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Baby’s zouden te veel stress 
 hebben op het kinderdagverblijf. 
Eens in de zoveel tijd duikt de 

discussie weer op. De ene keer naar aan
leiding van een onderzoek, de andere 
keer als gevolg van uitspraken van een 
deskundige. ‘De discussie is totaal mis
plaatst,’ vindt Leonie Heutz, manager 
pedagogiek en kwaliteit bij Humanitas 
Kinderopvang. ‘De discussie moet niet 
gaan over de vraag of baby’s wel of niet 
thuishoren in de kinderopvang, maar 
over hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
baby’s het goed hebben op een kinder
dagverblijf.’

Geborgenheid
Heutz doelt vooral op de sociale en 
emotionele veiligheid die baby’s zo 
hard nodig hebben. Voelen ze zich niet 
veilig, dan kunnen ze zich niet goed 
ontwikkelen, simpel gezegd. Een baby 
die zich niet veilig voelt is onrustig, 
slaapt en eet moeilijk en huilt veel.  
Of zit – als hij kan kruipen – steeds  
bij het hekje van de verschoonruimte 
totdat de pedagogisch medewerker 
 terugkomt. Een teken aan de wand  
voor de pm’er. Maar hoe bied je die 
 veiligheid aan de allerkleinsten?  

‘De basis ligt bij de wenperiode,’ stelt 
Piklertrainer Gonnie Tromp. De Hon
gaarse kinderarts Emmi Pikler hechtte 
veel waarde aan een zorgvuldige, 
 fysieke verzorging, omdat juist dit de 
baby het gevoel van geborgenheid en 
veiligheid geeft. Vandaaruit kan een 
baby met plezier en vertrouwen zelf
standig spelen en bewegen.

Samen wennen
Tijdens het wennen moet de baby die 
geborgenheid al ervaren, door samen 
met de ouder te wennen, vertelt Tromp. 
‘Moeder komt de eerste keren met het 
kind op de groep en doet de verzorging. 
De pedagogisch medewerker staat erbij 
en kijkt hoe moeder het doet. Zo leert de 
baby de ruimte kennen met een veilig 
persoon erbij, en de pm’er ziet hoe 
moeder haar kind troost. Op die manier 
laat moeder haar kind zien dat het goed 
is, dat zij vertrouwen heeft in de pm’er.’ 
Tromp ziet dat deze vorm van wennen 
werkt. ‘Als kinderen merken dat ouders 
vertrouwen hebben in een kinderdag
verblijf, en vooral in de pm’er die hen 
verzorgt, voelen zij zich relaxter. Een 
baby huilt minder, valt makkelijker in 
slaap en speelt zelf. Dat heeft natuurlijk 
ook effect op de sfeer in de groep: er is 
rust. De band tussen de pedagogisch 
medewerker en het kind wordt daar
door hechter, net als die tussen ouders 
en pm’er.’

De weg wijzen
Ook tijdens de dagelijkse bezigheden is 
rust en veiligheid belangrijk. Pm’ers 
die constant van de ene ruimte naar de 
andere lopen, om bijvoorbeeld brood 
uit de keuken te halen, zorgen voor 
 onrust. Collega’s die even naar binnen 
wandelen om de telefoon over te dragen, 
zorgen voor vragende blikken bij de 
kinderen. ‘Je beseft niet hoe vaak een 
deur open en dicht gaat,’ zegt Gonnie 
Tromp. ‘Elke keer kijken kinderen naar 
die deur en vragen zich af wat er nu 
weer staat te gebeuren.’
Hoe los je dat op? Het is soms immers 

onvermijdelijk de ruimte te verlaten? 
Tromp: ‘Vertel altijd wat je gaat doen, 
maar vooral dat je ook weer terugkomt. 
Dat is ontzettend belangrijk. Ook als er 
iemand binnenkomt, geef je aan wat die 
persoon komt doen. Het biedt kinderen 
oriëntatie, en dat brengt sociale veilig
heid.’ Tromp voegt toe: ‘Als je naar een 
feestje gaat waar je niemand kent,  
weet je ook niet wat de bedoeling is. 
Wordt er gedanst? Gegeten? Alleen maar 
gepraat? Het is dan fijn als iemand je 
de weg wijst.’

