelen en komt 
het verhaal tot leven. Het verhaal 
gaat over het jongetje Timo, dat een 
prentenboek krijgt van zijn oom. Hij 
mag het boek niet schudden, want 
dan raakt alles in de war...
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Papa vertelt:

Geboren:

Mama vertelt:

colofon
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Reageert op geluiden

Staart en focust  
op gezichten

Tilt het hoofd kort op  
als het op de buik ligt

Kijkt naar  
heldere lichten

Een kind reageert al vroeg op geluiden, zelfs als het nog in 
de baarmoeder zit. Het ziet nog weinig (alleen in de laatste 
maanden als de moederbuik steeds strakker staat, ziet het 
soms wat licht), het voelt nog weinig en reuk en smaak zijn 
ook nog nauwelijks ontwikkeld. Al vanaf de zevende maand 
van de zwangerschap hoort het kind geluiden. Dat is de 
reden waarom kinderen na de geboorte al heel snel de stem 
van hun moeder herkennen (binnen drie weken, maar vaak 
al eerder); die hebben ze dan namelijk al een paar maanden 
in de baarmoeder gehoord. Een kind hoort in het begin 
echter nog niet zo goed als een volwassene. Waarschijnlijk 
is heel stil doen rond een baby dan ook niet zo nodig. Toch 
reageert het kind op geluiden, al zal het in het begin nog niet 
naar de bron toedraaien. Dat kan het kind nog niet, want het 
maakt nog geen verschil tussen achter- en voorgrond-
geluiden (pas daarom op met een constant spelende radio 
of televisie op de ‘achtergrond’) Tot slot: kinderen luisteren 
zelfs al in de eerste maand naar  verschillen in klanken. Zo 
horen ze het verschil tussen ‘bah’ en ‘pah’ al na vier weken!

Pasgeboren kinderen zien niet bepaald scherp. Pas als iets 
op ongeveer twintig centimeter van hun gezicht wordt 
gehouden, zien ze het echt duidelijk. Ouders weten dat 
instinctief en brengen daarom vaak hun gezicht heel 
dichtbij dat van hun kind. En dan kijken baby’s graag naar 
de ogen; door de donkere pupillen in een lichte omgeving 
is het contrast daar namelijk het grootst. Maar niet alleen 
daar: ook de haargrens van volwassenen is voor jonge 
baby’s interessant, omdat ook daar het contrast vaak groot 
is (tussen huid en haar). Toch is dat niet het hele verhaal. 
Kinderen lijken een aangeboren talent te hebben om naar 
gezichten te willen kijken. Zo blijven de ogen van baby’s 
langer bij de contouren van een menselijk gezicht hangen 
dan bij een abstract figuur. Het hoort bij het eerste hech-
tingsgedrag van kinderen en wordt al waargenomen bij 
baby’s van pas vijf dagen oud. 

Als een baby geboren wordt, heeft het nog geen controle 
over de spieren en die trekken daarom steeds onwillekeurig 
samen. Daarom bewegen baby’s vrijwel altijd als ze 
wakker zijn en valt ‘stilliggen’ helemaal niet mee. Soms 
bewegen kinderen zelfs zoveel dat ze daardoor niet in 
slaap kunnen komen of ze maken zichzelf ’s nachts zelfs 
wakker met al hun eigen ongecontroleerde beweging. 
Inbakeren kan dan een uitkomst zijn. Die controle over  
de spieren moet een kind natuurlijk wel leren. Het is een  
van de eerste lichamelijke ontwikkelingstaken die een kind 
heeft. De eerste spier die kinderen uiteindelijk onder  
controle krijgen is de spier die het dichtst bij de hersenen 
ligt, dat is namelijk de plek van waaruit de spieren worden 
aangestuurd. En die spier is nu eenmaal de nekspier. 

Zelfs in een donkere ruimte ‘scannen’ baby’s de ruimte op 
prikkels. Baby’s zien nog niet zo heel goed, maar in het 
begin zien ze wel het verschil tussen donker en licht. 
Heldere lichten vallen het kind het meeste op. In het begin 
kan een baby nog geen kleur zien. Dat lukt pas na een 
maand of drie. Bovendien kan de baby van losse onderdelen 
vaak nog niet echt een geheel maken. Dit gebeurt pas 
vanaf ongeveer drie maanden. In het begin is een baby dus 
vooral geïnteresseerd in het kijken naar licht. 
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Reageert op geluiden

Staart en focust  
op gezichten

Tilt het hoofd kort op  
als het op de buik ligt

Kijkt naar 
heldere lichten

Geeft glimlach in  
reactie op glimlach

Ontdekt eigen handjes, 
opent en sluit handjes

Volgt objecten  
met de ogen

Maakt ook andere 
geluiden dan huilen

Kinderen glimlachen al vroeg, maar doen dat net zo  
makkelijk tegen een stoel als tegen hun moeder en net zo 
goed als ze wakker zijn als in hun slaap. Er zit nog geen 
gevoel achter. Het zijn alleen de spieren die worden 
samengetrokken. Zo rond de tweede maand begint een 
baby sociaal te glimlachen, wat zoveel wil zeggen dat er 
voor het eerst een werkelijke vorm van contact is. Het kind 
geeft immers een reactie op iemand anders. Een glimlach 
hoort daarom ook bij het eerste hechtingsgedrag, want het 
bindt zich op die manier aan betekenisvolle anderen. Het 
duurt nog wel tot ongeveer de dertigste week voordat een 
baby door naar gezichten te kijken echt onderscheid leert 
te maken tussen mensen in zijn omgeving. Tot die tijd 
glimlacht een baby net zo goed tegen vreemden als tegen 
de ouders. Maar het begin is er.

Vaak al vanaf de eerste maand, maar zeker in de maand 
erna ontdekt een baby de eigen handjes. In het begin zijn 
dat nog vooral reflexen, dat wil zeggen dat het kind het 
gedrag niet bewust stuurt. Het spelen en grijpen is nog 
helemaal van het toeval afhankelijk. Toch zijn de meeste 
baby’s erg in hun eigen handen geïnteresseerd. Ze kunnen 
ze goed zien, ze zijn binnen bereik en bovendien krijgt een 
baby een duidelijke terugkoppeling van wat het aan het 
doen is. Het ‘voelt’ de eigen beweging als het ware en dat 
is een belangrijke stap naar uiteindelijke controle over de 
spieren. Dit is kennelijk zo’n prettig gevoel dat kinderen dat 
gedrag eindeloos kunnen herhalen. Ook de zogenaamde 
grijpreflex krijgt een kind vanaf de geboorte mee. Als je je 
vinger in de hand van een kind legt, sluit deze zich immers 
automatisch. Ook daar is er dus geen sprake van coördi-
natie. Het gebeurt gewoon. Ook dit vindt waarschijnlijk zijn 
oorsprong in een eerste hechtingsgedrag.

Baby’s zien op ongeveer drie meter even scherp als  
volwassenen op negentig meter en bovendien zien ze in 
het begin nog vooral zwart-wit. Pas bij twee maanden 
gaan ze kleuren onderscheiden. Toch kunnen ze wel al 
objecten volgen, zolang die maar duidelijk zichtbaar zijn en 
niet te snel bewegen. Omdat de hersenen beweging nodig 
hebben om diepte te leren zien, zijn motorische en visuele 
ontwikkeling aan elkaar gekoppeld. Het goed diepte zien is 
er in de eerste maanden nog niet bij, maar het met de ogen 
volgen van een object wel. 

Kinderen communiceren al voordat ze kunnen praten. 
Daar hoort huilen bij, maar al snel ook brabbelen. Dat 
duurt ongeveer tot de eerste verjaardag. Baby’s gebruiken 
daar in het begin steeds dezelfde letter voor (een klinker; 
o, o, o – ooooh –  òh, òh, òh), maar steeds in een andere 
toonhoogte. Dit doen ze tot ongeveer vijf maanden. Dan 
komen er ook medeklinkers bij (bo, bo, bo, - booooh – bò, 
bò, bò). Baby’s brabbelen niet voor niets. Het is een 
essentieel onderdeel van de taalverwerving. Het is natuurlijk 
nog niet echt praten, maar het is wel een belangrijke stap 
om het uiteindelijk te kunnen. Zelfs dove kinderen die veel 
gebarentaal om zich heen zien, brabbelen, maar dan met 
hun handen. Ook voor hen is dat dus belangrijk. Tot vijf 
maanden brabbelen alle kinderen over de hele wereld 
overigens precies hetzelfde. Pas daarna wordt er meer en 
meer met klanken uit de eigen taal geëxperimenteerd.
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Geeft glimlach in  
reactie op glimlach

Ontdekt eigen handjes, 
opent en sluit handjes

Volgt objecten  
met de ogen

Maakt ook andere 
geluiden dan huilen

Houdt het hoofd  
stabiel als het  

opgehouden wordt

Volgordelijkheid

Houdt het hoofd  
45 graden omhoog als 

het op de buik ligt

Herkent een gezicht

Dit is een waarlijk wapenfeit. Vergeet niet dat het hoofd  
van een baby maar liefst een kwart van de lichaamslengte 
uitmaakt en het hoofd is dus een enorm gewicht om te 
tillen. Bij volwassenen is het hoofd nog maar ongeveer een 
achtste van de lengte en dus relatief veel kleiner. Als wij 
een hoofd zouden hebben dat nog steeds een kwart van 
onze lengte zou zijn, zou dat hoofd ongeveer vijftien kilo 
wegen! En dan zouden wij ook een waarlijk wapenfeit 
leveren als we zo’n kolos onder controle zouden krijgen, 
net als het kind nu...

Vanaf drie maanden leert het kind steeds meer te snappen 
dat dingen met elkaar te maken hebben. Tot die tijd 
worden dingen los van elkaar gezien, maar als er vanaf nu 
een flesje wordt gemaakt, of het kind ziet een flesje, dan 
raakt het snel opgewonden. Het heeft dan namelijk vaak 
genoeg de volgorde flesje-voeding meegemaakt om te 
weten wat er komen gaat. Dat is een hele stap, omdat het 
begrijpen dat het een op het ander volgt een belangrijke 
manier is om de wereld te leren begrijpen. Je hebt er je 
hele leven wat aan. 

De nekspier wordt sterker en sterker en het kind wordt ook 
steeds alerter op wat er in de omgeving allemaal gebeurt. 
Na ongeveer drie maanden kan het kind zijn hoofd al 
langer optillen en zoekt vervolgens met zijn blik duidelijk 
naar aanknopingspunten. Wel zwalkt het hoofd nog, maar 
het is duidelijk dat de controle steeds meer toeneemt. Het 
kind kan nu zijn hoofd draaien naar iets wat het zelf wil 
zien. Dat is natuurlijk geweldig, omdat het kind daarmee 
meer zelf kan bepalen waar het naar kijkt dan alleen maar 
vanuit dezelfde rugligging (naar steeds dezelfde mobiel...).

Kinderen herkennen al jong (vanaf vijf dagen) de contouren 
van een gezicht, maar nog niet het hele gezicht. Pas rond 
de derde maand leren kinderen dingen werkelijk als een 
geheel waar te nemen en zijn ze veel geïnteresseerder in 
de foto van een werkelijk gezicht dan in dat van een  
vereenvoudigd getekend gezicht. Dat is dan ook het 
moment waarop baby’s gezichten werkelijk gaan onder-
scheiden. Omdat ze dat kunnen, leren ze voor het eerst 
mensen afzonderlijk te herkennen. 
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Houdt het hoofd  
stabiel als het  

opgehouden wordt

Volgordelijkheid

Houdt het hoofd  
45 graden omhoog als 

het op de buik ligt

Herkent een gezicht

Eet eerste hapje en trekt 
er een vies gezicht bij

Kan het eigen gewicht 
dragen op beide benen

Schopt met de 
 benen in de lucht

Houdt het hoofd  
90 graden omhoog als 

het op de buik ligt

Een kind dat leert eten kent verschillende zogenaamde 
‘voedselovergangen’. Dat betreft niet alleen smaak, maar 
ook textuur (mondgevoel) en natuurlijk temperatuur. In het 
begin is een kind alleen gewend aan vloeibaar, zoet en 
zacht: de moedermelk. Er komt echter een moment dat 
kinderen ook andere dingen moeten leren eten. Maar de 
moeite die jij hebt met het eten van bijvoorbeeld een 
gefrituurde sprinkhaan, zoveel moeite hebben kinderen 
ook met het proberen van nieuwe dingen. Die ‘angst’ voor 
het nieuwe noemen we neo-fobie. Bijna elk kind heeft er 
last van (en bijna elk volwassene ook). Er zijn daardoor 
bijna geen kinderen die alles meteen lusten. De meeste 
dingen moeten zelfs tussen de acht en vijftien keer worden 
aangeboden voordat ze door een kind ‘normaal’ worden 
gevonden. Jij rilt waarschijnlijk ook niet meer bij je  
vijftiende sprinkhaan (als je al zover komt). 

Al na twee maanden vertonen kinderen de zogenaamde 
loopreflex. Als je ze rechtop vasthoudt terwijl de voeten de 
vloer raken, zul je zien dat ze loopbewegingen maken. Die 
zijn nog niet bewust en worden automatisch aangestuurd, 
maar het is een voorbereiding van de hersenen op de  
uiteindelijke vaardigheid ‘lopen’. Wanneer je die reflex bij 
twee maanden ziet, kan het kind zijn gewicht echter nog 
niet dragen. Dat gebeurt pas rond de vierde maand. Je 
kunt het kind natuurlijk nog niet loslaten, maar zijn tonus 
(spierspanning) is nu groot genoeg om zichzelf, met hulp, 
even staande te houden. 

Hoewel het kind nog onvoldoende spiercontrole in de 
benen heeft om erop te kunnen lopen, ontwikkelt het wel 
spierkracht. Dat betekent dat de benen meer en meer 
gaan bewegen, maar er zit nog weinig richting in. Het gaat 
gedachteloos. Sommige kinderen schoppen zich door de 
heftige bewegingen zelfs wakker en worden daarom 
ingebakerd. Hoewel het geen direct doel lijkt te dienen  
( je doet het zelfs als je slaapt) is dat alleen maar schijn, 
want een baby doet nooit iets voor niets. Juist omdat  
het  kind beweegt en gevoel heeft bij die beweging, leert  
het langzaam het eigen lichaam kennen. En dat is een 
essentiële stap om het later goed te kunnen besturen...

