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ABC  Sensitief- responsief                                             Achtergrondinformatie 
 
Sensitief 

Jonge kinderen communiceren veel via lichaamstaal. We kijken daarom veel naar het gedrag van een 

kind en probeert zoveel mogelijk signalen op te vangen. Dit betekent dat we een sensitieve houding 

hebben. We zijn daarbij alert op mogelijke achterliggende gevoelens en behoeften en stellen onszelf 

vragen als "Wat zou het kind met dit gedrag willen zeggen?" en "Welk gevoel of welke behoefte zou 

hier achter kunnen zitten?"  

 

Initiatieven van kinderen worden opgevat als een signaal, een initiatief tot contact en wederkerige 

interactie. Als sensitieve gastouder gaan we daarop in op een manier die bij de persoonlijke emoties 

en ervaringen van het kind passen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in hun gedrag soms 'tegendraads' 

lijken terwijl er juist een ontwikkelingsgerichte behoefte achter het gedrag schuilt. Bijvoorbeeld 

behoefte aan informatie over het 'hoe en waarom' of de behoefte een bepaalde competentie te 

oefenen. 

 

Responsief 

We reageren direct en alert op initiatieven van kinderen. We hebben op deze wijze een responsieve 

houding. Er wordt gereageerd door middel van een zg. 'ontvangstbevestiging' (interactievaardigheid), 

bijvoorbeeld een verwoording van wat een kind denkt of voelt 'Je schrok even he?'. Daardoor merkt 

het kind dat hij 'gezien' en 'gehoord' is.  

 

Vervolgens geven we voldoende tijd en ruimte om te reageren, terwijl we oogcontact houden.  Deze 

pauze biedt een kind emotionele veiligheid, en er kan een dialoog tussen beiden ontstaan 

(wederkerige interactie). Zodoende ontvangen we de informatie die nodig is om het kind te bieden wat 

het op dat moment nodig heeft. Dat kan ook zijn; het contact afronden.  

 

Als de baby huilt 

We reageren op huilende baby, zoals hierboven beschreven. Huilen kan de baby helpen om een stap 

in ontwikkeling te maken (zich kunnen terugdraaien naar de rug, ver genoeg kunnen rekken om een 

speeltje te pakken) of om zichzelf te reguleren (in slaap vallen, emoties verwerken). Wij gaan uit van 

het competente kind en geven het kind tijd en ruimte om dit soort zaken zelf op te lossen, waarbij we 

wel in de buurt blijven om te handelen wanneer we inschatten dat de baby dit nodig heeft. 

 

In een groep kan het voorkomen dat een baby huilt, en dat de gastouder om organisatorische redenen 

niet direct naar de baby toe kan gaan. Als dit zo is, laat de gastouder in ieder geval merken dat ze het 

huilen gehoord heeft en dat ze er snel aan komt (“Je huilt, je hebt trek hè? Als ik klaar ben met het 

verschonen van Jasper kom ik bij jou”).  

 

Baby’s die acuut aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld als ze zich pijn doen, krijgen deze direct. Of 

acute aandacht nodig is, interpreteren we op basis van de situatie en hoe we het huilen interpreteren. 

We proberen soorten huilen te herkennen door middel van Dunstan babytaal.  

 

Meer informatie over op www.dunstanbabytaal.nl  

Meer informatie over huilen en baby's in het ABC onder 'Baby's en Huilen'. 

 


