
Een baby ontwikkelt zich razendsnel. Vaak lijkt 

dit vanzelf te gaan. Toch is het belangrijk om ook 

de ontwikkeling van baby’s te stimuleren met 

een uitdagend aanbod. Dit is nog niet zo makke-

lijk, want elk kind ontwikkelt zich in een eigen 

tempo. De Puk-poster is hierbij een hulpmiddel. 

Deze poster geeft je inzicht in de ontwikkeling 

van baby’s en biedt activiteiten aan om deze ont-

wikkeling te stimuleren. Er worden twee Puk- 

posters ontwikkeld. Op deze poster staat de  

sociaal-emotionele en talige ontwikkeling cen-

traal. Door middel van deze poster kun je een 

baby stimuleren om zich kenbaar te maken.

Goed voorbeeldgedrag
Het belangrijkste aanbod bestaat uit een goed voor-
beeld van de volwassenen. De baby heeft een aange-
boren eigenschap om te spiegelen wat hij ziet en 
hoort. Zo zie je dat een baby vaak ook gaat huilen als 
hij een ander kind hoort huilen. Omgekeerd zal wen-
selijk gedrag ook nagedaan worden. Buit dit kopieer-
gedrag uit door zelf het goede voorbeeld te geven. 
Ook op taalgebied. Benoem daarom alles wat je ziet 
en verwoord wat je doet. De Puk-poster helpt je 
hierbij. 

De Puk-poster
Hang de A4-vellen met dezelfde titel onder elkaar, 
zodat er een poster ontstaat. Doe hetzelfde met de 
andere vellen en hang die poster ernaast. Kies hier-
voor een plaats waar hij goed zichtbaar is. De posters 
kunnen gebruikt worden bij het observeren. Wat doet 
de baby? Waarin is hij geïnteresseerd? Waar kijkt hij 
naar? Elke illustratie geeft een stap in de ontwikke-
ling aan. Kijk bijvoorbeeld eens of de baby zijn hoofd 
al draait. Waar kijkt hij naar en wat veroorzaakt het 
kijken? Bied vervolgens een activiteit van de poster 
aan die aansluit bij deze ontwikkeling. Deze activi-
teiten staan onder de bijbehorende illustratie. De 
posters kunnen ook in de welkomsthal gehangen 
worden. Zo worden ouders op ideeën gebracht voor 
activiteiten thuis. Zij krijgen zo een beeld van de  
activiteiten die op het kindercentrum plaatsvinden. 
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Vertrouwen krijgen in volwassenen

Wiegen en optillen in een rustige omgeving
Pak de baby op je schoot. Wieg de baby zachtjes heen en weer en neurie of 
maak ‘hummende’ geluiden. Deze rustige bewegingen en zachte geluiden 
bieden de baby een gevoel van veiligheid.

Omhoog tillen
Til de baby op. Je ziet dat de ogen van het kindje steeds verder opengaan.  
Zo maakt hij oogcontact met de wereld om zich heen.

Zelfexpressie

Benoemen van emoties 
Benoem de hele dag door wat je aan het kind ziet. Bijvoorbeeld: Moet je  
lachen? Dat is fijn. Zo ervaart de baby dat hij deze emoties en behoeften mag 
hebben. Hierdoor pikt de baby de betekenissen van woorden op. Bovendien 
maakt hij kennis met de verschillende zinsmelodieën. Een vragende zin 
klinkt anders dan een gebiedende zin.

Jij lacht, ik lach terug!
De baby beseft langzaamaan dat hij meer nodig heeft dan alleen slapen en 
eten. Hij krijgt door dat ‘een lach’ een reactie oproept. Daarnaast merkt hij 
dat ‘huilen’ beantwoord wordt met verzorging. Omgekeerd zal een lach naar 
de baby met een lach worden beantwoord. 

Samen babbelen en fantasie brabbelen
Na een paar maanden gaat de baby meepraten. Dit zijn de eerste tekenen 
van een echt gesprek. Stel vragen aan de baby en wacht op zijn antwoord. 
Bedenk wat hij kan bedoelen en ga hierop door. Bijvoorbeeld: Vind jij die 
ballon zo mooi? Daadada. Zal ik hem aan je geven? Dada. Goed , hier is de 
ballon. Geef af en toe ook antwoorden in babytaal. Hoe reageert de baby?

Van basisbehoeften naar zelfexpressie
Sociaal-emotionele en talige ontwikkeling van baby’s
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Vertrouwen krijgen in volwassenen

Begroeten
Begroet de baby elke keer. Het kind gaat de stem en zijn naam op deze manier 
herkennen en raakt bekend met manieren van contact leggen met anderen.

Liedjes zingen
Zing liedjes of praat terwijl de baby in de box ligt. Hierdoor leert hij dat je er 
bent, ook al ben je niet binnen handbereik.

Zelfexpressie

Kriebelspelletjes
Maak de baby bekend met zijn eigen gevoel. Kriebel hem voorzichtig in zijn 
nek en wacht zijn reactie af. Vindt hij het fijn of trekt hij zich terug? Buiten-
zinnig lachen is een manier om spanning te ontladen. Dit is een teken om het 
kriebelen niet verder uit te breiden. Stop met kriebelen als de baby het niet 
leuk vindt. Zo respecteer je hem en leert hij je te vertrouwen. Verwoord zijn 
gevoel door te vertalen wat je ziet. Door het kriebelen te ondersteunen met 
een versje, zoals ‘Komt een muisje aangelopen’ bied je de baby veiligheid. 
Hij kan dan namelijk voorspellen wat er gaat gebeuren. 

Kiekeboe
Speel dit spelletje met grote regelmaat. De baby ervaart zo dat je er bent, 
ook al ziet hij je niet. Daarnaast krijgt hij het vertrouwen dat je altijd terug-
komt. Ook leert hij spelenderwijs jouw naam.

