
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 makkelijk, 

want elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. 

Een hulpmiddel hierbij kan de Puk-poster zijn. 

Deze poster geeft je inzicht in de ontwikkeling van 

baby’s en biedt activiteiten aan om deze ontwik-

keling te stimuleren. Er worden twee Puk-posters 

ontwikkeld: één waarbij de motorische en zintuig-

lijke ontwikkeling centraal staat en één voor de 

sociaal-emotionele en talige ontwikkeling. 

Aansluiten bij de behoefte van baby’s 
Als een baby voor het eerst naar het kindercentrum 
komt, moet hij wennen aan de nieuwe omgeving. Hij 
kan nog niet goed zien en bewegen en hij vindt zijn 
veiligheid in bekende geluiden en geuren. Dit kun je 
bereiken door zachtjes tegen de baby te babbelen en 
hem een geurdoekje van thuis te geven. Je ziet aan de 
gezichtsuitdrukking van de baby of hij het naar zijn 
zin heeft. Als de baby eenmaal gewend is, gaat hij 
duidelijk maken wat hij nodig heeft. Door hierop in te 
spelen voorkom je dat de baby ongeïnteresseerd of 
gefrustreerd raakt. De Puk-poster helpt je om aan te 
sluiten bij deze behoefte.

De Puk-poster
Hang de A4-vellen onder elkaar, zodat er een poster 
ontstaat. Kies hiervoor een plaats waar hij goed 
zichtbaar is. De poster kan gebruikt worden bij het 
observeren. Wat doet de baby? Waarin is hij geïnte-
resseerd? Waar kijken zijn ogen naar? Elke illustratie 
geeft een stap in de ontwikkeling aan. Kijk bijvoor-
beeld eens of de baby zijn hoofd al draait. Waar kijkt 
hij naar en wat veroorzaakt het kijken? Bied vervol-
gens een activiteit van de poster aan die aansluit bij 
deze ontwikkeling. Deze activiteiten vind je onder de 
bijbehorende illustratie. De poster kan ook in de wel-
komsthal gehangen worden. Zo worden ouders op 
ideeën gebracht voor activiteiten thuis. Ook krijgen 
ouders zo een beeld van de activiteiten die op het 
kindercentrum plaatsvinden.
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De knijpreflex
Van dicht naar open

Van één hand naar tw
ee

Peuteren
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Vinger om
klem

m
en

Leg een vinger in de handpalm
 van 

de baby. Hij zal zijn vingers er om
-

heen 
klem

m
en. 

Zing 
zachtjes 

en 
m

aak kleine, zw
aaiende bew

egingen 
m

et zijn arm
en.

Sokken voelen
Vul felgekleurde sokken m

et m
ateri-

alen, 
zoals 

krantenproppen, 
sok-

ken, plastic zakken of een bolletje 
w

ol. Knoop de sokken daarna dicht. 
De verschillende geluiden, de kleu-
ren en de knijpervaringen m

aken 
het knijpen en loslaten van de ge-
vulde sokken eindeloos leuk.

Alsjeblieft-dankjew
el-

spelletje 
Bied groter m

ateriaal aan. Eerst kan 
de baby dit niet m

et één hand grij-
pen. Ineens krijgt hij in de gaten dat 
hij m

et tw
ee handen tegelijk kan 

grijpen.
O

efen dan het doorgeven van de ene 
naar de andere hand m

et het ‘Alsje-
blieft-dankjew

el-spelletje’.  
Ga voor de baby zitten. Geef hem

 in 
de ene  hand een blok en zeg ‘Alsje-
blieft’. Reik je hand naar de overlig-
gende kant en laat de baby het blok 
hierin leggen. Zeg  ‘Dankjew

el’. W
is-

sel af en toe de richting van het 
doorgeven. Dit kun je eindeloos her-
halen.  

Balletje pakken
Als de baby zijn hand steeds soepe-
ler kan bew

egen, w
orden kleinere 

m
aterialen aangeboden. Stop een 

knijpballetje in een chipskoker. Doe 
het deksel op de koker en ram

m
el 

erm
ee. Haal dan het deksel van de 

koker en geef de koker aan de baby. 
Lukt het hem

 om
 de bal eruit te krij-

gen? M
aak het spelletje m

oeilijker 
m

et 
een 

kleiner 
houten 

balletje, 
pingpongballetje of pom

pon. 