Het hoofd van een kind is erg zwaar om te dragen. Lukt het 
een kind in het begin om het hoofd eventjes omhoog te 
houden en wiebelt het door spierzwakte nog alle kanten 
op, vanaf ongeveer vier maanden heeft het door oefening 
zulke sterke nekspieren gekregen dat het optillen van het 
hoofd niet langer een probleem is. 
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Eet eerste hapje en trekt 
er een vies gezicht bij

Kan het eigen gewicht 
dragen op beide benen

Schopt met de 
 benen in de lucht

Houdt het hoofd  
90 graden omhoog als 

het op de buik ligt

Brabbelt terug als er 
tegen gepraat wordt 

Reikt naar objecten  
maar pakken lukt niet

Lacht en glimlacht

Zet zich af met  
de handen

Het gebruik van de stem van een baby kent een aantal 
fasen. De eerste is natuurlijk huilen. De tweede is het 
gebruik van klinkers en vanaf vijf maanden komt daar het 
gebruik van medeklinkers bij. Vanaf nu gaat het kind ook 
sociaal brabbelen. Dat betekent dat het een gesprek gaat 
nadoen. Als je luistert als hij brabbelt en jij zegt daar iets 
op terug, dan luistert het kind aandachtig. Het is een 
gesprek, hoewel het dus nog ruim een half jaar duurt 
voordat een kind zijn eerste echte woordjes leert. Je ziet 
hier duidelijk dat de sociale behoefte sterker is dan de 
taalontwikkeling kan bijhouden. 

Vanaf ongeveer vijf maanden neemt het grijpgedrag toe. 
Waar het kind in het begin nog met één hand naar objecten 
reikt, doet het dat nu met twee handen. Vaak mist het kind 
nog. Ofwel omdat het de hand te laat sluit (dat duurt in dit 
stadium zo’n 0,3 seconden) en de hand alweer vertrokken 
is voordat het een stevige grip heeft, ofwel omdat het de 
hand al sluit voordat het gewenste object is bereikt, ofwel 
omdat het kind meer naar het gewenste object slaat dan 
ernaar reikt. Ook dat slaan heeft een reden, het helpt het 
kind de arm- en handbewegingen meer en meer met de 
ogen te besturen. Elke keer als het misgaat krijgen de 
hersenen informatie over het resultaat, wat uiteindelijk 
resulteert in het steeds meer gericht kunnen gebruiken 
van de spieren. Missen is leren. 

Hoewel een kind al vanaf de tweede maand glimlacht, 
duurt het nog even voordat het echt lacht. Daar is eerst 
nog wat stimulatie van volwassenen voor nodig. Vandaar 
dat ouders vaak ook een beetje (verbaal of fysiek) gek 
doen bij hun kind; niets is namelijk bevredigender dan een 
kind dat naar je lacht. Niet lang na die stimulatie van  
buitenaf, leert het kind echter ook lachen om dingen die 
niet meteen als grappig zijn bedoeld. Het kan zelfs zo zijn 
dat het kind nu lacht om dingen waar het eerst om moest 
huilen. Kortom, het is een verrijking van zijn emotionele 
repertoire. 

Nadat de nekspieren onder controle zijn, volgen de spieren 
die het dichtst bij de hersenen liggen; de schouder- en 
armspieren. Als het kind die onder controle krijgt, kan het 
bewegingen bewust gaan herhalen en de spieren zo verder 
oefenen. Een van de dingen die het kind nu kan (het heeft 
zijn hoofd immers onder controle door de nekspieren) is de 
armen strekken. Zo komt het tot een soort mini push-ups. 
Eerst leunt het daarbij nog op de ellebogen, maar al snel 
ook op de handen. In het begin zal het dan per ongeluk een 
keer op de rug terechtkomen. Dat is de eerste keer  
misschien even schrikken, maar al snel gebeurt het 
bewust. 
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Brabbelt terug als er 
tegen gepraat wordt 

Reikt naar objecten  
maar pakken lukt niet

Lacht en glimlacht

Zet zich af met  
de handen

Grijpen, grijpen, grijpen

Ontdekt eigen voetjes

Rolt zelf om

Pakt rammelaar en  
kan die van links naar  

rechts overpakken

Een kind van vier maanden begint het steeds leuker  
te vinden om dingen vast te pakken, bijvoorbeeld  
een rammelaar (hoewel het soms nog even kan duren 
voordat het daarmee ook zelfstandig gaat rammelen).  
Nu pakken kinderen natuurlijk al dingen vast als ze nog 
maar net geboren zijn, maar dan is het nog een reflex. Nu 
wordt ook een lepeltje of een touwtje graag vastgepakt  
en onderzocht en is het geen reflex meer (die verdwijnt  
na een maand of vier), maar de eigen wil van het kind.  
Dat lukt steeds beter omdat het kind ruimtelijk inzicht  
krijgt en de ruimtelijke verhoudingen steeds beter begrijpt. 
Menig ouder met lang haar kan erover meepraten,  
dingen vastgrijpen is een favoriete bezigheid van baby’s.  
In het begin weten kinderen overigens vaak wel hoe ze  
iets moeten vastpakken, maar nog niet hoe ze ook weer 
moeten loslaten. En ook daar kan menig ouder over  
meepraten.

Het is van belang dat een kind het besef krijgt dat het een 
lichaam heeft. Dat is in het begin nog helemaal nog niet zo 
duidelijk. In het begin van het leven zit het kind daarom in 
de zogenaamde senso-motorische fase, het lijf wordt als 
het ware langzaamaan de toegangspoort tot de wereld. 
Doordat het kind bijvoorbeeld veel wordt aangeraakt, leert 
het langzaam maar zeker de grens van het eigen lichaam 
kennen en daarmee het verschil tussen ‘ik’ en ‘niet ik’. 
Ouders doen daar goed aan mee door het kind veel te 
knuffelen, maar kinderen doen dat zelf ook bijvoorbeeld 
wanneer ze hun eigen handjes ontdekken en daarmee 
spelen. Na verloop van tijd leert het kind ook de eigen 
voetjes ontdekken en gaat het daar ook mee spelen. Aan 
de ene kant omdat ze gewoon altijd beschikbaar zijn, maar 
ook om een lichaamsbesef te krijgen.  

Er zijn een aantal rolbewegingen: 
1.  Van de rug op de zij en van de zij op de rug (drie  

maanden);
2.  Van de buik op de rug (meestal zo rond vier of vijf 

maanden, en nogal eens per ongeluk, zeker in het 
begin);

3. Van de rug op de buik (meestal van vijf op zes maanden). 
 
Er zijn kinderen die de laatste twee omdraaien, maar omdat 
je sterkere spieren nodig hebt om van je rug naar de buik 
te rollen dan andersom, komt bovengenoemde volgorde 
vaker voor: eerst van buik naar rug en dan pas andersom. 
Rond de acht maanden rollen baby’s door als een soort 
voortbewegingsapparaat. Dit heeft alles met de spieren te 
maken, die dan sterk genoeg en onder controle zijn.

In het begin van het leven reikt een kind nog vooral naar 
voorwerpen door ernaar te slaan. De oog-handcoördinatie 
is bij lange na nog niet volgroeid en bovendien is de 
motoriek nog onvoldoende verfijnd. Daarbij kan het ook 
nog niet de handen naar believen openen en sluiten en  
kan het kind pas (of al) vanaf drie maanden een rammelaar 
vasthouden als die in de handen wordt gelegd. Zelf een 
rammelaar vastpakken (vaak met twee handen) duurt dan 
nog een of twee maanden. Uiteindelijk, na ongeveer een 
half jaar, kan het de rammelaar van links naar rechts 
overbrengen. En dat is een waarlijke mijlpaal voor de 
lichamelijke ontwikkeling, omdat het laten samenwerken 
van beide armen en handen een wezenlijk onderdeel is van 
het vernuft van het menselijk lichaam en iets is waar het 
kind nog een leven lang gebruik van zal maken.  
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Grijpen, grijpen, grijpen

Ontdekt eigen voetjes

Rolt zelf om

Pakt rammelaar en  
kan die van links naar  

rechts overpakken

Doet geluiden en 
gezichtsuitdrukkingen na

Kiekeboe

Houdt het hoofd  
stabiel en de rug recht  

in zitpositie

Reikt naar objecten en 
pakt deze vast

Vanaf dit moment gaat het brabbelen steeds meer lijken op 
de moedertaal. Tot ongeveer de zesde maand brabbelen 
alle kinderen over de hele wereld hetzelfde, maar nu kiest 
het kind duidelijk voor de klanken die het hoort. Het gaat 
dus niet meer alleen om je stemgeluid (dat herkent het 
immers al na een paar weken!), maar nu ook om wat je 
zegt. Het zal dat meer en meer gaan imiteren en geluiden 
gaan nadoen, totdat het over een paar maanden zo bekend 
is met alle klanken dat het zelf een eerste woordje kan 
gaan zeggen. Ook kijkt het nu beter naar je gezicht en gaat 
dat vanaf nu ook aanraken. Als je niet oppast knijpt het 
zomaar in je wang. Dat is geen agressie, want het kind 
heeft nog geen idee dat het een ander pijn kan doen.

Er zijn voor een kind twee soorten kiekeboe, al naar gelang 
de leeftijd. Het lijkt een spel, maar voor een kind kan  
kiekeboe in het begin ook een beetje eng zijn. Je kunt  
het met een kind van drie of vier maanden al spelen,  
bijvoorbeeld door je hand voor je gezicht te doen. Een kind 
van die leeftijd heeft echter nog geen ‘objectpermanentie’, 
wat wil zeggen dat het nog niet begrijpt dat iets ook blijft 
bestaan als je het niet ziet. Uit het oog is voor het kind ook 
het einde van het bestaan van een object. Als je je handen 
voor je gezicht houdt, ben je dus echt even ‘weg’. Juist 
door dit soort spelletjes leren kinderen langzaamaan  
dat een object ook bestaat als je het niet ziet. Pas rond 
ongeveer de zevende of achtste maand snapt het kind  
dat je niet weg bent, als het je even niet ziet. Ook dan vindt 
het kind het spelen van kiekeboe nog erg leuk en het  
versterkt de onderlinge band.

Een baby kan al eerder zitten dan met zes maanden, maar 
dan nog met een kromme rug en een wat wiebelig hoofd 
(en ondersteund). Rond de drie maanden is de bovenrug 
gestrekt, maar de onderrug nog niet. De spieren zijn dan 
nog niet sterk genoeg, waardoor het kind ook nog niet  
echt rechtop kan zitten. Na zes maanden begint het kind 
zelfstandiger te zitten en ook met het hoofd te draaien, dat 
het nu ook in die positie steeds meer onder controle heeft. 
Door die bewegingen is er nog de mogelijkheid dat hij 
soms omvalt. Een kind kan daarom nog niet bij randen van 
salontafels, in de buurt van prullenbakken of naast bloem-
bakken worden gezet. 

Iets leren vastpakken is een hele mijlpaal, omdat diverse 
zintuigen met elkaar moeten worden gecoördineerd:  
zien en tasten. Het duurt dan ook ongeveer een half jaar 
voordat een baby die twee kan combineren. Nu heeft het  
pas voldoende controle over de spieren en doen die  
een beetje wat de hersenen hebben bedacht. De schok-
kende bewegingen zijn weg en doordat het kind maanden-
lang heeft geoefend, zien we dat reiken en grijpen steeds 
beter lukt. 
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Doet geluiden en 
gezichtsuitdrukkingen na

Kiekeboe

Houdt het hoofd  
stabiel en de rug recht  

in zitpositie

Reikt naar objecten en 
pakt deze vast

Eet zelfstandig een  
cracker of broodkorst

Kan tijgeren

Zit zonder  
ondersteuning

Probeert speelgoed  
te pakken dat  

buiten bereik is

Tot een maand of zes zitten er genoeg voedingsstoffen in 
melk, maar daarna moet het kind de overgang naar vast 
voedsel maken. Dat is natuurlijk even wennen. Eten wordt 
een kliederboel en bovendien proeft een kind allerlei 
smaken voor het eerst. Niet alleen de smaken zijn allemaal 
nieuw, ook de textuur (de substantie van het eten) is nieuw. 
Een baby kent immers alleen zoet, nat en warm (melk)  
en nu wordt het eten ineens minder zoet, droog en koud. 
Dat is een hele verandering. Kinderen beginnen het vanaf 
ongeveer de zevende maand fijn te vinden om op een 
broodkorst te sabbelen. Ze trainen daarmee hun mond-
spieren, die later nodig zijn om vast voedsel te eten  
(wat iets anders is dan zuigen natuurlijk).  

Een aantal kinderen rolt als ze zich willen voortbewegen, 
een aantal kruipt, maar er is ook een aantal dat begint met 
tijgeren. Zeker op gladde vloeren lukt het kinderen om zich 
dan ofwel met beide armen tegelijk, ofwel met de ene arm 
voor de andere door de ruimte voort te bewegen. De benen 
zijn nog niet genoeg ontwikkeld om mee te doen en 
worden er achteraan gesleept of maken misschien al 
kleine oefenkruipbewegingen mee. Veel zoden zet dat 
echter nog niet aan de dijk. Het zijn de armen die het werk 
doen. Tijgeren is een prima manier van voortbewegen, 
evenals bilschuiven of ‘hoppen’.  

Een baby kan rond een maand of zeven zelfstandig zitten, 
maar voorzichtigheid blijft geboden. Gelukkig ben je er  
als pedagogisch medewerker of ouder altijd bij, want 
zelfstandig de zitstand bereiken duurt nog een maand of 
twee. Ook valt het kind nog wel eens om, omdat het 
eigenlijk alleen maar goed kan stilzitten. Reiken is er nog 
niet bij. Sommige baby’s verzinnen op hun wiebeligheid 
een slimmigheidje, ze leunen een beetje voorover en zetten 
gewoon een of twee handen voor zich neer. Op die manier 
zitten ze stabieler, maar er is ook een groot nadeel: je kunt 
niet meer spelen! 

