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De eerste 
maanden

Er is een kindje op komst! Een grote verandering in 

jullie leven, die met veel vragen gepaard zal gaan. 

Eén van de vragen waar jullie tijdens de zwanger-

schap wellicht over moeten nadenken, is of jullie 

kindje naar de kinderopvang gaat. In deze brochure 

lichten we verschillende belangrijke aspecten van 

kinderopvang toe. En geven we enkele tips hoe in 

te spelen op de ontwikkeling van jullie baby in de 

eerste maanden. Want dat is ons vak: kinderen van 

kleins af aan ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Onze ontwikkelingsgerichte pedagogische methode 

is wat de kinderopvang van de SKBNM kenmerkt. 

Maar er is meer: vaste pedagogisch medewerkers op 

de groep; veiligheid en vertrouwdheid; gezond eten; 

buitenspelen… in deze brochure lees je er meer 

over en geven we tips die kunnen helpen een keuze 

te maken die bij jullie past én die goed is voor jullie 

kindje.

Gefeliciteerd!

Pedagoge | Ruth de Waal



Na negen maanden zwangerschap is hij of zij 

daar! Misschien kunnen jullie je nog nauwelijks 

een voorstelling maken van hoe het zal zijn met 

(opnieuw) zo’n kleintje erbij. De eerste weken zullen 

jullie vooral aan het wennen zijn: jullie ritme wordt 

ineens bepaald door de baby, een klein mensje dat 

jullie nog helemaal moeten leren kennen. En dat 

zich vanaf de geboorte razendsnel gaat ontwikkelen. 

In het eerste half jaar verandert jullie pasgeboren 

baby in een kindje dat stralend lacht als het jullie 

ziet en bewust reacties uitlokt; niet alleen melk 

drinkt maar ook kleine hapjes gaat waarderen; het 

hoofdje leert optillen, leert omrollen en tijgeren. 

Over deze fases en alles wat daar nog op volgt, zijn 

talloze boeken en websites geschreven. Wat vanuit 

pedagogisch oogpunt belangrijk is, is dat jullie 

kindje tijdens zijn ontwikkeling jullie en andere 

vertrouwde mensen nodig heeft die hem begeleiden, 

die altijd in de buurt zijn, die vertrouwen geven, 

stimuleren en geruststellen. Door te reageren op 

zijn of haar behoeften, bieden jullie ‘emotionele 

veiligheid’ en kan jullie kindje zich ‘hechten’. 

Deze veilige basis speelt een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van jullie kind.

Rollercoaster van 
ontwikkelingsfasen                             
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Neem de tijd om te wennen aan de veranderingen in jullie leven. Probeer extra 

rustmomenten te nemen om de vaak gebroken nachten te kunnen ‘incasseren’ en zorg 

voor regelmaat in jullie dagritme. Wanneer je uitgerust bent, kun je je baby bieden wat 

hij nodig heeft: een veilige, ontspannen basis.1
Baby’s communiceren zonder woorden: huilen, ontspannen tegen je aan liggen, lachen, 

kirren. Door positief en adequaat op deze signalen te reageren (troosten en gerusts-

tellen, teruglachen, terugpraten), bouwt jullie baby vertrouwen op. En dat is weer de 

voorloper van het opbouwen van het zelfvertrouwen in latere ontwikkelingsfasen.2
Geef jullie baby de ruimte om zich te bewegen en laat hem zijn spieren zelf oefenen, 

in de natuurlijke volgorde van hoofdje optillen, omrollen, tijgeren, en vanaf circa 7 

maanden: zitten, kruipen, staan. Langdurig in een maxi-cosy of wippertje zitten, is 

daarom niet aan te raden, een ruime box op kleed op de grond wel.3
Geef speelgoed waar jullie baby zijn natuurlijke nieuwsgierigheid op los kan laten: 

vastpakken, in zijn mond stoppen, tegen aan slaan, rammelen. 