Touw
tje trekken

W
eer m

oeilijker w
ordt het om

 aan  
een touw

tje te trekken. Neem
 een 

posterkoker en boor er gaatjes in. 
Bevestig 

verschillende 
soorten 

touw
tjes aan de koker. Laat de baby 

aan de touw
tjes trekken.

V
an vastho

uden tot lo
slaten

M
o

to
rische en zintuiglijke o

ntw
ikkeling van baby’s
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Beperkt zien
Het hoofd draaien

Trappelen
Draaien op de buik 

Kleurenbal
De jonge baby ziet alleen nog op 
korte afstand en onderscheidt al-
leen nog grote vlakken in kleur. De 
eerste kleuren die de baby kan on-
derscheiden zijn rood en groen. 
Hang daarom

 een grote rode bal bo-
ven de box. Zorg dat de afstand tot 
de ogen ongeveer 20 cm

 is. Door de 
bal te bew

erken tot bijvoorbeeld een 
aardbei, is de baby langer geboeid. 
Babbel m

et de baby over de kleuren 
of zing liedjes. O

ok kan een m
uziek-

doosje de herkenning bieden voor 
een veilige om

geving.

‘W
aar is Puk? Hier is Puk!’

Laat de baby eerst kennism
aken m

et 
Puk. Als zijn interesse gew

ekt is, ga 
je een stapje verder. Houd Puk op 
een afstandje boven de baby en zeg 
‘Hier is Puk!’. W

ieg Puk rustig heen 
en w

eer. Kijk of de baby Puk m
et zijn 

ogen volgt. Als de nek van het kind 
soepel bew

eegt, kan de bew
eging 

uitgebreid w
orden door Puk m

eer 
naar links of rechts te bew

egen. O
ok 

kan de baby uitgedaagd w
orden om

 
Puk te zoeken. Verander dan steeds 
de kant w

aar je Puk houdt: links, 
rechts, m

aar ook recht boven zijn 
hoofd. Vraag steeds ‘W

aar is Puk?’. 
Als de ogen van de baby Puk hebben 
gevonden zeg je ‘Hier is Puk. Goed 
zo!’. Let erop dat de bew

egingen 
niet te snel gaan. De nek van de 
baby is kw

etsbaar. 

Trappelen m
et de voetjes

Bij het trappelen m
et de voeten is de 

rug van de baby bol en w
orden de 

rugspieren verstevigd. Deze spieren 
heeft de baby nodig om

 tot zit te ko-
m

en. Het trappelen kan gestim
u-

leerd w
orden door een zachte bal 

(softbal) boven de voeten van de 
baby te hangen. Zorg ervoor dat de 
voeten de bal kunnen raken. De bal 
kan ook vervangen w

orden door bel-
letjes. O

ok felgekleurde w
ashand-

jes of belletjes aan de sokken van de 
baby stim

uleren het trappelen. De 
baby zal zijn voeten dan naar zich 
toe trekken. 

Deegrollen m
et de baby

De baby gaat m
oeite doen om

 zelf te 
draaien. Help de baby hierbij. Leg 
hem

 op zijn buik. Gebruik één hand 
om

 de draai te begeleiden. De ande-
re hand begeleidt het hoofd. Hoe 
sterker de spieren van de baby zijn, 
hoe 

m
akkelijker 

het 
‘deegrollen’ 

gaat. Zing bij het om
rollen ‘Rollen, 

rollen, rollen, heen en w
eer!’. 

Vliegtuigje spelen
De baby gaat vliegen. Leg  hem

 m
et 

zijn buik op je arm
. Klem

 je hand on-
der zijn oksels. De andere hand ligt 
op zijn rug. Laat de baby eerst zacht-
jes schom

m
elen. Als hij het leuk 

vindt, bouw
 je de bew

eging uit tot-
dat hij ‘vliegt’. Dit spel verstevigt de 
buik-, rug- en nekspieren die nodig 
zijn om

 het hoofd op te richten.

V
an ho

ren en zien tot zelf o
ntdekken

M
o

to
rische en zintuiglijke o

ntw
ikkeling van baby’s



Kruiphouding
O

p handen en voeten
Optrekken en weer zitten

De eerste stapjes

Balanceren op de buik
Leg de baby op zijn buik over een 
m

ini-skippybal. Het balanceren op 
de bal zorgt voor spierontw

ikkeling 
van buik, rug en nek. Deze spieren 
zijn nodig om

 tot kruipstand te ko-
m

en.

W
at zie ik daar?