Heel lang heeft het voor een baby niet veel zin om iets te 
willen hebben dat buiten zijn bereik valt. In de eerste 
maanden ziet een kind het nog niet allemaal zo goed en 
daarna kan het er immers toch niet bij. Nu een kind meer 
en meer kan bewegen, wil het dat natuurlijk ook graag, 
want het vergroot zijn wereld. Het kind kan meer en meer 
gaan doen waartoe het grote drang heeft: het ontdekken 
van de ruimte. Vanaf nu wordt het opletten geblazen,  
want een kind kan bij steeds meer dingen die vroeger 
onbereikbaar waren. Dit is het allerprilste begin van  
leeggetrokken laden en het ontdekken van de knopjes 
op de elektronische apparatuur. Niet altijd leuk, wel zeer 
noodzakelijk.  
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Eet zelfstandig een  
cracker of broodkorst
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Zit zonder  
ondersteuning

Probeert speelgoed  
te pakken dat  

buiten bereik is

Begint vooruit  
te kruipen

Zit zonder  
ondersteuning

Kruipt achteruit

Geeft objecten over van 
de ene hand in de andere

Als de beenspieren genoeg onder controle komen, kan een 
kind ze na enige tijd ook optrekken terwijl het op de buik 
ligt. Dan begint het kruipen naderbij te komen. In het begin 
kan het zijn dat het op handen en knieën vooral heen en 
weer wiegt, alsof het op het startschot wacht. Al snel zal 
het zich op die manier kunnen verplaatsen. Overigens is 
het niet zo dat alle kinderen kruipen, sommigen slaan dit 
over en gaan meteen staan. Dit is niets om je zorgen over 
te maken, kinderen die het kruipen overslaan lopen net zo 
snel als kinderen die eerst kruipen. Ook is er weinig pijl te 
trekken op de precieze startdatum van kruipen. Daar kan 
zo maar vier maanden verschil tussen zitten. Uiteindelijk 
leren alle kinderen lopen! 

Nadat de arm-, schouder- en rugspieren onder controle 
zijn, volgen de bil- en bovenbeenspieren. Dat wil zeggen 
dat een kind nu ook zelfstandig kan zitten. Wel is het zo dat 
het kind nog kan omvallen als het ergens naar reikt, want 
erg stabiel is het evenwicht nog niet. De spierspanning is 
nog niet helemaal op sterkte. Eerst zit het kind daardoor 
nog met gekromde rug, later met een rechte. Als je na 
verloop van enige weken bij een kind de bilnaad nog 
steeds niet kan zien als hij zit (de zogeheten sacrum-zit) 
dan is het tijd even een arts te raadplegen. 

Het is een koddig gezicht als een kind achteruit kruipt, 
maar het is niets om je zorgen over te maken. Veel baby’s 
vertonen deze manier van voortbewegen. De verklaring is 
eigenlijk heel eenvoudig. Omdat kinderen hun armen eerst 
leren gebruiken en daarna pas hun benen, zijn de armen 
in het begin van het kruipen gewoon sterker. Dat betekent 
dat de armen het van de benen ‘winnen’ bij sommige 
kruipende kinderen. Het gevolg daarvan is dat een kind in 
het begin de verkeerde kant op lijkt te kruipen. Achter-
uitkruipers leren niet later lopen dan vooruitkruipers en bij 
beiden komt het later altijd op zijn pootjes terecht.  

In het begin van zijn leven ervaart een kind de dingen 
vooral door ze in de mond te stoppen en ook door ernaar 
te luisteren (vandaar de populariteit van de rammelaar). Na 
verloop van tijd wordt het kijken steeds belangrijker en zal 
het kind leren om iets van de ene in de andere hand over 
te pakken. Het leert steeds meer de handen onafhankelijk 
van elkaar te bewegen. Aanvankelijk zal het kind dat iets in 
zijn hand heeft, het voorwerp laten vallen als je het iets  
in zijn andere hand geeft. Zoveel informatie tegelijkertijd 
en daarop een passende lichamelijke reactie geven, is nog 
even niet aan de orde. Maar meer en meer houdt een kind 
een voorwerp met twee handen vast en geeft het iets van 
de ene hand over in de andere. 
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Begint vooruit  
te kruipen

Zit zonder  
ondersteuning

Kruipt achteruit

Geeft objecten over van 
de ene hand in de andere

Reikt naar de lepel  
bij het voeden

Zegt mama 

Reageert op de  
eigen naam

Draait weg als het  
klaar is met eten

Een kind heeft een natuurlijke behoefte om naar dingen  
te reiken. Bij sommigen gebeurt dit al na ongeveer een 
week (zeer schokkerig en ongecontroleerd) maar dan is 
het nog een onwillekeurige reflex. Pas na een maand of 
vier verdwijnt deze zogeheten infantiele grijpreactie en  
is er sprake van een gecontroleerde oog-handcoördinatie. 
Maar reiken is natuurlijk nog geen grijpen! Het grijpen 
komt zo rond de achtste maand in een grote spurt als ook 
de duim bij het beetpakken meedoet; het wordt daarom 
ook wel de ‘superieure handpalmgreep’ genoemd. Tot  
die tijd pakt een kind iets meer als een klauw vast en  
duwt het objecten tegen de muis van de hand aan, zonder 
actief gebruik van de duim. Nu de duim gaat meedoen zal 
het kind preciezer naar voorwerpen kunnen grijpen. En dat 
doet het dan ook: onder andere tijdens het eten.

Een kind vanaf ongeveer acht maanden begint het volgen 
van een gesprek interessant te vinden. Zet het maar eens 
in een stoeltje tussen twee volwassenen die praten en  
de kans is groot dat het kind het gesprek als een tennis-
wedstrijd volgt. Al snel wil het ook meedoen en tatert er 
daarom af en toe tussendoor. Dat gaat op een gegeven 
moment over in praten, al is niet precies vast te stellen 
wanneer dat is, omdat het ook een beetje van het toeval 
afhangt. De makkelijkste medeklinker is namelijk de ‘m’ en 
de makkelijkste klinker is de ‘a’. Daarom is het niet zo raar 
dat het eerste volledige woord dat het kind leert zeggen 
‘mama’ is (en niet ‘verkeersopstopping’). Is dat dan nog 
tateren, of al praten? Feit is dat moeders zich aangesproken 
voelen en met vreugde op het woord reageren. Als reactie 
daarop gaat het kind die klanken meer gebruiken en 
daarmee is de eretitel ‘mama’ een feit.

Er zijn zo rond de achtste en negende maand een aantal 
woorden waarop het kind begint te reageren. ‘Nee’ is er 
één van en ook ‘papa’ en ‘mama’ krijgen voor het eerst 
betekenis. Het zijn allemaal woorden die het kind vaak 
hoort. Eén daarvan is de eigen naam en die kan vanaf nu 
ook betekenis krijgen. De term ‘ik’ is nog te ingewikkeld, 
omdat een precies zelfbeeld ontbreekt. Vandaar dat een 
kind zich vaak eerst met de eigen naam aanduidt.  
Zo zal Pim niet zeggen ‘Ik lope?’ maar ‘Pim lope?’

Een kind dat net geboren is, heeft een automatische reflex 
tot eten. Zelfs als je je pink in de mond stopt, merk je dat 
die reflex gewoon doorgaat. Hoe ouder een kind wordt, 
hoe meer bewuste sturing het aan het eigen gedrag kan 
geven. Dat geldt ook voor het eten. Er is daarbij een zekere 
‘wijsheid van het lichaam’ zelf, ook bij jonge kinderen. Dat 
wil zeggen dat het kind niet alleen het lichaam bestuurt, 
maar dat het lichaam ook het kind bestuurt. Daardoor 
komen iets oudere kinderen die zelf hun menu mogen 
samenstellen, uiteindelijk ook tot een gebalanceerd dieet. 
Het lichaam weet gewoon wat het nodig heeft! Wanneer 
een kind genoeg heeft gegeten, draait het dus weg.
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Reikt naar de lepel  
bij het voeden

Zegt mama 

Reageert op de  
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Draait weg als het  
klaar is met eten

Gooit met dingen

Trekt zich op tot stand 
vanuit zitpositie

Begin van separatie- 
angst en angst  
voor vreemden

Kan zelf van liggen naar 
zitten en andersom

Kinderen willen in principe alles doen wat ze lichamelijk 
kunnen. Dus als je kán gooien, waarom zou je het dan 
laten? Aan de ene kant overzien ze de gevolgen vaak niet 
(ook niet voor zichzelf, namelijk dat ze er daarna soms niet 
meer bij kunnen), aan de andere kant missen ze het morele 
besef dat dingen kunnen stukgaan of vuil kunnen worden. 
Er is dus niets dat ze tegenhoudt. Dit ‘gooien om het 
gooien’ wordt ook wel Funktionslust genoemd. Hetzelfde 
geldt voor lopen: een kind dat net leert lopen vindt lopen 
op zich al geweldig, het hoeft nergens naar toe om het toch 
te doen. Om geen andere reden dan dat het kan en zodat 
het kind meer en meer de mogelijkheden van het eigen lijf 
leert kennen. 

Na vijf maanden zakt een kind niet meer door zijn hoeven 
als het met steun rechtop wordt gezet. Dat betekent nog 
niet dat hij zelfstandig kan staan, want niet alleen heb  
je spierspanning nodig, ook coördinatie en evenwichts-
gevoel. Pas vanaf de negende of tiende maand beginnen 
die zich bij een kind te ontwikkelen. In het begin is het 
nogal een wankel evenwicht en dus zoekt het kind steun 
bij een vensterbank, bank of salontafel en trekt het zich 
daaraan op. Dat komt omdat het gewicht boven de heupen 
(torso, hoofd en armen) zwaarder is dan het gewicht onder 
de heupen (benen). Het kind valt daardoor nog makkelijk 
om. Pas na lang oefenen lukt het om het topzware lijf 
onder controle te houden en kunnen de handjes langzaam 
worden losgelaten bij het lopen. 

Een kind krijgt in deze periode ‘last’ van de zogenaamde 
achtmaandenangst. Lacht een kind eerst tegen dingen net 
zo makkelijk als tegen mensen en daarna alleen nog naar 
mensen, nu gaat het een steeds duidelijker onderscheid 
maken naar wélke mensen het lacht. Mensen die dichtbij 
staan worden toegelaten, vreemden of mensen die het 
kind niet zo vaak ziet worden met enige terughoudendheid 
(soms tot huilen toe) tegemoet getreden. Dit is een  
noodzakelijke fase in een gezonde sociaal-emotionele 
ontwikkeling, omdat een kind onderscheid tussen mensen 
gaat maken. Alleen als je dat doet kun je later echte 
vriendschappen sluiten en diepe relaties aangaan. Daarom 
staat het woord ‘last’ in de eerste regel tussen aanhalings-
tekens, het is immers een noodzakelijke ontwikkeling.   

Hoewel sommige kinderen eerst nog op hun buik draaien, 
kunnen kinderen van rond de negen maanden vanuit een 
ligpositie naar zitten komen. De spiertonus (de spanning 
van een spier) van vooral de rugspieren is nu sterk genoeg 
om zich fysiek op te richten. Dit is een ware mijlpaal. Het 
is een grote stap omdat het leven zich tot dan toe veelal 
horizontaal heeft afgespeeld (liggend) en het zitten maakt 
dat het kind nu verticaal de wereld inkijkt. Dit is de over-
gang naar een nieuwe fase, zoals meeste kinderen zich 
hierna van zitten naar staan, van staan naar lopen en  
uiteindelijk van lopen naar rennen zullen ontwikkelen.  
Het is onderdeel van een reeks die nodig is om je uitein-
delijk adequaat voort te kunnen bewegen. 
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Gooit met dingen

Trekt zich op tot stand 
vanuit zitpositie

Begin van separatie- 
angst en angst  
voor vreemden

Kan zelf van liggen naar 
zitten en andersom

Slaat objecten  
tegen elkaar

Gebruikt duim en  
wijsvinger om iets  

op te pakken

Zoekt naar gevallen 
objecten

Probeert zinnen na  
te doen met klanken

Vanaf zes maanden kunnen kinderen objecten van de ene 
hand naar de andere brengen, maar twee dingen tegelijk 
vastpakken komt nog weinig voor. Dat de handen meer en 
meer gaan samenwerken, kun je aan het bewuste klappen 
van kinderen zien, dat zo rond de negende maand zijn 
intrede doet. Je kunt echter niet alleen je handen tegen 
elkaar slaan, ook voorwerpen. En geven je handen steeds  
hetzelfde geluid, als je twee voorwerpen tegen elkaar slaat 
is het steeds anders en vooral: harder! En aangezien baby’s 
kleine thrillseekertjes zijn, zullen ze dat geregeld doen. 

Rond de tiende maand leert een kind de zogenaamde 
pincetgreep. Dit wil zeggen dat het iets tussen duim en 
wijsvinger kan pakken. Voordien kon het natuurlijk ook  
al iets oppakken, maar dan drukte het zijn vier vingers 
richting de muis van de hand (bij zes/zeven maanden) of 
met zijn vier vingers richting duim (bij zeven/acht maanden). 
Nu verfijnt de motoriek zich verder en gebruikt het kind 
nog maar één van de vingers – de wijsvinger – en lijkt de 
manier van oppakken inderdaad op een pincet. Toch wordt 
het nog de ‘inferieure wijsvingergreep’ genoemd, omdat 
niet alleen de toppen van de vinger en duim worden 
gebruikt. De hand rust nog vaak op het oppervlak waarop 
het te pakken voorwerp ligt. Pas rond de dertien maanden 
verfijnt de pincetgreep zich verder en spreken we van de 
‘superieure wijsvingergreep’.

Voor een pasgeboren baby geldt dat iets dat het niet kan 
zien, ook niet meer bestaat. Dat komt omdat het nog geen 
objectpermanentie heeft, het besef dat een object er  
permanent is, ook als je het niet ziet. Het duurt even 
voordat dat besef helemaal doordringt. Als een bal onder 
een kast rolt zal een baby van zes maanden onmiddellijk 
de interesse verliezen, want weg is weg. Uit het oog is uit 
het brein. Natuurlijk komt het moment dat een kind zich 
gaat realiseren dat de bal onder de kast gewoon blijft 
bestaan en het er dus naar op zoek gaat.