Benoemen
Het benoemen van alles wat je doet  
– van optillen tot eten geven tot spelen – 
is essentieel in de visie van Emmi Pikler. 
Kinderen voelen zich veilig als ze weten 
waar ze aan toe zijn. Bij Humanitas 
Kinderopvang wordt daarom de methode 
“Ruim baan voor baby’s” gebruikt. 
 Leonie Heutz: ‘Respect voor het kind, 
aandachtige verzorging en bewegings
vrijheid staan centraal. Een baby wordt 
zoveel mogelijk door een vaste pm’er 
verzorgd, met veel aandacht. Pm’ers 
volgen het tempo van het kind. Ze voeden 
de kinderen zo lang mogelijk op schoot. 
Pas als ze écht in het eetbankje kunnen 
zitten, met ongeveer tien maanden, 
gaan ze zelf zitten.’ Dat vergt veel tijd, 

erkent Heutz. ‘Het is een cultuuromslag. 
Maar goed plannen en heel goed af
spreken wie wat doet en wie voor welk 
kind zorgt, geeft juist veel rust. Want 
als een baby al die aandacht heeft 
 gekregen, gaat het tevreden zelf spelen 
in de box.’
Tromp: ‘Vijf minuten bij een spelend 
kind zitten is al genoeg. Ze voelen zich 
gezien. Die aandacht betaalt zich uit: 
kinderen zijn tevreden. En het is natuur
lijk ook leuk. Kijken waar kinderen 
mee bezig zijn, zien wat ze leren, 
 ontdekken wat ze interessant vinden. 
Dat is het leuke van dit werk. Neem die 
tijd, gun het jezelf.’

Verticale groepen
Met de terugloop van het aantal kinderen 
in de opvang, worden steeds meer groepen 
samengevoegd, en ontstaan er meer 
verticale groepen. Voor de sociale en 
emotionele veiligheid van de baby’s 
kan dat slecht uitpakken, vinden beide 
deskundigen, tenzij er goed wordt 
 nagedacht over een plan van aanpak. 
‘Ook bij Humanitas Kinderopvang 
 hebben wij noodgedwongen verticale 
groepen,’ aldus Leonie Heutz. ‘Maar we 
blijven vasthouden aan de aanpak die 
we ook in de babygroepen hanteren.  
Zo hebben we een grote box waarin de 
baby’s zich vrij kunnen bewegen en 
vanwaaruit ze naar de oudere kinderen 
kunnen kijken om te leren. Rituelen, 
voorspelbaarheid en structuur zijn 
 zeker zo belangrijk in deze groepen, 
dus het vergt nóg meer planning. Maar 
het kan wel.’
Piklertrainer Gonnie Tromp ziet een 
verticale groep vooral als een nood
oplossing. ‘Het is frustrerend voor 
 baby’s om iets te zien wat ver buiten 
hun vermogen ligt, dus het kijken naar 
oudere kinderen werkt averechts. Een 
kind heeft succeservaringen nodig om 
zelfvertrouwen op te bouwen. Ga met 
de oudere kinderen dus zoveel mogelijk 
naar buiten, want dan komt een baby 
gemakkelijker  tot zelf spelen. Dat is 
beter voor alle kinderen.’ <

Sociale en emotionele veiligheid is van groot belang voor de ontwikkeling 
van baby’s. Maar hoe bereik je dat in de kinderopvang? En is het überhaupt 
mogelijk in een verticale groep? ‘Meer aandacht betaalt zich terug.’
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HOE ZORG JE VOOR 
 EMOTIONELE VEILIGHEID? 
•  Neem tijd voor een uitgebreide 

wenperiode met de ouder(s)
•   Maak plaats voor persoonlijke 

spulletjes, zoals een familiemuur
•  Ga zo weinig mogelijk de ruimte 

in en uit
•  Vertel wat je gaat doen en ver-

tel dat je weer terugkomt
•  Benoem alle handelingen met 

een baby van tevoren en voer 
ze dan pas uit 

•  Geef veel persoonlijke aandacht 
tijdens de verzorgmomenten

•  Zorg voor een goed contact met 
de ouder(s).