Zet een grote verpakkingsdoos (bij-
voorbeeld van een w

asm
achine) op 

zijn kant voor de baby neer. Bevestig 
spullen zoals gekleurde sokken of 
plastic spiegels aan de binnenkant 
van de doos. De baby w

ordt zo uitge-
daagd om

 in de doos te kruipen.

Kom
 m

aar in m
ijn huisje

Ga op een afstandje van de baby zit-
ten. Spreid je arm

en en vraag ‘W
ie 

kom
t er in m

ijn huisje?’. De baby zal 
zijn best doen om

 te kom
en. Als be-

loning krijgt hij een knuffel. 

Rollen m
et de bal

Neem
 een grote bal, het liefst m

et 
een belletje erin. Rol de bal zachtjes 
w

eg en zeg tegen de baby ‘Pak de 
bal m

aar.’. Naarm
ate de baby zich 

ontw
ikkelt, zal hij de bal ook zelf 

gaan rollen. Zo houdt hij zijn eigen 
spel op gang.

Kiekeboe 
Zet de baby in de box of bij een hek-
je. Ga erachter staan en zeg op ver-
schillende hoogtes ‘Kiekeboe!’. De 
baby zal vanzelf ook gaan staan, zit-
ten of hurken.

Sam
en dansen

Zet een vrolijk m
uziekje aan, ga bij 

de box staan en bew
eeg je heupen 

op de m
uziek. De baby w

il van de 
grond kom

en en m
aakt ook verende 

bew
egingen m

et zijn benen. 

Handgrepen
Bevestig handgreepjes aan de m

uur 
en varieer ze in hoogte. Hieraan kan 
de baby zich optrekken. M

aak het 
helem

aal uitdagend door verschil-
lende grepen te gebruiken.

Lopen m
et een loopw

agen
Bied een loopw

agen of blokkenkar 
aan. De baby beseft al snel dat hij 
zich hieraan kan optrekken. Houd de 
eerste keren de kar vast en loop m

et 
het kind m

ee. Daarna kan de baby 
zelf experim

enteren. M
et vallen en 

opstaan 
leert 

hij 
zichzelf 

voort- 
bew

egen.

Verhuisspel
Als de baby al zelf kan lopen m

et de 
kar, kan de activiteit m

oeilijker ge-
m

aakt w
orden. Vertel hem

 dat hij 
m

ag helpen verhuizen. Laat hem
 

blokken in de kar leggen en deze 
vervolgens naar de kast brengen. 
Loop m

et het kind m
ee of ga zelf al-

vast bij de kast zitten. 
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V
an bew

egen tot erm
ee bew

egen
M

o
to

rische en zintuiglijke o
ntw

ikkeling van baby’s



Zitten m
et steun in de rug

Zelfstandig zitten

Spullen van tafel 
Een eigen plekje biedt rust. Zo hoeft 
de baby zich geen zorgen te m

aken 
dat hem

 iets w
ordt afgepakt.

Natuurlijk is de uitdaging groot om
 

spullen van de tafel te gooien. M
aak 

hier een spel van door speelgoed 
m

et een touw
 aan de tafel vast te 

m
aken. O

ok kan er een w
erpton  bij 

de tafel geplaats w
orden. Laat het 

kind zijn knuffel in de ton w
erpen. 

Potten en pannen
Zet de baby eens in een  halve cirkel 
van potten en pannen. Geef hem

 een 
trom

m
elstokje m

et een zacht uitein-
de. Kijk of het de baby lukt om

 op 
alle potten en pannen te trom

m
elen. 

Dit spel kan m
oeilijker gem

aakt w
or-

den door de pannen in een rij voor 
het kind neer te zetten. Kijk nu of het 
kind van zit tot kruipen kom

t. Vari-
eer 

het 
spel 

m
et 

verschillende 
speelgoedsoorten.

Rijden op een doek
Een zittende baby zal zijn best gaan 
doen om

 zich te verplaatsen. Hier is 
de ontw

ikkeling van de onderste 
rugspieren voor nodig. Zet de baby 
op een doek. Vertel dat hij gaat rij-
den en trek de doek m

et de baby 
erop langzaam

 voort. Zorg ervoor 
dat de baby m

et zijn rug naar je toe  
zit. M

ocht de baby tijdens het ritje 
achterover vallen dan valt hij zacht 
in de doek.

V
an zit m

et steun naar zelfstandig zitten
M

o
to

rische en zintuiglijke o
ntw

ikkeling van baby’s
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