Er komen steeds meer bewuste klanken bij in het taalleven 
van een kind; de ‘t’, ‘d’ en ‘w’ komen bijvoorbeeld onder 
controle en het kind zal meer en meer (een proces dat al 
in de zesde maand begint) doen alsof het tegen je praat. 
Als jij praat luistert het kind, als je stopt ‘antwoordt’ het. 
De klanken die een kind daarbij gebruikt horen wel bij  
de taal, al zijn ze nog niet in hele woorden vervat.  
Net zoals straks woorden nog niet in hele zinnen zijn 
vervat. Het is oefenen met toonsoort en intonatie, een 
Japans kind doet dit echt anders dan een Nederlands of 
Braziliaans kind. Zoals een kind met voorwerpen speelt  
om ermee vertrouwd te raken, zo speelt het ook met 
klanken. De betekenis van de taal is daarbij nog helemaal 
niet zo belangrijk, het gaat om het spel.
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Zwaait gedag

Staat een moment los

Loopt langs meubilair

Deelt knuffels uit

Een van de manieren om de wereld om je heen beter te 
snappen is meedoen aan rituelen. Zwaaien is zo’n ritueel 
en kinderen doen er dan ook graag aan mee. We zwaaien 
ofwel bij een afscheid, ofwel als geruststelling dat we nog 
in de buurt zijn. Beide vinden kinderen leuk om te oefenen. 
Het eerste vooral als een soort kiekeboe-spelletje, waarbij 
de volwassene zwaait, het kind zich heel even verstopt, 
weer tevoorschijn komt en zwaait. Dit draagt bij aan het 
snappen van het ritueel. Het socialiseren van het kind (het 
proces waarin een kind zich bewust wordt van gebruiken in 
de eigen cultuur) wordt erdoor gestimuleerd. Verder zwaait 
een kind omdat het langzaamaan leert mensen steeds 
beter als individuen te  herkennen. Het begint nu ook te 
snappen dat de mensen die weggaan weer terugkomen.

Nadat een kind zichzelf heeft leren optrekken en daarna 
door zich vast te houden heeft leren staan en zelfs lopen, 
komt het moment dat door al die activiteit (en samen- 
vallende rijpingsprocessen in de hersenen) ook de kleine 
spieren in de voeten onder controle van het kind komen. 
En dan duurt het niet lang meer of het kind leert voor het 
eerst zelfstandig staan. In het begin valt het daarbij nog 
geregeld om, maar dat is geen probleem. Kinderen vallen 
pas op latere leeftijd vooral vooruit, in deze leeftijdsfase 
vallen ze bijna alleen nog maar achteruit op hun billen. 
Daar zit zoveel vetweefsel (en vaak nog een luier) dat dat 
geen kwaad kan. Baby’s huilen dan ook (bijna) nooit als ze 
op hun billen vallen. Of het moet uit frustratie zijn... 

Staan is een tijdje leuk, maar het is natuurlijk nog niet 
voortbewegen. Al snel nadat een kind heeft leren staan wil 
het snel naar het volgende stap in zijn grofmotorische  
ontwikkeling: lopen! Omdat het lichaam nogal topzwaar is, 
moet daarbij in het begin door de armen extra steun worden 
gegeven. Het kind houdt zich nog ergens aan vast. Soms 
zijn dat de handen van een volwassene, maar het kan net  
zo goed de rand van de bank zijn. Aan het gezicht van een 
kind kun je zien dat het een grote mijlpaal is. Weinig dingen 
lijken zo opwindend voor een kind als dit. En dat is logisch, 
want het lijkt op wat andere mensen doen. Overigens is het 
wel zo dat het kind nog voornamelijk kruipt.

Bij de start van het bestaan ontvangt het kind meer aan 
sociaal contact dan het geeft. In het begin snapt het nog 
niet eens dat het bestaat of dat andere mensen bestaan.  
Daar komt na verloop van tijd verandering in. Tegen het 
eind van het eerste jaar wordt een kind van een passieve 
ontvanger van aandacht en liefde, een passieve gever. Dat 
is een mijlpaal voor het kind, maar vaak nog een grotere 
voor de ouders! De enorme waardering die het kind voelt 
als het actief zijn eerste knuffels uitdeelt, zorgt ervoor dat 
de kans groot is dat hij dat in de toekomst meer en meer 
zal doen. Sociaal gedrag wordt immers veelal via imitatie-
leren aangeleerd.  
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Zwaait gedag

Staat een moment los

Loopt langs meubilair

Deelt knuffels uit

Lokt reactie uit  
door eten op de  
grond te gooien 

Geeft met gebaren  
aan wat het wil

Speelt met een bal

Doet andere geluiden  
en activiteiten na

Verveling, ongeduld en frustratie en je kunt nog niks 
zeggen. Wat doe je dan? Dan laat je het zien! Bijna elk kind 
gooit daarom op enig moment wel eens met zijn eten. Daar 
is niets bijzonders aan. Voor een kind is het ook onduidelijk 
waarom je wél met een bal, maar niet met eten zou mogen 
gooien. Behalve de drie voorgaande redenen, kan het 
gooien met eten dus ook experimenteergedrag zijn. De 
juiste reactie is niet boos te worden, maar zogenaamde 
‘liefdevolle blokkering’. Dat wil zeggen dat je een duidelijke 
grens stelt, zonder boos te worden (het wordt je per slot 
van rekening ook niet persoonlijk aangedaan). Wanneer je 
boos wordt, kan dat voor een kind nog wel eens extra 
reden zijn het volgende keer weer te doen. Want kinderen 
van rond een jaar zijn altijd op zoek naar reacties van  
volwassenen op hun gedrag. 

Dat een kind nog niet kan praten, wil nog niet zeggen dat 
het niks wil. Het heeft er alleen geen taal voor en dus moet 
het een ander communicatiekanaal vinden. Dat kan huilen 
zijn, dreinen, maar ook lachen en kirrende geluidjes 
maken. Een andere manier is door middel van gebarentaal. 
Daar beginnen kinderen zo rond de vijf maanden mee door 
heftig te bewegen met hun hoofd of met het hele lijf om 
duidelijk te maken dat ze iets van je willen. Vanaf zes 
maanden kan een kind dingen aanwijzen, maar zo rond de 
eerste verjaardag neemt het nonverbale gedrag echt een 
vlucht en wordt daarna al snel aangevuld met de eerste 
woordjes. Zodra een kind een woord kent, moet het wel 
proberen om het gebaar af te leren.  

Een bal is een wonderbaarlijk voorwerp voor een kind. 
Nergens hoef je maar zo’n klein zetje tegen te geven om 
zoveel beweging te veroorzaken. Omdat kinderen erg op 
geluid, kleur en beweging zijn ingesteld, zijn ze vaak al op 
jonge leeftijd gefascineerd door het rollen, stuiteren en 
bewegen van een bal. Daar komt natuurlijk bij dat een bal 
lekker zacht is omdat er per definitie geen hoeken aan 
zitten. Een bal is een geweldig voorwerp om de oog-
handcoördinatie te oefenen, wanneer je met zijn tweeën 
de bal heen en weer rolt. En zoals met bijna al het spel 
wordt daarin ook sociaal gedrag geoefend.

Al vanaf een paar dagen oud imiteren kinderen mensen in 
hun omgeving. Pas zo rond het eerste levensjaar, als de 
sociale ontwikkeling in een stroomversnelling terechtkomt, 
gaat het imiteren van mensen in de omgeving pas echt los. 
Sterker: het merendeel van wat een kind leert gaat via 
imitatie van anderen. In het begin is dat nog niet erg 
gericht, het kan een klank zijn of een gebaar. Ook als je iets 
laat vallen kan je kind dat nadoen (wat tot komische situaties 
kan leiden). Meer en meer kijkt het kind nu naar de  
volwassenen in de omgeving. Dat is niet het hele verhaal, 
want wie goed kijkt naar hoe ouders op hun kind reageren 
ziet hetzelfde: ouders die hun kind imiteren. Kennelijk is 
imitatiegedrag er niet alleen om nieuw gedrag te leren, 
maar ook om de sociale band te versterken!  

Datum:   

Tijd:  

Datum:   

Tijd:  

Datum:   

Tijd:  

Datum:   

Tijd:  



milestones

milestones

milestones

milestones

Lokt reactie uit  
door eten op de  
grond te gooien 

Geeft met gebaren  
aan wat het wil

Speelt met een bal

Doet andere geluiden  
en activiteiten na

Loopt goed terwijl het 
meubels vasthoudt

Staat goed overeind

Brabbelt verschillende 
woorden en geluiden

Kan lichaamsdelen  
aanwijzen

Leren lopen is een moeilijke klus, omdat je er werkelijk al 
je spieren voor nodig hebt en die zowel grofmotorisch 
(ledematen die bewegen) als fijnmotorisch (voeten en  
vingers die bewegen) moet kunnen controleren. En dat kun 
je niet zomaar. Gelukkig hebben kinderen in het eerste jaar 
(en ook nog de jaren erna) een enorme drang om te 
bewegen. Al dat bewegen heeft natuurlijk een functie, 
namelijk het leren besturen van het eigen lijf. Dat gaat niet 
altijd zonder hulp. Als een kind leert zitten krijgt het  
kussens in de rug, als het leert lopen houden volwassenen 
het vast en aan het begin van het zelf leren lopen, zijn er 
gelukkig meubels waar het zich aan kan vasthouden. Veel 
kinderen durven nog niet ‘los’, tenzij er op niet al te grote 
afstand een stoel staat waarop ze zich kunnen richten. 
Juist dat steeds even vasthouden geeft een kind ook een 
zekere mate van geestelijk ‘houvast’.  

Een kind dat moet leren lopen, moet goed kunnen staan. 
Dat gaat dan ook steeds beter naarmate het kind ouder 
wordt. De voetspieren liggen het verst bij de hersenen 
vandaan en het is dan ook niet verwonderlijk dat die pas 
als laatste onder controle zijn. Dan pas kun je zelfstandig 
staan. Als het kind rechtop staat, is dat het bewijs dat alle 
spieren door de hersenen zijn bereikt. Ook hierop moet 
nog heel wat geoefend worden. Het kind valt als het 
rechtop staat bijna niet meer. Het is echter nog niet zover 
dat het bijvoorbeeld al flink voorover kan buigen. De  
spieren moeten zo’n precies werkje verrichten om dan niet 
om te vallen, dat dat in de komende maanden nog verder 
geoefend moet worden. Wat blijft is natuurlijk de prestatie: 
echt goed los staan is voor een kind een hele stap.

Als je wilt leren praten, zul je eerst de klanken van de taal 
onder de knie moeten krijgen. Dat begint al na twee maan-
den met de nodige oooh’s en aaah’s. Deze zogenaamde 
fonetische oefeningen blijft een kind vanaf die leeftijd  
volhouden, het tatert en brabbelt dat het een lieve lust is. 
Daarbij komt dat het ook goed moet luisteren, want niet  
alle o’s worden immers hetzelfde uitgesproken. Hoogte, 
intonatie en intensiteit verschillen tussen de mensen die 
tegen het kind praten. Een kind moet dat eerst allemaal 
leren onderscheiden, voordat het zelf actief taal kan gaan 
gebruiken dat enigszins lijkt op de moedertaal. Dat start zo 
rond de negen maanden, maar tegen het einde van het 
eerste jaar is het daar goed genoeg in om diverse woorden 
en geluiden gericht uit te kunnen spreken. De taalklanken 
gaan vanaf nu actief iets betekenen en worden woorden. 

Hoe vreemd het ook klinkt, in de eerste maanden van het 
leven snapt een kind nog niet dat wat het af en toe voorbij 
ziet komen, de eigen arm is. Het heeft nog geen lichaams-
besef. Dat duurt ongeveer een half jaar. Na zes maanden 
is het echter nog niet taalvaardig en kan de eigen 
lichaamsdelen dus nog geen naam geven. Daar komt 
tegen het eind van het eerste jaar verandering in, wanneer 
het een grote passieve woordenschat opbouwt (baby’s 
begrijpen meer dan dat ze kunnen zeggen). En nu komen 
die twee samen: lichaamsbesef en passieve taal- 
beheersing. Omdat je in elke omgeving je lijf nu eenmaal 
meeneemt, is dat de grootste constante factor in het  
leven van een kind en oefenen ouders ook van nature het 
benoemen van het eigen lijf. En dus kan een kind zo rond 
de eerste verjaardag zijn eigen lichaamsdelen aanwijzen. 
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De ontwikkelingen gaan nu snel. Viel het kind eerst nog als 
het rechtop stond, al snel kan het een paar stapjes zetten. 
Dit lukt ongeveer de helft van de kinderen in de dertiende 
maand, de ouders van de andere helft leven nog even in 
relatieve rust. Het enkele stapjes los doen gaat letterlijk 
met vallen en opstaan. Gelukkig is het kind daarop 
gebouwd en is er geen reden voor paniek als het valt. Voor 
een kind is het een enorme mijlpaal, omdat het zich nu 
voor het eerst zonder hulp van buitenaf (ouders, stoel) kan 
voortbewegen. Volgens sommige onderzoekers is dat zo’n 
grote wens en is het zo opwindend voor een kind dat het er 
tijdelijk ’s nachts zelfs moeilijker van kan gaan slapen.

Een kind van ongeveer veertien maanden heeft nog niet 
iets wat je een geweten zou kunnen noemen en zal dus  
niet snel denken: Laat ik dat maar niet doen. Kinderen 
doen dingen op de impuls. Het gedrag komt bij ze op en ze 
doen het. Dat geldt voor iets gooien, ergens in bijten en 
bijvoorbeeld voor het omgooien van bakken speelgoed. 
Als je dat doet maakt het immers een leuk geluid en 
plotseling ligt er ook nog eens allemaal speelgoed om je 
heen. Dat je het ook weer moet opruimen snapt een kind 
nog niet. Dat komt later. Als kinderen dit soort gedrag 
vertonen is het goed om te bedenken dat het je niet  
persoonlijk wordt aangedaan. Het kind snapt nog niet wat 
het probleem is aan iets dat zo leuk is als het omgooien 
van een bak speelgoed. 