Van basisbehoeften naar zelfexpressie
Sociaal-emotionele en talige ontwikkeling van baby’s
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Wijzen en brabbelen

Wat-o-dat?!
Na een paar maanden gaat de baby wijzen. Maak 
er een spelletje van: benoem datgene waarnaar 
hij wijst. Ga het speeltje samen halen: Wil jij de 
bal? Hier is de bal. Breid daarna het spelletje 
verder uit.
Leg een aantal van de aangewezen spullen bij de 
baby neer. Pak een voorwerp en houd het achter 
je rug: Waar is de bal? Hier is de bal.
De baby wordt steeds enthousiaster. Hij gaat 
klappen in zijn handen en schudden van onge-
duld. Plotseling zegt hij ineens: Die-die.
Voordat de baby deze kreet kan uiten, kent hij al 
heel veel begrippen. Vraag maar eens: Waar is de 
auto? Goede kans dat hij met zijn blik de auto 
zoekt en ernaar kijkt!

Knikken en schudden

Naast het kind spelen
De baby gaat steeds meer op ontdekkingstocht. 
Begeleid het onderzoekende gedrag. Zorg dat je 
op kindhoogte meespeelt. Benoem wat je ziet: Wil 
jij de bal? Vertaal de reactie: Ja, jij wilt de bal. Of: 
Nee, wat wil je dan? Pak het speelgoed en speel 
ermee. Zo ziet de baby wat hij ermee kan doen.

Benoem het speelgedrag
Het kind komt ook andere kinderen tegen in zijn 
spel. De baby wordt geconfronteerd met het feit 
dat niet alles van hem is. Grijp niet direct in bij 
een aanvaring. Zo ervaart een kind hoe hij iets 
kan krijgen en hoe hij iets kan houden. Benoem 
wat je ziet. Mag ik die auto? Nee, het mag niet. 
Zal ik helpen met een andere auto zoeken?
Hierbij kan het ‘alsjeblieft-dankjewel-spelletje’ 
gespeeld worden (zie poster motorische en zin-
tuiglijke ontwikkeling). 

Van kijken tot nadoen

Kijk je naar mij? Ik kijk ook naar jou!
Let er eens op hoe vaak de baby naar jou kijkt. Dit 
doet hij om te zien hoe de volwassene op iets re-
ageert. Beantwoord dit kijken. Zeg bijvoorbeeld: 
Klim maar. Je kunt het wel. Zo geef je hem veilig-
heid en ondersteuning. Ook een schrikreactie is 
van waarde. De baby ziet en voelt dat hij iets niet 
moet doen omdat het te gevaarlijk is. Dit kijk-ge-
drag is een continu spel van vraag en antwoord.

Papegaaispelletjes
Zet een paar kleintjes om je heen. Druk op je 
neus en zeg: toet toet. Druk daarna een voor een 
op de neus van de kinderen en zeg: toet toet. Her-
haal dit een paar keer. Doen er al kinderen mee? 
Breid het spel uit met andere gebaren. Bijvoor-
beeld: trekken aan je oorlel met het geluid tring 
tring. De kinderen beleven plezier aan het repro-
duceren van deze herkenbare klanken.
 

Van ik naar jij-gericht
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Wijzen en brabbelen

Erin en eruit
Zet een doos met speelgoed voor de baby neer. 
Ontdek samen met de baby wat erin zit. Haal de 
voorwerpen er een voor een uit en benoem ze. 
Wauw, een auto! Hee … een bal! Dat is een ver-
rassing.

Ordenen en sorteren
Bied materiaal aan dat de baby kan sorteren. 
Hiermee stimuleer je het kijkgedrag. Benoem de 
verschillen. Zo breidt de baby zijn begrippen- en 
woordenkennis steeds verder uit. Begin met het 
laten sorteren van vorm bij vorm, bijvoorbeeld: 
blok bij blok. Breid het spel uit met het sorteren 
van gelijke vormen in verschillende kleuren/
groottes, bijvoorbeeld: het blauwe blok bij het 
blauwe blok.

Knikken en schudden

Vragenspelletje
Ga met een paar kinderen om je heen zitten en 
zet een mand met verschillende spullen bij je 
neer. Stel vragen terwijl je iets uit de mand pakt. 
Laat bijvoorbeeld een kom zien en vraag: Is dit 
een bal? Bekijk de reacties. Als antwoord op jouw 
vraag knikken of schudden ze met hun hoofd. 
Verwoord deze beweging met: Nee, het is een 
kom. Of: Ja, goed zo het is een bal. Aan de hand 
van dit spelletje kun je nagaan welke woorden de 
baby al kent. Dit maakt in één oogopslag duide-
lijk dat hij meer woorden kent dan hij kan uit-
spreken. 

Van kijken tot nadoen

Hoe doet de poes?
De eerste herkenbare woorden zijn voorwerpen 
en dieren uit de directe belevingswereld. Vooral 
dieren zijn interessant. Beleef samen plezier in 
het uitbeelden en nadoen van deze dieren. Doe 
bijvoorbeeld voor hoe hij zijn pootjes likt. Ver-
volgens zeg je afwisselend: miauw, prrprr. Bouw 
de geluiden en bewegingen uit met bijvoorbeeld 
de hond, het schaap, de kip. Het kind leert zich te 
verplaatsen in een dier en breidt zijn woorden-
schat uit.

Bewegingsliedjes
Zing liedjes waarbij bewegingen gemaakt kun-
nen worden. Ondersteun de allerkleinsten met 
het uitvoeren van de bewegingen. Zing zelf uit 
volle borst mee zodat de kinderen zich vrij voe-
len om mee te doen. 

Van ik naar jij-gericht


