
Baby’s ontwikkelen zich in de eerste twee jaar ongeloo� ijk 
snel. Een fase die ook nog eens heel belangrijk is voor hun 
ontwikkeling op latere leeftijd. Simon Hay is pedagoog bij 
KindeRdam, een van de grootste kinderopvangorganisaties in 
Rotterdam e.o. Hij vertelt er graag over. 

‘Het is heel belangrijk om baby’s in hun eerste maanden te 
ondersteunen in hun ontdekkingstocht. Daarmee bedoel ik 
dat je goed moet kijken naar wat zij nodig hebben. Voor baby’s 
is alles nog nieuw. Zo weten ze bijvoorbeeld niet waar hun 
eigen lichaam begint en ophoudt. Dat moeten ze dus uitvinden 
en daarvoor moeten ze vrij kunnen bewegen. In het begin zie 
je ze vooral met hun handjes spelen. Later breiden ze dat uit. 
Tenminste, als ze daarvoor de ruimte krijgen en 
niet vastzitten. 

Natuurlijk is een wippertje soms makkelijk, 
maar het beperkt kinderen erg. Weet je dat 
ik precies kan zien welke baby’s veel in zo’n 
stoeltje hebben gezeten? Die kunnen vaak 
nog niet goed zelfstandig rechtop zitten. Terwijl leeftijdgeno-
tjes die wel de kans gekregen hebben om zelf van liggen naar 
zitten te komen, dat al kaarsrecht kunnen.’ 

Het belang van de omgeving
Om baby’s alle kansen te geven, is de omgeving waarin 
ze opgroeien dus belangrijk. Maar hoe ziet die er dan uit? 
Simon legt het uit aan de hand van ‘de drie pedagogen’ van 

Loris Malaguzzi, de bekende pedagoog uit het Italiaanse dorp-
je Reggio Emilia. 

‘De eerste pedagoog is het kind zelf, samen met andere kinde-
ren. Heel erg belangrijk, want kinderen leren van elkaar. 

De tweede pedagoog bestaat uit de volwassenen die er-
voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en die hun ont-
wikkeling stimuleren. Op onze kinderdagverblijven zijn dat de 
pedagogisch medewerkers. Zij kijken heel goed naar wat kin-
deren nodig hebben. Vindt jouw baby het leuk om te kruipen 
en klauteren? Dan leggen we bijvoorbeeld een kussentje of 
een opstapje neer. Zo kan je baby lekker experimenteren. 

De derde pedagoog bestaat uit de ruimte en 
de materialen. Op onze babygroepen 
schenken we daar veel aandacht aan. Voor 
baby’s is het bijvoorbeeld niet � jn om alleen 
maar door stoelpoten omgeven te worden. 
Naast dat ze de ruimte moeten hebben om 

te kunnen bewegen, is het � jn als spullen op ooghoogte staan. 
Verder moeten ook de materialen uitnodigen om op onder-
zoek uit te gaan. Denk maar aan je keukenkastje thuis. Trekt 
jouw baby ook steeds alle spullen naar buiten? Dan wil hij 
graag experimenteren met het maken van geluiden’.

Kortom, als het goed is, ontwikkelen baby’s zich vanzelf, maar 
ze hebben daarbij wel onze hulp nodig!’

Baby’s ontwikkelen zich razendsnel. 
Maar alleen met jouw hulp!

‘Ik kan precies zien 
welke baby’s in een 

wippertje hebben gezeten.’