De ‘superieure wijsvingergreep’ doet zijn intrede. Dit 
betekent dat het kind niet meer iets alleen met de hand-
palm en duim kan ‘klemmen’ (als een soort klauw) of 
alleen met gestrekte vingers kan grijpen. Het kan die  
tijdens het grijpen nu ook buigen (we spreken ook wel over 
de ‘nijptanggreep’) en dat betekent dat het kind nu  
ook heel kleine objecten kan oppakken. Dat is een grote 
stap, die ook niet helemaal zonder gevaar is. Het kind kan 
die kleine voorwerpen ook nog steeds naar de mond 
brengen (en eventueel doorslikken). 

Wanneer een kind geboren wordt weet het nog niet dat  
het bestaat. Dat komt omdat het nog geen zelfbeeld heeft. 
Zelfs het besef dat het een lichaam heeft, is een kind 
vreemd en het kan daardoor verbaasd naar bijvoorbeeld de 
eigen hand kijken. Na verloop van tijd begint een kind echter 
te snappen dat het een losstaand wezen is. Aan de ene kant 
is dat een hele ontdekking, aan de andere kant natuurlijk 
ook een beetje eng. Eerst zal een kind in de spiegel kijken 
en gefascineerd het plaatje beschouwen, maar het heeft 
dan nog niet door dat het naar zichzelf kijkt! Dat komt  
pas later. Zodra een kind laat blijken dat het zichzelf in de 
spiegel herkent, weet je dat er een begin van een zelfbeeld 
is en dat het voor het eerst doorheeft: Hé, ik ben ik!
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Wat een kind vanaf vroege leeftijd doet: namelijk alles in de 
mond stoppen, begint het nu ook met eten te doen. Doordat 
zowel de grove motoriek (schouder, elleboog en pols), de 
fijne motoriek (hand en vingers) als de oog-handcoördinatie 
flink ontwikkeld zijn en het kind de mogelijkheid heeft om 
te sabbelen zonder zich te verslikken, is het in staat het 
eerste vaste voedsel te eten. In het begin gaat dat nog met 
een hoop speeksel om het slikken te vergemakkelijken, 
maar dat wordt op den duur minder. Kinderen worden  
in deze fase over het algemeen ook kalmer als ze iets eten, 
wat door volwassenen kan worden gebruikt als ze heel 
even hun handen vrij willen hebben. 

Een jonge baby lacht wanneer het een fysieke ervaring 
heeft zoals kroelen, in zijn nek blazen of kietelen. Als het 
kind ouder wordt krijgt het ook een zekere mate van  
verbeeldingskracht en het heeft daardoor steeds sterkere 
‘beelden’ in het hoofd. Door die beelden kan het zich 
steeds beter een voorstelling maken van wat ‘gewoon’ is 
en wat ‘ongewoon’. Om het ongewone moeten we vaak 
lachen en kinderen zijn daarin niet anders. Dat betekent 
dat de humor tussen volwassenen en kinderen steeds 
rijker wordt en dat het niet alleen maar iets lichamelijk 
geks meer hoeft te ‘voelen’, maar ook iets gek kan ‘vinden’ 
om erom te moeten lachen. Humor en cognitieve  
ontwikkeling hangen vanaf nu dus sterk samen. 

Heel veel leren van kinderen is zogenaamd ‘imitatieleren’. 
Ze doen na wat ze anderen zien doen. Als ze bijvoorbeeld 
een bak speelgoed hebben omgegooid en ze zien daarna 
dat iemand het opruimt, zullen ze ook dat een leuke  
activiteit vinden. Pas als er wordt gemopperd en op die 
manier duidelijk wordt dat het kennelijk geen leuke  
activiteit is, zullen ze ermee stoppen. Het ordenen (en  
soms ook schoonmaken) van dingen doen sommige  
kinderen op een heel natuurlijke manier. Het is namelijk een 
eerste vorm van verzamelen. Dit is een manier om meer 
grip te krijgen op de wereld: wat hoort waar? En later: wat 
hoort waarbij? Zo is zelfs het opruimen van een omgevallen 
bak speelgoed voor een kind een manier om te leren. 

Jonge kinderen zijn vooral op hun lijf gericht en worden 
steeds cognitiever naarmate ze ouder worden. Zo rond de 
zes maanden beginnen kinderen geïnteresseerd te raken 
in het samen met hun vader of moeder een boekje lezen, 
maar dan gaat het ze nog vooral om de fysieke nabijheid 
en het horen van de stem. Het kind is dan zelf nog weinig 
actief. De meeste kinderen vinden rond hun vijftiende 
maand een combinatie van én een handeling (lijf) en een 
geestelijke arbeid samen heel spannend. Voorgelezen 
krijgen (en dat snappen) waarbij je zelf de blaadjes omslaat 
geeft kinderen een fijn gevoel.
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Zo’n 60% van de kinderen rond de zestien maanden heeft 
een knuffel. Sommige onderzoekers denken dat het een 
vervanging is van de moeder als die niet aanwezig is, maar 
ze hechten ook aan hun knuffel als de moeder gewoon in 
de kamer is. Het enige wat zeker is, is het feit dat kinderen 
zich aan een knuffel hechten om zowel gevoel als geur (een 
knuffel wassen wordt meestal niet in dank afgenomen). 
Het kind gaat een emotionele band met de knuffel aan. Het 
dient tot steun in emotioneel moeilijke tijden. Een knuffel is 
dan ook niet zomaar iets en is niet te vergelijken met ander 
speelgoed. De meeste kinderen verstoten hun knuffel 
tussen hun tweede en zevende levensjaar. Dit is een teken 
dat ze bij emotionele ervaringen niet alleen meer getroost 
hoeven te worden en dat zij emotioneel zo ontwikkeld 
raken dat ze de situatie zelf steeds beter aankunnen.

Het imiteren van grote mensen (en oudere kinderen) is een 
belangrijke manier voor kinderen om nieuw gedrag aan te 
leren. Dat zien we niet alleen terug in spel (waarin veel 
wordt geïmiteerd), ook veel kinderliedjes combineren zang 
en beweging zodat imitatiegedrag kan worden geoefend. 
Het geeft kinderen de kans zich als een volwassene  
te gedragen en zich daarin verbonden te voelen. Samen 
zingen is niet alleen een stimulans voor de stem, maar ook 
voor hogere cognitieve processen en sociale ontwikkeling. 
Het heeft in die zin dezelfde kwaliteiten als bijvoorbeeld 
voorlezen. Een kind leert van alles als je samen zingt.  

Nadat een kind armen en benen onder controle heeft, gaat 
het vanzelf klauteren. Het kan nu bijvoorbeeld ook uit bed 
klauteren en elke stoel, lage tafel en trap vormt een 
onweerstaanbare uitdaging. De meeste kinderen lukt het 
dan ook wel om ergens op te klimmen. Vaak vormt het er 
weer vanaf komen een probleem. Hierdoor kan een kind 
gefrustreerd raken, omdat volwassenen het klimmen  
verbieden, terwijl een kind weet dat het dit best kan. Alleen 
volwassenen hebben het overzicht dat het er weer veilig 
vanaf komen vaak een probleem is. Dat ontwikkelingen 
niet altijd met elkaar in de pas lopen is nu overduidelijk: het 
kind kan fysiek al iets, maar heeft nog niet het cognitieve  
vermogen de gevolgen ervan te overzien.

Zo’n 90% van de kinderen kan in de zestiende maand 
lopen. Hoe beter het kind loopt, hoe minder wijdbeens het 
de voeten zet. Het evenwichtsorgaan wordt door al dat 
oefenen namelijk steeds beter getraind en het kind wordt 
steeds stabieler. Dat kun je ook aan de armen zien. 
Voorheen zwaaiden die nog alle kanten op om het  
evenwicht te bewaren, dat is nu steeds minder nodig.  
Het kind krijgt een wat rustiger tred die steeds meer lijkt 
op het lopen van volwassenen. Het is er natuurlijk nog niet. 
Als kinderen gaan ‘rennen’ (achttien maanden), dan zien 
we de zwiepende armen gewoon weer terug. 
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Er is een verschil tussen passieve kennis en actieve kennis 
van de taal. Passief wil zeggen dat je het wel snapt, maar 
nog niet zelf kan zeggen. De meeste volwassenen ervaren 
dit als ze op vakantie zijn: ze begrijpen meer in de vreemde 
taal dan ze zelf duidelijk kunnen maken. Datzelfde geldt 
voor kinderen. Ook zij hebben een veel grotere passieve- 
dan actieve woordenschat. Hoewel ze rond de zeventiende 
levensmaand de taal zelf nog maar matig gebruiken 
(maximaal vijftig woorden), kunnen ze wel eenvoudige 
opdrachten uitvoeren. Dat is eigenlijk razendknap, want  
ze koppelen daarmee een voorwerp aan een handeling 
(‘Doe je de bal in de kist?’) of een vraag aan een voorwerp 
(‘Waar is de bal?) en daar moeten je hersenen in het begin 
echt hard voor kraken.

Een kind experimenteert graag met gedrag en als iets 
opwindend is, zal het dat gedrag graag willen herhalen.  
Zo kan een kind van zeventien maanden heel lang een bal 
in een doosje doen en het er weer uithalen bijvoorbeeld. 
Juist door het herhalen van gedrag leer je immers. 
Kinderen zijn op die manier knap ‘voorgeprogrammeerd’. 
Voorwaarde voor het herhalen van gedrag is wel dat  
iets aantrekkelijk blijft, zodat de aandacht er langer op 
gevestigd blijft. Daarom is veel speelgoed felgekleurd 
(vooral van jongens) en helpt het als het rijdt, geluid maakt 
of licht geeft. Spelfabrikanten snappen dat. De kans dat 
een kind met dat speelgoed gaat spelen, wordt erdoor 
verhoogd. Een van de eerste voorwerpen waarvan een 
kind ontdekt dat het uit zichzelf beweegt, is een bal. Niet 
lang daarna volgen dingen die kunnen rijden. De extra 
activiteit die in het speelgoed zit is extra aantrekkelijk  
voor kinderen en ze spelen er daardoor graag mee. 

Een baby kan al gefrustreerd zijn, bijvoorbeeld als hij of zij 
koud of hongerig is. En dat zal het laten weten ook, vooral 
door hard te huilen. Naarmate het kind ouder wordt, kan 
en begrijpt het meer en kan het dus ook over meer dingen 
gefrustreerd raken! Omdat het deze frustratie nog niet kan 
verwoorden, zal het zich in zijn gedrag moeten uitdrukken 
en dat betekent dat humeurigheid zijn intrede doet in het 
leven van een kind. Het zit soms niet goed in zijn vel omdat 
het allerlei dingen wil die het nog niet kan en tegelijkertijd 
kan het dat allemaal maar moeilijk duidelijk maken. Daar 
zou je als volwassene ook een beetje chagrijnig van 
worden en dat gebeurt bij een kind van zo’n anderhalf jaar 
dus ook meer en meer. De eerste driftbuien vallen daarom 
rond deze periode.

Wanneer een kind van zo’n zeventien maanden in de buurt 
van leeftijdsgenoten is, zien we dat ze wel samen spelen, 
maar dat er geen echte uitwisseling tussen de kinderen 
plaatsvindt. Ze spelen veel meer naast elkaar dan met 
elkaar. Daarom noemen we dit ‘parallelspel’. Het andere 
kind wordt wel opgemerkt en het lijkt er ook op dat het kind 
het leuk vindt dat de ander er is, maar het spel is nog 
individueel gericht (‘solo-spel’). Omdat het kind wel steeds 
socialer geïnteresseerd raakt, kan het door volwassenen 
actief in spel betrokken worden en is die ‘wederkerigheid’ 
er wel. Het kind beleeft er dus veel plezier aan, maar kan 
het zelf nog niet zo goed initiëren. 
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Hoewel kinderen van rond een jaar al bewust een lepel 
kunnen vasthouden en er graag mee spelen, is ermee eten 
nog uitgesloten. De oog-handcoördinatie is nog niet  
voldoende ontwikkeld om dat soort fijne motorische 
bewegingen te kunnen maken. Daar komt nu verandering 
in. Hoewel het kind graag nog met de handen eet (en 
daarbij niet altijd helemaal de mond vindt), gaat het rond 
de anderhalf jaar ook een lepel gebruiken. Het imiteert 
daarmee gedrag dat het om zich heen ziet en wil dat graag 
ook kunnen. Soms wordt de frustratie het kind te veel en 
gooit het de lepel weg of begint ermee in het bordje te 
timmeren. Ook kan het dit uit pure opwinding doen.

Kinderen houden in het begin van hun leven vooral van 
zoet eten. Dat komt omdat ze die smaak kennen. 
Moedermelk is namelijk zoet. De meeste hekel hebben ze 
aan bitter. Toch leren de meeste kinderen uiteindelijk bijna 
alles eten, al is dat niet altijd eenvoudig. Dat komt omdat 
ze neo-fobie hebben: angst voor het onbekende. Zoals 
volwassenen huiveren bij het eten van een gefrituurde 
sprinkhaan omdat dat nieuw voor ze is, zo moet een kind 
ook alles eens voor de eerste keer eten. En vaak vinden ze 
dat helemaal niet zo lekker. We moeten voedsel gemiddeld 
tussen de acht en vijftien keer  aanbieden voordat kinderen 
bekend zijn met de smaak.

Sommige kinderen beginnen vanaf achttien maanden met 
rennen. Anderen wachten daarmee tot ze twee zijn. De 
startende renner kan net zo onzeker zijn als de startende 
loper en dat kun je bijvoorbeeld zien aan het feit dat ze 
nogal eens vallen, struikelen of het moeilijk vinden een 
plotselinge bocht te nemen. Het evenwichtsorgaan is nog 
niet voldoende ontwikkeld en kinderen vallen dan ook weer 
vaker (wat bij lopen bijna niet meer gebeurt). Ook kijken ze 
meestal niet verder dan twee meter voor zich uit. Omdat 
kinderen van ‘kicks’ houden (waaronder snelheid!), kunnen 
sommigen kraaien van plezier als ze rennen. Het is namelijk 
leuk én spannend tegelijk. 

