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Niets is zo goed voor de persoonlijke groei van je opvangkinderen, als het hebben van 

positieve interacties met anderen. Hieronder vind je daarom een aantal tips voor het 

creëren van positieve interacties voor de baby’s en peuters op je opvang. 

Baby’s
Leg voorzichtig een deken op de grond met daarop interessant speelgoed voor de baby. Leg een baby die nog 
niet mobiel is, op de buik op de deken. Zorg ervoor dat de baby het speelgoed kan bereiken. Heb je meerdere 
baby’s in je groep? Leg hen dan tegenover elkaar op de buik op de deken. In deze positie is de kans groter dat ze 
geïnteresseerd raken om elkaar te zien ‘experimenteren’ met het speelgoed. Ze kunnen samen lachen en reageren 
op elkaars geluiden.

Vraagt een baby jouw hulp? Wees er dan snel bij om aan de behoeften van de baby te voldoen. Tijdens de eerste 
anderhalf jaar raken baby’s veilig gehecht als je snel op een verzorgende manier reageert op signalen. Bij stress is 
de kans vervolgens groter dat de baby op je schoot kruipt of zijn armen uitstrekt om opgepakt te worden. De baby 
vertrouwt erop dat als hij je aandacht eenmaal heeft, jij erachter zult komen wat hem dwarszit, om vervolgens 
te bieden wat nodig is. Onderzoek toont aan dat baby’s die dit veilige gevoel van vertrouwen in hun verzorgers 
hebben ontwikkeld, veel meer geneigd zijn om mee te werken aan verzoeken van volwassenen dan onveilig 
gehechte baby’s. 

Een baby kijkt naar jou voor sociale signalen. Als je bijvoorbeeld aan het ene uiteinde van een tafel achter een 
nieuw opwindspeeltje staat (wat een baby als eng kan ervaren), zal een kruipende baby van 10 maanden opkijken 
vanaf de andere kant van de tafel en je gezicht scannen, om te zien of hij naar het speelgoed moet kruipen of 
terug moet keren. Baby’s gebruiken deze sociale referentie-techniek om erachter te komen wat eng is en wat oké. 
Reageer kalm en positief. Zo leert een baby op een fijne manier nieuw voedsel, nieuwe speelkameraadjes  
en nieuwe ervaringen accepteren.

Peuters
Peuters doen elkaar graag na, dus zorg ervoor dat je meerdere materialen bij de hand hebt die hetzelfde of 
vergelijkbaar zijn. Zo kunnen peuters samen een spel spelen, in plaats van apart. Ook voorkom je op deze manier 
ruzietjes wanneer je peuters nog niet zo goed weten hoe ze samen moeten delen.

Herinner een peuter duidelijk en voorzichtig aan jouw regels (houd het aantal regels beperkt en makkelijk).  
Dit socialisatieproces helpt kinderen gemakkelijker in de groep te passen. ‘Niet slaan’, ‘geen speeltje pakken  
waar iemand al mee speelt’ en ‘alsjeblieft zeggen als je een ander om een speeltje vraagt’ zijn regels die de  
sociale wielen smeren en het plezier van peuters in samen spelen bevorderen. Peuters leren sociale regels en 
waarden terwijl je met ze omgaat. Dus modelleer de woorden en acties die je peuters wil laten gebruiken om hun 
sociale vaardigheden met elkaar te verbeteren. Neem voldoende tijd als peuters nieuwe vaardigheden onder de 
knie willen krijgen. Wees geduldig terwijl ze worstelen met het uitdoen van een schoen of het gebruik van een lepel, 
zodat zij op hun beurt geduld leren hebben. Moedig ze aan door ze te vertellen hoe leuk je het vindt om ze met 
elkaar te zien spelen.
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