Eenvoudige bakjes, een (ongebruikte) afwasborstel, een zakdoek zijn in feite al 

voldoende. Blijf er wel bij. 4

Tips voor de eerste maanden
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Werken jullie allebei? Dan zullen jullie tijdens de 

zwangerschap al nadenken over hoe jullie werk gaan 

combineren met het ouderschap. Gaat één van jullie 

of gaan jullie allebei minder werken? Gaan jullie 

gebruik maken van kinderopvang, en hoeveel dagen? 

Probeer alvast een voorstelling te maken van hoe 

het straks zal zijn: hoe zal het zijn om te werken 

met een baby? Wat zijn jullie ideeën over wat goed 

is voor een kind? Als je voor kinderopvang kiest, 

hoe ziet het financiële plaatje er dan uit? Neem uit-

gebreid de tijd om deze zaken samen te bespreken 

en alle opties af te wegen. Laat jullie daarbij niet 

te veel leiden door meningen van anderen. Iedereen 

maakt zijn eigen keuzes bij de verdeling van werk 

en zorg, alleen jullie kunnen bepalen wat bij jullie 

situatie past en wat jullie wensen en ambities zijn.

Hoe gaan jullie 
het doen?                             
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Werk en 
ouderschap



Het kinder
dagverblijfProbeer alvast een voorstelling te maken van hoe jullie leven als werkende 

ouders eruit zal zien. Hoeveel dagen willen jullie blijven werken, hoeveel 
dagen willen jullie bij de baby zijn?

Maak goede afspraken met elkaar. 
Maak een eerlijke en duidelijke taakverdeling en bespreek regelmatig of jullie 

de afspraken misschien moeten bijstellen.

1
2

Kiezen jullie voor kinderopvang, zorg dan voor een duidelijk opvangpatroon.

Jullie kind heeft er baat bij om zo veel mogelijk door een beperkt aantal 

vaste mensen en in dezelfde omgeving te worden opgevangen. Probeer te veel 

wisselingen te voorkomen. 3

Tips voor het combineren van werk en ouderschap

Verdiep jullie alvast in de kosten van kinderopvang en de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag. Onze planningsmedewerkers kunnen daarbij helpen.4
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Meebeleven via het ouderportaal
Het is natuurlijk spannend, je baby overlaten aan 

de zorg van anderen. Via ons online ouderportaal 

houden de pedagogisch medewerkers jullie als 

ouders op de hoogte van wat jullie kindje beleeft 

op het kinderdagverblijf. En uiteraard nemen zij aan 

het begin en aan het einde van de dag de tijd voor 

een goede overdracht van de zorg. Zo blijven jullie 

altijd betrokken bij en goed op de hoogte van de 

opvang en houden we samen de ontwikkeling van 

jullie kind bij. 

Veilige speelplek
We volgen het eigen ritme van drinken en slapen 

van jullie baby. Vanaf acht maanden gaat hij of zij 

beetje bij beetje meedoen aan de vaste dagindeling 

op de groep. Spelen doen baby’s in de grondbox, 

van waaruit zij op een veilige manier naar de 

kindjes om zich heen kunnen kijken en veel ruimte 

hebben om te leren rollen of zich op te trekken en 

weer wat later te leren kruipen. Elk kinderdagverblijf 

heeft een speciale baby-buitenspeelruimte waarin 

de kleintjes kunnen rondkruipen en in hun eigen 

tempo kennismaken met de natuur.

Gezonde, biologische lunchmaaltijd
Gezond eten vinden wij belangrijk. Samen met 

ouders zorgen we voor een goede overgang van 

borst- of flesvoeding naar de eerste fruit- en groente-

hapjes. Vanaf het moment dat kinderen vaste 

voeding krijgen, eten ze op het kinderdagverblijf 

een biologische, warme lunchmaaltijd. Zo maken ze 

van kleins af aan kennis met verschillende smaken.  

Kind- en ontwikkelingsgericht
Vanaf de jongste baby’s tot aan de tieners, volgen 

we onze eigen ontwikkelingsgerichte methode Spelen 

Ontdekken Leren. Al onze pedagogisch medewerkers 

worden getraind in deze methode. Dagelijks zetten 

zij ontwikkelingsgerichte activiteiten in die aansluiten 

bij de leeftijd en de interesse van de kinderen op 

de groep. De pedagogisch medewerkers worden 

ondersteund en gecoacht door ervaren leiding-

gevenden, die op elk kinderdagverblijf aanwezig 

zijn. 