Al vanaf vijftien maanden begrijpt een kind wat het met 
een potlood kan doen. Het zal dat veelal met de hele hand 
als een dolk vasthouden en de bewegingen komen vooral 
uit de schouder, de elleboog en de pols, waardoor er 
horizontale krassen op het papier ontstaan. De vingers 
doen nog niet echt mee. Zo rond de achttiende maand zien 
we al verfijning in de tekening optreden. Er wordt niet 
alleen meer gekrast, er worden ook punten en een soort 
cirkels gezet. De definitieve voorkeur voor een hand duurt 
nog ongeveer tot het derde levensjaar, maar vanaf achttien 
maanden gaan we daar wel de eerste tekenen van zien. 
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Een kind van anderhalf is meestal erg vrijgevig met het 
geven van knuffels en kusjes. Ook zien we dat ze kunnen 
troosten als iemand zich pijn heeft gedaan of verdrietig is. 
Juist door die toename aan de wens tot sociaal gedrag 
hebben ze hun ouders wat meer nodig om de wereld veilig 
te houden. In nieuwe sociale situaties kunnen ze daardoor 
erg aan hun ouders hangen, voordat ze met anderen 
contact durven te maken. Na verloop van tijd wint de wil 
om contact te maken het vaak van de angst en zien we 
kinderen inderdaad meer en meer plezier uit contact met 
andere mensen halen. 

Een kind wordt zonder geweten geboren en een deel van 
de opvoeding draait erom dit bij een kind te ontwikkelen. 
Dat doen we onder andere door iets dat ‘liefdevolle  
blokkering’ heet. Daarin zeggen we dat iets niet mag 
zonder boos te worden (het kind weet het immers nog niet 
en het kan hem of haar dus niet kwalijk genomen worden). 
Soms worden we wel boos. Zeker als een kind negatief 
gedrag expres herhaalt. Uiteindelijk leert het kind op deze 
twee manieren het verschil tussen wat mag en niet mag en 
dat is het begin van gewetensvorming. Het kind doet en 
laat dingen dus omdat de ouders dat zeggen, niet omdat 
het al begrijpt waarom iets niet mag. Dit ‘internaliseren’ 
(van jezelf maken) van goed en kwaad duurt nog even.  
Dat een kind rond het tweede jaar begrip krijgt van wat  
wel en niet de bedoeling is, is echter glashelder.  

Kinderen gaan na verloop van tijd meer en meer in twee-
woordzinnen praten. Er zijn kinderen die dit met twaalf 
maanden doen en andere (die later normaal leren praten) 
bij 28 maanden. Begreep een kind eerder al wat er werd 
gezegd, vanaf zo’n achttien maanden kan het steeds meer 
zelf duidelijk maken wat het wil. Uitspreken als ‘poes daar’ 
of ‘poes lief’ waarin het dus verbanden tussen twee zaken 
legt, zijn een grote sprong voorwaarts en worden door 
onderzoekers wel het eerste ‘echte’ praten genoemd. Het 
kind kan op die manier combinaties maken tussen een 
voorwerp en beweging (‘poes valt’), bezit (‘poes oma’), 
plek (‘poes tuin’), kenmerk (‘poes vies’), wens (‘poes eten’) 
en emotionele staat (‘poes boos’). Dat is natuurlijk een 
grote vooruitgang in het praten en vanaf nu neemt de 
verfijning van de communicatie alleen maar toe. Dat zie je 
ook aan de groei van de woordenschat, die nu met zo’n vijf 
woorden per week groeit. Tegen de tijd dat een kind twee 
is, kent het ongeveer vijftig woorden en dan nemen de 
tweewoordzinnen echt een vlucht. 

Er zijn verschillende voordelen aan het imiteren van 
gedrag. Ten eerste is het een veilige manier van leren, 
want je ziet het andere mensen doen, dus gevaarlijk zal het 
niet zijn. Misschien nog belangrijker is het feit dat je door 
het imiteren van gedrag van mensen in je omgeving je 
eigen cultuur leert kennen. Met andere woorden: je leert 
de gebruiken en gewoontes. Daarom imiteren zowel  
kinderen aan de poolcirkel als aan de evenaar mensen in 
hun omgeving. Ze spelen het gedrag eerst na, voordat ze 
het gaan toepassen. Door na te spelen leren ze zichzelf en 
anderen begrijpen (vandaar dat de meeste kinderen 
‘vadertje en moedertje’ spelen). Het is spel, maar ze leren 
daarin veel over de sociale rol van beiden. 
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Bouwt graag met  
speelgoed of blokken

Praat over  
gebeurtenissen die kort 

in het verleden liggen

Trekt steeds kleren uit 

Start met benoemen 
eigen lichaamsdelen

Naarmate een kind ouder wordt, wordt het steeds actiever 
in zijn spel. Eerst kan het alleen nog maar een klap tegen 
een bal geven en daar blijft het bij. Als een kind ouder 
wordt, is dat niet meer genoeg en voegt het zelf dingen aan 
zijn spel toe. Al vanaf één jaar zien we sommige kinderen 
daarom al bouwen, hoewel de meeste daarmee wachten 
tot ongeveer achttien maanden. Daarna gaat het meestal 
snel en tussen de achttien en vierentwintig maanden leert 
het van drie tot soms wel torens van zeven blokken 
bouwen. Vanwege het gevoel zelf iets voor elkaar te krijgen 
en omdat het ook nog een duidelijk zichtbaar resultaat 
oplevert, is blokken op elkaar zetten voor veel kinderen 
een favoriete bezigheid. Ze trainen daarmee ongemerkt 
hun fijne motoriek, grove motoriek, oog-handcoördinatie, 
cognitieve ontwikkeling en hun ruimtelijk inzicht. En als 
een volwassene of een ander kind meedoet, ook nog zijn 
sociale ontwikkeling.  

Kinderen bouwen langzaam een geheugen op, maar dat 
kan natuurlijk pas zodra ze verbanden tussen de dingen 
zien. Dat gebeurt als ze bijvoorbeeld snappen dat er vaak 
iemand binnenkomt als de bel gaat, of dat je bij het naar 
buiten gaan een jas aankrijgt. Zo bouwen kinderen van 
rond de twee jaar steeds meer ‘scripts’ in hun hoofd op. 
Dat zijn een soort draaiboeken over hoe de dingen 
gewoonlijk gaan. Dit betekent dat ze een steeds groter 
besef krijgen van heden, verleden en toekomst en omdat 
ze steeds ‘taliger’ worden, kunnen ze daar ook iets over 
zeggen. Aanvankelijk zijn die draaiboeken zo rigide dat  
een kind ertegen in opstand komt als je ervan afwijkt  
(‘nee, niet zo doen!’). 

Een van de dingen die kinderen graag willen is ‘zelluf 
doen’. Dat komt omdat ze nu eenmaal graag met gedrag 
experimenteren en daarin ervaringen willen opdoen om 
groot te worden. Of dat gedrag zinvol is of niet, is een vraag 
voor de ouders en niet voor het kind. Zo kan een kind  
van bijna twee jaar dat zelf iets van kleding heeft leren 
uittrekken, dat eindeloos herhalen. Dat is dan niet omdat 
het het warm heeft, maar gewoon omdat het spannend is. 

Zo rond het tweede levensjaar heeft 75% van de kinderen 
het besef van hun eigen lichaam en zullen ze op een video 
bijvoorbeeld begrijpen dat ze zichzelf zien. Zodra een kind 
doorkrijgt dat het een eigen lijf heeft, wordt het ook  
interessant dat te gaan benoemen. Dat gedrag zit bij een 
kind ingebakken (‘hond!’, ‘mama!’) en dat gaat het nu ook 
op zichzelf richten. Ouders voelen dit automatisch aan en 
praten heel vaak met hun kind over hun lichaam (‘Waar is 
je neus?’). Op die manier leert het kind snel de belangrijk-
ste lichaamsdelen kennen en dat leerproces gaat daarna 
nog een mensenleven door (dat merk je bijvoorbeeld als je 
in een ziekenhuis terechtkomt).
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Helpt steeds meer  
in huis mee 

Heel jonge kinderen maken geen onderscheid tussen de 
seksen. Ze spelen net zo makkelijk met kinderen van het 
eigen als met het andere geslacht. Na verloop van tijd gaan 
kinderen onderscheid maken en vinden ze – vaak tot aan 
de puberteit – de andere sekse minder aantrekkelijk. Dat 
komt vooral omdat jongens en meisjes er verschillende 
speelstijlen op na houden. Jongens zijn vaak wat ruwer, 
luidruchtiger en sneller afgeleid. Meisjes zijn rustiger, 
praten meer met elkaar en spelen vaker op een kleine 
oppervlakte. Deze verschillen zorgen ervoor dat jongens 
en meisjes rond hun tweede levensjaar over het algemeen 
meer naar het eigen geslacht toe trekken.

Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je allemaal niet 
weet. Dat is de realiteit van een driejarige. Was het kind 
eerst nog erg op zichzelf en de directe omgeving gericht en 
nam het de dingen een beetje zoals ze kwamen, nu wil het 
vooral weten ‘waarom’ de dingen zijn zoals ze zijn. Het 
leuke voor het kind is dat je op elk antwoord weer 
‘Waarom?’ kunt zeggen (‘Waarom regent het?’ ‘Dat is 
goed voor de plantjes’ ‘Waarom is dat goed voor de 
plantjes?’ ‘Dan kunnen ze drinken’ ‘Waarom moeten 
plantjes drinken?’ etc.). De kunst is om je er niet aan te 
ergeren, maar om het te zien als een teken van groeiend 
cognitief vermogen. Het kind wil weten in wat voor  
omgeving het leeft en dat is natuurlijk een heel gezonde 
ontwikkeling. En daarom heeft het kind recht op een  
antwoord dat het kan begrijpen. 

‘Verbeelding’ is het maken van beelden in je hoofd van 
dingen die er in werkelijkheid (op dat moment) niet zijn.  
Een kind doet per dag veel indrukken op en één van de 
belangrijkste manieren om daarmee te leren omgaan is ze  
na te spelen. Dan moet je wel eerst een beeld in je hoofd 
hebben van hoe het precies was. Rond de twee jaar is de 
ontwikkeling van het kind daaraan toe en daarom speelt het 
ongeveer vanaf deze leeftijd allerlei situaties na. Op die 
manier experimenteert het kind met gedrag dat bij de cultuur 
hoort waarin het opgroeit. De spelonderwerpen van kinderen 
verschillen dus per cultuur. Er is geen kind waarvan wordt 
gezegd dat het ‘te veel’ speelt, maar als het ‘te weinig’ speelt, 
maken we ons zorgen. Een kind moet immers spelen om zich 
allerlei vaardigheden eigen te maken, waaronder sociaal 
gedrag. Eén van de manieren waarop een kind dat doet is 
door poppen de rol van mensen te geven en vervolgens in het 
spel met allerlei sociale situaties te oefenen.

Een belangrijke taak van kinderen is de normen, waarden, 
gebruiken en rituelen van hun omgeving te leren kennen. 
In het begin doen ze dat veelal via spel (huisje spelen, 
vadertje en moedertje spelen), maar als ze wat ouder 
worden, willen ze ook in de ‘echte wereld’ meedoen en 
kunnen ze sommig spel zelfs kinderachtig gaan vinden. 
Dat is een gezonde ontwikkeling. Kinderen groeien er 
namelijk van als ze een bijdrage kunnen leveren aan hun 
(sociale) omgeving. Ouders voelen dat over het algemeen 
intuïtief goed aan en laten hun kind vanaf hun tweede jaar  
helpen met stofzuigen, koken of in de tuin werken. Pas als 
kinderen ouder worden en begrijpen dat het allemaal 
dingen zijn die móeten gebeuren, verliezen ze hun  
interesse. Dan wordt stofzuigen ineens een taak en is er 
niks meer aan.
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vandaag en morgen  

betekent

Ontwikkelingspychologen hebben lang gedacht dat  
kinderen fantasie en werkelijkheid niet konden scheiden, 
maar daar is de laatste jaren een ander beeld over  
ontstaan. Wanneer je kinderen van een jaar of vier vraagt 
of dat monster echt bestaat, zijn er velen die best weten 
dat ze dat zelf hebben verzonnen. Dat zeggen ze dan ook 
gewoon. Ook weten ze heus wel dat het zogenaamde kopje 
thee in hun spel niet echt is. Toch blijven er ook zaken door 
de fantasie gekleurd. Een kind ziet door de  
zich ontwikkelende cognitie weliswaar steeds helderder 
wat echt is en wat niet, zelfs als ze volwassen zijn, kunnen 
ze bij een toneelstuk tranen in de ogen krijgen (terwijl  
ze toch ook weten dat dat ‘nep’ is). Het idee dat kinderen 
het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet uit  
elkaar kunnen houden en volwassenen dat wel altijd  
doen, klopt dus niet.

In het begin van zijn leven is een kind volledig op zichzelf 
en de eigen behoeften gericht. Ouders en andere vol- 
wassenen gaan hier in het begin in mee, maar na  
verloop van tijd moet het kind leren dat het niet alleen op 
de wereld is en leert het rekening houden met anderen. De 
belangrijkste manier waarop kinderen dat op jonge leeftijd 
leren, is door te leren delen. Voor veel kinderen is dat een 
hele opgave, omdat ze rekening moeten houden met de 
gevoelens van anderen. Deze empatische ontwikkeling 
heeft tot gevolg dat kinderen steeds meer sociaal gedrag 
gaan vertonen. Hebben kinderen van drie jaar elk uur wel 
een paar keer een conflict met leeftijdsgenoten, vanaf het 
vierde jaar neemt dat snel af. Dat komt omdat ze beginnen 
te snappen dat iedereen aan de beurt komt als je deelt  
én iedereen je aardig blijft vinden. 

