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ABC PIKLER® in t kort                        Ter inspiratie 
 
Omgaan met baby's 

1) Als gastouder ben je voor kinderen een vast en bekend persoon; jij verzorgt de kinderen 

2) Als je een baby of dreumes verzorgt, doet je dat langzaam en aandachtig zodat het kind kan volgen wat 

je doet. Vertel het kind wat je gaat doen en doet zodat je het voorbereidt op wat gaat komen, en taal bij 

handelingen ontvangt. Reageer ook op wat het kind zelf 'vertelt'. 

3) Wipstoeltjes worden minimaal gebruikt. Kinderen kunnen er zich niet goed in bewegen en spelen 

(=ontwikkelen). En als…, dan toch? ; Nooit langer dan 10 minuten achtereen en niet vaker dan twee 

keer per dag. 

4) Een wakkere baby wordt zoveel mogelijk op zijn rug gelegd en om hem heen worden een aantal 

verschillende soorten goed hanteerbare speeltjes gelegd. Ook kinderen die al kunnen zitten kun je op 

hun rug leggen. De oefening van rollen en zelf gaan zitten is goed voor hun motorische ontwikkeling. De 

ouder kan je vertellen of de baby in of buiten de grote grondbox (indien aanwezig) te spelen wordt 

gelegd. 

5) Voordat je iets met een kind gaat doen (oppakken, uit bed halen etc.) bedenk van tevoren wat je daarna 

met het kind wil gaan doen. Bereidt het dan eerst voor; de fles, fruithapje, een slabbetje, de luier, 

slaapzak of kleren. Vertel dit vervolgens aan het kind, voor je het oppakt. 

6) Praat steeds met één kind tegelijk, en concentreer je daarop. Ga niet met anderen praten, behalve als 

het heel dringend is en leg het uit (dus niet over de hoofden van de kinderen heen praten). 

7) Als het rustig is en de kinderen spelen, neem dan een observerende rol aan. Kijk (vanaf een stoel) hoe 

de kinderen bezig zijn en stoor hun spel niet. Schrijf interacties met materialen en tussen kinderen op, 

om ze op een later tijdstip aan ouders te kunnen navertellen.  

Als een kind jou echter stralend aankijkt omdat het haar bijvoorbeeld gelukt is een bakje in een ander 

bakje te doen of omdat ze voor het eerst los is gaan staan, dan kun je natuurlijk delen in haar trots en 

plezier door te benoemen wat je haar hebt zien doen. 

8) Kinderen die uit zichzelf nog niet kunnen gaan zitten, krijgen op schoot hun eten en drinken. 

9) Een fopspeen is bedoeld voor heel jonge baby’s om aan zuigbehoefte te voldoen. Daarnaast is het beter 

het gebruik van spenen zoveel mogelijk te beperken.  Spenen geven we daarom zoveel mogelijk alleen 

bij het slapen gaan. Voor meer info over het gebruik van spenen kun je terecht bij de pedagoog van 

SKDH. 

10) Voor baby's geldt dat de vaste rituelen (één op één verzorgingsmomenten) en zelfstandig spel 

betekenisvol en zinvol bijdragen aan hun ontwikkeling.  

Dit betekent dat 'tijd voor een activiteit' (organiseren van speel-leeractiviteiten)  zoals verderop in de 
werkplan niet voor baby's geld.  

 

 


