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Omgaan met baby’s bij KION 

 

Aandacht voor baby’s  

Rode draad van het babybeleid is aandachtig bezig zijn. Door goed te kijken en te luisteren naar 

baby’s leren we ze kennen en weten we waaraan ze behoefte hebben. Hierdoor kunnen we inspelen 

op wat ze, op dat moment, nodig hebben.  

 

Rust  

Voor baby’s vinden we een rustige omgeving belangrijk. We proberen de ruimte, voor zover 

mogelijk, rustig en overzichtelijk te houden en leggen niet teveel speeltjes tegelijk in de box. 

 

Verzorging 

Het verschonen en voeden benutten we als contactmomenten. We lachen en praten met de baby:  

“Zo, ik ga jou een schone luier omdoen”. We letten op signalen en benoemen wat we aan de baby 

zien: “Nou, dat was een hard geluid!”. We sluiten aan bij het tempo van baby’s en geven hen de tijd 

om te reageren. Zo ontstaan hele ‘gesprekken’. 

Tijdens het verschonen of aankleden doen we, als het kind dit leuk vindt, korte spelletjes. Zoals 

‘kiekeboe’ met een doekje, zachtjes kietelen, liedje zingen met gebaren. 

 

Voeding  

Voor voeding volgen we bij baby's tot een jaar zoveel mogelijk de aanwijzingen van de ouders. 

Zuigelingen krijgen afgekolfde moedermelk of flesvoeding. De fles geven is een intiem moment voor 

baby en pedagogisch medewerker. Om ervoor te zorgen dat een baby zich tijdens het voeden kan 

ontspannen, proberen we hier zoveel mogelijk tijd en rust voor te nemen. 

Wanneer een kind hier aan toe is geven we ook een groentehap, fruithap, broodkorstjes, enz. We 

doen dit op een tijdstip dat past bij het dagritme van de groep. 

 

Huilen  

Als een baby huilt, is er iets met haar aan de hand. Misschien voelt zij zich alleen, heeft ze  honger, 

pijn of is ze moe. Daarom proberen we snel te reageren op huilen. Zo leren baby’s dat zij op ons 

kunnen rekenen. 

Net zoals thuis komt het bij ons voor dat een baby veel huilt zonder dat we begrijpen hoe dit komt.  

Vanzelfsprekend overleggen we dan met de ouders over hoe dit thuis gaat en wat we kunnen doen. 
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Soms helpt het om structuur te bieden, zodat een baby weet wat er gaat gebeuren. Ook het gebruik 

van een draagzak kan kalmerend werken bij jonge baby’s. We doen dit alleen met toestemming van 

ouders. 

 

Slapen  

We houden ons aan de regels van Veilig Slapen: jonge baby’s leggen we te slapen op de rug, in een 

slaapzak. We gebruiken een babyfoon. Hiernaast controleren we ongeveer eens per kwartier of alles 

nog in orde is bij slapende kinderen. Op sommige kinderdagverblijven zijn buitenbedjes. Deze 

gebruiken we alleen met toestemming van ouders. 

Sommige baby’s hebben moeite met in slaap vallen. In overleg met ouders zoeken we dan naar een 

oplossing. Structuur en een slaapritueel kunnen helpen.  

 

Bewegen 

Door te bewegen, oefenen baby’s hun lijfje en leren ze tegelijk zichzelf en de wereld om hen heen 

kennen. Om baby’s hiervoor de ruimte te geven, laten we ze, als ze iets groter zijn, zoveel mogelijk 

op de grond spelen. Hier kunnen ze rollen, kruipen en zich optrekken. Alle groepen hebben plekken 

waar baby’s lekker kunnen spelen.  

 

Andere kinderen 

Baby’s horen bij de groep kinderen. Veel baby’s hebben zichtbaar plezier in andere kinderen. Ze 

kijken aandachtig, lachen, maken geluidjes, raken elkaar aan, doen elkaar na, etc. We hebben oog 

voor deze contacten en ondersteunen deze.  

 

Samenwerking met ouders 

We proberen de verzorging en begeleiding van een baby waar mogelijk af te stemmen met thuis. 

Goed contact met ouders is daarom belangrijk. Daarom overleggen we tijdens brengen en halen 

telkens even kort met ouders. Ook sturen we via het ouderportaal foto’s en informatie over hoe de 

dag verlopen is. 

 