Een kind wordt zonder geweten geboren en is vooral uit  
om steeds zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. 
Kinderen zijn in die zin dus erg egocentrisch. Naarmate  
ze ouder worden ontwikkelt het geweten zich steeds  
meer. In de eerste fase zal dit vooral rond het thema  
straf en beloning zijn. Ze weten in het begin dus vooral  
dat je geen eten door de kamer mag gooien, maar waaróm 
dat niet mag weten ze eigenlijk nog niet. Ze weten alleen 
dat mama of papa dan boos wordt en dat is reden genoeg 
voor ze. Tussen het derde en vierde levensjaar is goed en 
slecht afgeleid van wat de omgeving goed en slecht vindt 
en dan vooral de volwassenen. Pas later (vooral in de 
puberteit) stellen ze zelf regels rond goed en slecht op. 

Als een kind nog geen duidelijk tijdsbesef heeft, wordt de 
tijd ingedeeld naar activiteiten. (‘Na het eten kijken we 
televisie’). Termen als ‘straks’ zijn al ingewikkeld, laat 
staan ‘gisteren’, ‘vandaag’ en ‘morgen’. Dat zijn te grote 
tijdseenheden voor een jong kind. Kinderen van drie of vier 
jaar kunnen in hun leven steeds meer ‘uitzoomen’. Zo 
weten ze bijvoorbeeld dat hun huis in een straat staat en 
weer wat later dat de straat bij een dorp of stad hoort. 
Datzelfde ‘uitzoomen’ zien we ook op het gebied van tijd. 
Een kind gaat steeds meer snappen dat er een vroeger 
was en dat er ook een toekomst aankomt. Het kan dat 
cognitief nu allemaal veel beter plaatsen en door zijn 
exploderende taalontwikkeling neemt het daarvan ook 
snel de woorden over.   
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van een mens
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of langer op één  

been staan

Een kind kan pas zindelijk worden als de signalen van de 
‘zwelreceptoren’ in de endeldarm door de hersenen goed 
worden vertaald. Als die een signaal krijgen, moet de 
vertaalslag gemaakt worden dat de endeldarm kennelijk 
‘vol’ zit en geleegd moet worden. Dat is een proces dat je 
niet zomaar onder de knie hebt en dat door de tijd gewoon 
moet rijpen. Zindelijkheid is niet iets waar je alleen  
lichamelijk aan toe moet zijn, ook geestelijk. Over het 
algemeen heeft het geen zin het te willen bespoedigen. 
Bijna alle kinderen geven op een bepaald moment aan dat 
ze ‘groot’ willen zijn en op de wc hun behoeften willen 
doen. Minder dan 2% van de kinderen wacht hiermee tot 
na de vierde verjaardag.

De meeste kinderen die op drie- of vierjarige leeftijd een 
mens tekenen, zetten een zogenaamde ‘koppoter’ op 
papier. Dat wil zeggen dat ze de benen direct aan het hoofd 
tekenen en de hele romp overslaan. Dat komt omdat de 
romp een wat moeilijk definieerbare functie heeft voor 
kinderen. Wat de benen en het gezicht doen is allemaal 
veel helderder voor ze. Later, als de romp wel wordt  
getekend, zijn voeten en handen vaak buitenproportioneel 
groot. Dat komt omdat ze veel meer betekenis voor  
het kind hebben dan de romp. Pas vanaf een jaar of  
zeven gaan kinderen steeds meer proberen werkelijk  
realisme in hun tekening aan te brengen.  

Een favoriet spelletje tussen ouders en jonge kinderen is 
het benoemen van de lichaamsdelen. Zo rond het derde/
vierde jaar (sommige kinderen vroeger en anderen later) 
gaat het als vanzelf ook de geslachtsdelen onderzoeken en 
merkt dat dat een aangenaam gevoel kan geven. Een 
belangrijk onderscheid is dat dat gevoel nog niet seksueel 
geladen is. Het kind heeft immers nog geen idee van 
seksualiteit. Het is daarom ook van belang om het  
onderzoeken van het eigen lijf niet te verbieden, maar wel 
duidelijk te maken dat niet in het openbaar te doen. Het is 
iets dat bij jezelf hoort, net zoals volwassenen altijd alleen 
naar de wc gaan. Maar het is dus niet verboden om je 
eigen lijf te onderzoeken. 

De grootste vorm van stabiliteit bereik je natuurlijk als  
je op één been kan staan. Het betekent namelijk dat je je  
evenwicht kan houden hoewel je topzwaar bent. Je basis 
( je enkele voetzool) is immers altijd smaller dan je boven-
kant ( je romp). Een echt huzarenstukje dus, waarbij van  
de voetspieren het uiterste aan kracht en coördinatie 
wordt gevergd. Als een kind dit eenmaal kan, wordt  
die stabiliteit vreemd genoeg daarna vaak slechter. Een 
vijf- of zesjarige kan daardoor langer zijn balans houden 
dan menig vijftienjarige. 
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eens te zijn

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de leeftijdsgroep 
steeds belangrijker. Eén van de grote angsten is voor  
langere tijd te worden buitengesloten en daarom letten 
kinderen meer en meer op elkaar en passen ze hun  
gedrag ook steeds meer op elkaar aan. Er ontstaat een  
zogenaamde ‘groepscultuur’. De krachten die een groep 
vrij kan maken, is groot. Als ouders bijvoorbeeld zeggen 
dat een broek leuk staat, maar leeftijdsgenootjes vinden 
de broek ‘stom’, dan zal een kind die broek niet meer willen 
aantrekken. De invloed van de groep is zo sterk dat die het 
van de ouders wint. Conformisme neemt rond het zesde 
levensjaar dan ook toe. De positieve kant daarvan is dat 
ook de onderlinge verbondenheid met leeftijdsgenootjes 
(vriendschap) toeneemt. 

Kinderen laten zich geen knollen voor citroenen meer 
verkopen. Het verhaal dat een baby door de ooievaar wordt 
gebracht, gelooft daarom geen kind meer. Omdat er een 
veel vrijere seksuele moraal heerst, wordt er over het 
algemeen wat makkelijker over gesproken. Ook zien  
kinderen rond hun zesde dat dieren worden geboren, in  
het echt of op televisie. Omdat ze ervan uitgaan dat alles 
een oorzaak heeft (ze kunnen tientallen ‘waarom’-vragen 
op een dag stellen om daar achter te komen), willen  
ze natuurlijk ook weten waar baby’s vandaan komen.  
De meeste ouders geven daarvan vervolgens een voor  
het kind begrijpelijke versie. Het feit dat dat verhaal zoveel 
rijker is dan alleen maar een ooievaar die langskomt, 
betekent dat kinderen er ook veel meer vragen over 
hebben dan vroeger. 

Er komt een moment dat een kind snapt dat wie hij/zij is 
onveranderlijk is. In sprookjes kunnen mensen zomaar van 
gedaante veranderen en kan een kikker zelfs een prins 
worden, maar in het werkelijke leven ben je kennelijk wie 
je bent. Het zelfbesef is er natuurlijk al eerder (‘Ik ben ik’), 
maar dat dat onveranderlijk is en dat er eigenschappen zijn 
die echt blijvend bij jou horen is een gedachte die zich rond 
het vijfde levensjaar meer en meer gaat vastzetten. Bij die 
identiteit hoort uiteindelijk ook je adres, waardoor kinderen 
dat graag vertellen. Nog weer wat later volgt om diezelfde 
reden bijvoorbeeld het telefoonnummer of de namen van 
de (onveranderlijke) ouders. 

De gewetensontwikkeling begint met het besef van goed en 
fout. Sommige dingen zijn lief, andere dingen zijn stout. Wat 
lief is of stout is, is voor kinderen eerst afhankelijk van wat 
de ouders (en pedagogisch medewerksters) goed of fout 
vinden. Niet wat ze zelf vinden. Zo rond het vijfde jaar komt 
daar een ander besef bij en dat is dat er regels moeten zijn 
in een groep waaraan iedereen zich houdt. Ook dat is een 
fase in de vorming van het uiteindelijke geweten. Wanneer 
kinderen zich niet aan de regels houden, kunnen andere 
kinderen ze op hun nummer zetten. Dit is ook de fase waarin 
klikken veel kan voorkomen. Dat is niet ‘verraden om het 
verraden’, maar het kind vertelt de volwassenen dat iemand 
de regels overtreedt. Sommige kinderen kunnen daarin een 
beetje doordrammen, maar de basis is meestal begrijpelijk: 
afspraak is immers afspraak.
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Kan een kleine bal  
vangen die wordt 

 toegeworpen

Gaat schematisch  
tekenen

Giechelt om seksuele 
onderwerpen

Kan een vrij logisch  
verhaal vertellen en  

legt verbanden

Op zesjarige leeftijd kan 64% van de kinderen een bal 
redelijk vangen. Het heeft dan nog wel beide handen 
nodig. Pas veel later kan een kind met één hand vangen. 
Eén van de redenen dat vangen moeilijk kan zijn, is dat veel 
kinderen de neiging hebben hun hoofd weg te draaien of 
hun ogen dicht te doen op het vangmoment. Hierdoor gaat 
het vaker mis. Het is opvallend dat kinderen van twee  
of drie dat zelden doen en het lijkt dus op aangeleerd 
gedrag. Waarom kinderen in het begin van hun leven 
moeilijk leren vangen heeft vooral met de snelheid  
te maken waarmee de vanghandeling moet worden  
uitgevoerd, niet met de beweging zelf. Daarom heeft het 
zin om in het begin zo zacht mogelijk te gooien, daarna kan 
de snelheid langzaam worden opgevoerd.  

Met schematisch tekenen wordt bedoeld dat het kind een 
paar basisvormen heeft die in elke tekening terugkomen.  
Er staat dan bijvoorbeeld altijd een zon in de bovenhoek, 
een huis heeft altijd een puntdak en ook mensen zien er 
vaak hetzelfde uit. Kinderen lijken iets van hun onbevan-
genheid in het tekenen te verliezen, maar dat is schijn. De 
tekening op zich is namelijk niet meer statisch, die vertelt 
meer en meer een (fantasie)verhaal. Het wordt dus eigenlijk 
meer een illustratie in een groter geheel. Waar kinderen 
van drie of vier nog wat meer ‘tekenen om het tekenen’, 
willen kinderen van zes dat hun tekening ergens over gaat.  

Veelal ingegeven door oudere broertjes of zusjes worden 
kinderen al vroeg met seksualiteit geconfronteerd. Omdat 
ze zelf nog niet seksueel actief zijn, komt het hele verhaal 
ze een beetje belachelijk of zelfs vies over. Kinderen  
van zes kunnen zich niet voorstellen dat mensen vrijwillig 
aan zoiets meedoen en hebben daar met elkaar dan  
ook grote pret over. Aan de andere kant begrijpen  
sommige kinderen ineens wel beter wat die verliefdheid  
is die ze af en toe voelen of die fijne gevoelens als ze  
hun lichaam ontdekken. Daar kunnen ze een beetje  
onzeker van worden en een van de reacties op iets dat  
je onzeker maakt is er lacherig over te doen. 

Kinderen van zes hebben in hun leven al veel verhalen 
gehoord, maar gaan die ook meer en meer zelf vertellen. 
Klassiek is het ‘En toen en toen en toen’-verhaal van  
zesjarigen waarin ze de gebeurtenissen in sneltreinvaart 
achter elkaar plaatsen. Niet veel later lukt het een kind ook 
iets anders over een gebeurtenis te vertellen, bijvoorbeeld 
wat de mensen erbij voelden. Zo wordt dat wat kinderen 
vertellen steeds uitgebreider, waarbij ze de plaats van  
handeling, de gebeurtenis en de emoties die daaraan te pas 
kwamen steeds beter combineren. Rond het zesde jaar kan 
een verhaal dus nog onsamenhangend zijn, maar door veel 
te oefenen komt er uiteindelijk steeds meer lijn in. Het is van 
belang een kind te laten uitpraten én hem of haar te vragen 
onduidelijkheden op te helderen. Dat helpt om je cognitief 
verder te ontwikkelen. 
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Kan al aardig lezen

De fijne motorische  
vaardigheden zijn goed  
en schrijven gaat beter

Is in staat de tijd in  
kwartieren te benoemen 
(kwart over 10, kwart voor 9)

Heeft besef dat het  
leven eindig is, ook  

het eigen leven

Pas vanaf een jaar of zes zijn kinderen echt ‘schoolrijp’.  
Het leren lezen van een kind valt dan ook aan het begin  
van deze periode en het heeft niet veel zin om daar op 
jongere leeftijd veel druk achter te zetten, bijvoorbeeld 
omdat kinderen letters nog als tekeningetjes zien en  
niet als symbolen. Pas als de hersenen voldoende gerijpt 
zijn, heeft leren lezen zin. Het is niet zo bijzonder dat we op 
zesjarige leeftijd met leren lezen beginnen, maar wel wat 
er op zevenjarige leeftijd al is bereikt! Veel kinderen 
hebben dan voor een groot aantal woorden al een woord-
beeld ontwikkeld. Dit wil zeggen dat ze een woord niet 
steeds opnieuw hoeven te lezen (dat doen volwassenen 
ook niet) maar dat het woord in één keer wordt herkend. 
Zodra dat voor meer woorden geldt, neemt de snelheid van 
lezen meer en meer toe. 

Schrijven is voor veel kinderen de grootste uitdaging voor 
de fijne motoriek. De kleinste spiertjes in de vingerkootjes 
moeten door de hersenen onder controle zijn om het te 
kunnen. Veel schrijven en tekenen helpt om dat steeds 
beter voor elkaar te krijgen. Omdat meisjes doorgaans een 
betere fijne motoriek hebben dan jongens, schrijven ze in 
de meeste gevallen ook netter (dat heeft dus niet alleen te 
maken met de grotere slordigheid van jongens). Schrijven 
is niet alleen een lichamelijk-, maar ook een belangrijk 
cognitief proces. Het kind moet symbolische kennis van de 
letters hebben en deze in een woord kunnen vertalen en 
het dan ook nog eens goed op papier krijgen. Rond het 
zevende jaar zien we dat allerlei ontwikkelingsgebieden 
(cognitief, lichamelijk, emotioneel, sociaal, etc.) meer en 
meer gaan samenwerken. 

Tijd is een abstract begrip. Je kunt het immers niet zien, 
horen of proeven. Tegelijkertijd hebben we een symbool 
dat de tijd aangeeft: de klok. Abstractie en symbolen zijn 
twee zaken waarmee kinderen pas vanaf een jaar of zeven 
weg weten. Dat betekent ook dat kinderen pas vanaf zeven 
jaar goed kunnen leren klokkijken. Ten eerste moeten ze 
weten waar de klok symbolisch voor staat. Ten tweede 
moet je over enige rekenvaardigheid beschikken om een 
klok goed te kunnen ‘lezen’. Een derde belangrijke factor 
is dat de tijd als abstractie pas in deze levensperiode de 
werkelijke interesse van het kind wekt. Kinderen willen nu 
graag dingen over de jeugd van hun ouders weten, maar 
zijn bijvoorbeeld ook gefascineerd door de onomkeerbaar-
heid van de dood. Klokkijken is voor hen meer dan zien hoe 
laat het is, het leert ze de tijd ook te begrijpen. 

Vanaf een jaar of vijf zijn kinderen geïnteresseerd in de 
dood. Wat ze pas vanaf zevenjarige leeftijd snappen, is de 
onomkeerbaarheid van de dood. Vaak komt dat als een 
schok, vooral als ze het op hun ouders of zichzelf betrekken. 
Tot die tijd zien ze de dood als een langdurige afwezig- 
heid of een slaaptoestand (wellicht mede veroorzaakt door 
sprookjes waarin je na honderd jaar slapen wakker wordt 
gekust). Veel kinderen gaan hierover het gesprek met hun 
omgeving aan. Sommige volwassenen schrikken daarvan 
en wimpelen het af. Het gevaar is dat ze de behoefte van het 
kind om de wereld te leren kennen onderschatten en dat het 
kind met vragen blijft zitten (het vermoedt dat het een taboe 
heeft aangesneden). Voor volwassenen is het daarom zaak 
over die schrik heen te komen en ook te luisteren naar 
vragen die over een onderwerp als de dood gaan. 
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Heeft een voorkeur voor 
spelen met kinderen  

van eigen sekse

Kan objecten  
op verschillende  

manieren schikken

Helpt mee met kleine 
taken en is steeds beter 

in staat die zonder 
supervisie uit te voeren

Wordt verkeersvaardiger

Peuters spelen met kinderen die toevallig in de buurt zijn, 
maar kleuters verhogen hun eisenpakket al. Ze gaan meer 
spelen met kinderen die dezelfde interesses hebben (en als 
dat even niet zo is, geven ze een vriendschap makkelijk  
op). Als kinderen ongeveer acht jaar zijn, gaat het niet alleen 
meer om toevallige nabijheid of samen hetzelfde willen 
doen, maar ook of je jezelf in de ander herkent. Dit begrip 
voor de ander hebben ze rond deze leeftijd vooral bij hun 
seksegenoten. Jongens zijn vaker met jongens bevriend en 
meisjes met meisjes. Alleen al het feit dat jongens graag in 
grotere groepen opereren en meisjes in kleinere en dat  
jongens meer dingen doen en meisjes meer praten, maakt 
dat er verschillende werelden ontstaan waar de scheiding 
tussen de seksen ingebakken zit. Pas in de puberteit zien we 
weer gemengde vriendengroepjes ontstaan. 

De basis van alle kennis is het kunnen categoriseren: wat is 
het en waar hoort het bij? Daarom zie je kinderen al jong 
schelpen op het strand bij elkaar leggen, bijvoorbeeld eerst 
op grootte, dan op kleur en dan op hoe mooi het kind ze 
vindt. Het lijkt spel (en dat is het natuurlijk ook), maar het is 
tegelijkertijd een belangrijke cognitieve training. Kinderen 
vinden dit categoriseren zo’n leuke activiteit dat er weinig 
kinderen zijn die niet op enig moment iets sparen (en 
supermarktketens spelen daar gretig op in). Het kind kan 
aan een verzameling namelijk een eigen identiteit ontlenen 
en tegelijkertijd voor contacten met (gelijkgestemde) leef-
tijdsgenoten zorgen. Bij de meeste kinderen houdt de  
verzameling aan het begin van de puberteit op of wordt er 
wat anders verzameld. Soms tot in de volwassen leeftijd toe.

Ontwikkelingspsychologen zien de leeftijd van zeven jaar als 
een belangrijke sleutelleeftijd, omdat het kind in deze periode 
een aantal belangrijke zaken leert. Zo kan het beter dingen 
plannen omdat het steeds meer grip krijgt op de tijd (nu, 
straks, eerder). Ook is het kind minder afhankelijk van de 
aanwezigheid van anderen om een onplezierige taak tot een 
goed eind te brengen. Door de gewetensontwikkeling snapt 
het kind dat je niet alleen maar van jezelf kunt uitgaan, maar 
dat je soms iets voor de mensen om je heen moet doen. Het 
besef van wederkerigheid in relaties groeit. Daardoor kunnen 
kinderen steeds meer korte taakjes aan, zoals afruimen en 
plantjes water geven. Het doen van dit soort taakjes is een 
essentiële stap in de sociale ontwikkeling van een kind. 

Twee van de belangrijkste dingen bij verkeersvaardigheid 
zijn het juist kunnen inschatten van de snelheid van  
voertuigen en het kunnen onderdrukken van de eigen 
impulsiviteit. Het eerste heeft met ruimtelijk inzicht te 
maken, het tweede met de rijping van de hersenen  
waardoor steeds meer gedrag bewust wordt aangestuurd. 
Een derde belangrijk deel van de verkeersvaardigheid is 
natuurlijk dat de lichamelijke ontwikkeling van het kind nu 
zover is gevorderd, dat het goed kan fietsen. Daar waar 
kinderen tot ongeveer hun achtste fietsen vooral als een 
spelactiviteit zien, wordt het daarna een manier om zich te 
verplaatsen. Overigens haalt fietsen in grote delen van de 
wereld die status niet en blijft het een spelactiviteit. 
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Omdat het leven van het kind rond hun achtste steeds 
zelfstandiger wordt en het bovendien een veel rijker 
gevoelsleven krijgt (waarbij ook allerlei echte geheimen 
beginnen te horen), neemt bij veel kinderen de behoefte 
aan een vertrouwenspersoon toe. De positie die de ouders 
hadden, wordt nu in de buitenwereld gezocht en kinderen 
sluiten een exclusieve vriendschap met een leeftijds-
genootje. Ze noemen elkaar daarna ook graag ‘beste’ 
vriend of vriendin om te bevestigen dat de gevonden  
intimiteit niet zomaar bedreigd kan worden. Die zekerheid 
biedt sociale veiligheid.  

Wanneer psychische spanningen niet op dat niveau 
(kunnen) worden opgelost, kunnen klachten zich naar  
het lichaam verplaatsen. We spreken dan van psycho-
somatische klachten, maar de pijn is reëel. De oorzaak 
ervan ligt alleen niet in het lichaam maar in het psychisch 
welbevinden. Zodra een kind langdurig pijn heeft en er een 
vermoeden is van psychosomatische oorzaken, moet het 
altijd eerst medisch worden onderzocht om er zeker van te 
zijn dat er lichamelijk niets aan de hand is. De meeste 
psychosomatische klachten duren maar kort. De spanning 
komt dan voort uit een logeerpartij, ruzie met een vriendje 
of de angst voor een slecht cijfer. Voor volwassenen is  
het van belang beschikbaar te zijn als dit gebeurt, want  
het delen van de angst is meestal voldoende om de pijn  
te laten afnemen.

Jonge kinderen zijn egocentrisch, maar naarmate ze ouder 
worden ontwikkelen ze een zogenaamde Theory of Mind. 
Die hebben ze ook al als ze twee zijn, maar dan is hun 
‘theorie’ dat iedereen alles (zoals zijzelf) alleen maar uit 
eigenbelang doet. Dat is rond het achtste levensjaar 
veranderd en kinderen leren dat de gedachten van  
andere mensen anders zijn dan die van henzelf en boven-
dien dat je rekening dient te houden met anderen. Dat is 
een belangrijke stap in hun sociale ontwikkeling. Dit  
toenemend empathisch vermogen betekent dat ze diepere 
relaties met andere mensen kunnen aangaan en dat  
bijvoorbeeld vriendschappen niet meer zo makkelijk 
worden opgezegd (zaken die de vriendschap bedreigen, 
kunnen nu worden uitgepraat). 

Jonge kinderen kunnen onbedoeld een filosofische opmer-
king maken, maar als de cognitieve ontwikkeling een vlucht 
neemt, raken ze meer en meer geïnteresseerd in de abstrac-
tere vraagstukken als ‘Wanneer is iemand je vriend?’ of ‘Is 
stelen altijd slecht?’ Sommige scholen bieden kinderen die 
dit leuk vinden filosofieles aan; rond het achtste jaar is het 
juiste moment om ze op dit soort gebieden te stimuleren. Ze 
hebben immers vragen waarover ze graag willen nadenken 
en dat doen ze graag in het bijzijn van een volwassene die ze 
daarin verder helpt. Filosoferen met volwassenen wordt door 
kinderen ook gewaardeerd omdat volwassenen dan eindelijk 
eens met leuke vragen komen, in plaats van alleen maar met 
antwoorden. En filosoferen kan natuurlijk ook thuis aan tafel.
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van het eigen lichaam

In (informele) groepen 
ontstaat leiderschap

Rond hun tiende jaar wordt de leeftijdsgroep steeds 
belangrijker en kinderachtig gedrag kan ervoor zorgen dat 
je zakt op de sociale ladder. Vanaf deze leeftijd wordt het 
dus zaak om je niet al te jong meer te gedragen, althans: 
niet in het openbaar. Thuis vertonen kinderen vaak nog wel 
kinderlijker gedrag dan buiten (en hebben ze bijvoorbeeld 
nog een knuffel in bed liggen). De groepsdruk neemt nu 
toe en wordt ook wel peer pressure genoemd. Die druk 
kent het kind ook al uit eerdere levenfasen, maar het 
neemt vanaf nu steeds grotere vormen aan. 

Veel kinderen krijgen rond hun tiende hun eerste mobieltje 
en steeds vaker hebben ze daarmee ook toegang tot mobiel 
internet. Uit onderzoek blijkt dat ouders geen technolo-
gische wedloop moeten aangaan met hun kinderen, omdat 
ze dat in de regel verliezen. De beste manier om kinderen 
om te leren gaan met al die informatie en mogelijkheden, is 
over dit onderwerp met ze in contact te blijven. Ouders die 
af en toe meedoen met een spel of vragen om een en ander 
eens uitgelegd te krijgen, blijven in contact met hun kind en 
daardoor kan het onderwerp van gesprek blijven. Alleen 
maar verbieden of inzetten op totale controle rijdt eerlijk 
contact over dit onderwerp in de wielen. 

Tegen het einde van de basisschool komen de eerste 
meisjes in de prepuberteit terecht (de eierstokken  
beginnen rond de 10,5 jaar uit te groeien en oestrogeen af 
te scheiden) en dat maakt alle andere kinderen in de 
omgeving ook bewuster van hun eigen lijf. Dit zien we op 
deze leeftijd niet alleen op het gebied van de steeds 
belangrijker wordende mode, maar ook op het gebied van 
toenemende schaamtegevoelens. Volwassenen merken 
dat kinderen in deze leeftijdscategorie steeds minder  
kinderlijk worden en dat valt niet altijd mee. Steeds meer 
van het leven van hun kind speelt zich buiten hun gezichts-
veld af. De wereld wordt groter en de directe ouderlijke 
invloed kleiner. 

Kinderen zoeken naarmate ze ouder worden meer en meer 
naar hun identiteit en zijn daarvoor op zoek naar een groep 
gelijkgezinden. Zodra een dergelijke groep is gevormd of 
gevonden, spelen zich allerlei sociale processen in zo’n 
groep af. Een deel daarvan is positief, omdat kinderen 
bevestigd kunnen worden in wie ze (willen) zijn. Het is 
echter ook mogelijk dat een groep een negatieve sfeer 
heeft, zelfs voor de eigen leden. Vaak heeft zo’n groep een 
duidelijke leider met één of twee adjudanten die hem of 
haar ondersteunen. Ook zien we vaak één of twee leden 
die ‘uitvoerders’ zijn en de vuile klusjes moeten opknappen 
(zoals pesten). Zodra volwassenen dit merken moet hier 
aandacht voor komen, omdat elk van deze posities  
gevaren voor de ontwikkeling van het kind kan opleveren. 
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Lichamelijke  
ontwikkeling: de ‘big five’ 
Er vinden nu nog vijf grote lichamelijke veranderingen plaats; 
bij meisjes eerder dan bij jongens. Ten eerste gaan de  
hormonen hun werk doen. Bij meisjes worden vanaf onge-
veer 10,5 jaar de eierstokken groter en scheiden oestrogeen 
af, bij jongens nemen de zaadballen vanaf gemiddeld twaalf 
jaar in grootte toe en produceren testosteron. Ten tweede 
ontstaan secundaire geslachtskenmerken, zoals borstgroei 
en haargroei. Ten derde veranderen de proporties van het 
lichaam. Bij meisjes ontstaat er meer onderhuids vetweefsel 
rond de borsten, billen en dijen (de verhouding spieren en vet 
groeit uiteindelijk uit naar 5:4). Bij jongens groeien de spieren 
juist meer (de verhouding spieren en vet is uiteindelijk 3:1). 
Ten vierde nemen hart en luchtwegen in capaciteit toe en  
als vijfde maken allebei de seksen een groeispurt door. Tot 
ongeveer het tiende jaar zijn jongens nagenoeg even groot 
als meisjes, waarna eerst de meisjes en daarna de jongens 
groter worden (en de laatsten dit ook blijven). 
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rollEn  rEagErEn  sTarEn  glimlachEn  kijkEn    

gEluiDEn makEn  DrinkEn bijTEn  onTDEkkEn  

schoppEn ruikEn  proEvEn  ETEn  hErkEnnEn    
brabbElEn  lachEn  grijpEn  ziTTEn  kruipEn
klauTErEn  gEbarEn  gooiEn  lopEn  vallEn 

opsTaan zwaaiEn  spElEn  zingEn  springEn 

rEnnEn  lEzEn  vangEn  huilEn  praTEn  

TEkEnEn  schrijvEn  DansEn lErEn DEnkEn

onTwikkElEn  lEvEn... 