Stimulerend spelmateriaal
Onze eigen pedagogische methode combineren 

we met de inzichten van pedagoge Emmi Pikler. 

Conform haar gedachtegoed geven we de kinderen 

volop de ruimte om te bewegen en te spelen met 

stimulerend spelmateriaal. Ook de methode Uk & 

Puk, gericht op de belangrijkste ontwikkelingsge-

bieden, passen we toe op het kinderdagverblijf. 
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Warme en geborgen opvang
Bij jonge kinderen is hechting van groot belang. 

Daarom vangen wij kinderen op in een vaste groep, 

met vaste pedagogisch medewerkers die jullie baby 

goed leren kennen en daardoor goed kunnen inspelen 

op zijn of haar behoeften. Ook hebben we om deze 

reden de regel dat kinderen onder de twee jaar mini-

maal twee dagdelen aanwezig zijn. Door minstens 

twee keer in de week de pedagogisch medewerkers, 

de groepsruimte en groepsgenootjes te zien, zal jullie 

kind zich veilig en vertrouwd gaan voelen. 

Veel aandacht
Op al onze kinderdagverblijven hanteren we een 

kleiner aantal baby’s per groep dan de wettelijke 

norm. Dat is een weloverwogen keuze zodat de 

pedagogisch medewerkers elke baby de benodigde 

zorg en individuele aandacht kunnen geven. Zo 

nemen wij bijvoorbeeld genoeg tijd om de baby 

rustig op schoot te voeden, te verschonen en naar 

bed te brengen, en die momenten te gebruiken als 

intensief contactmoment. 

Kiezen jullie voor opvang bij een kinder-
dagverblijf, dan zoeken jullie een profes-
sionele en veilige plek waar jullie kind 
liefdevol wordt opgevangen. Onze kinder-
dagverblijven bieden baby’s vanaf drie 
maanden een veilige basis, een ‘thuis’ 
waar kinderen zich vertrouwd voelen en 
de beste zorg krijgen.

Jullie baby op het 
kinderdagverblijf                             
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Na het eerste jaar gaat het snel met de ontwikke-

ling van jullie kind. Gisteren lag hij of zij nog in de 

wieg, vandaag wordt het huis onveilig gemaakt door 

een dreumes die zich overal aan optrekt, alles wil 

vastpakken en dapper de eerste stapjes zet.

Het kinderdagverblijf biedt een plek waar jullie 

dreumes veilig op onderzoek uit kan. Er is ruimte 

om te klimmen en te klauteren en om grenzen te 

verkennen. De pedagogisch medewerkers onder-

steunen en stimuleren jullie kindje daarbij en 

houden rekening met de verschillende ontwik-

kelingsfases waarin elk kind zich bevindt en het 

tempo waarin elk kind zich ontwikkelt. De variatie 

aan spelmateriaal en de aanwezigheid van andere 

kinderen, maken het kinderdagverblijf extra uitda-

gend. Een plek om eindeloos plezier te beleven 

en al spelend te leren van en met elkaar. Een plek 

waar peuters hun eerste vriendjes maken. En als 

ze langzamerhand steeds meer kunnen, bieden wij 

hen extra uitdaging in de Peuterplus groepjes, waar 

peuters spelenderwijs worden voorbereid op de 

volgende grote stap: de basisschool! 

Van baby naar 
dreumes en peuter                            Maak afspraken voor rondleidingen.

Om een kinderdagverblijf te vinden dat bij jullie past, raden we aan afspraken 

te maken op meerdere kinderdagverblijven. Zo kunnen jullie de sfeer proeven en 

vragen stellen.1

Maak een berekening voor de kosten van kinderopvang. Kinderopvang is goedkoper 

dan veel mensen denken. Afhankelijk van jullie gezamenlijke inkomen vergoedt de 

belastingdienst een (groot) deel van de kosten. Maak een berekening van de netto kosten 

op de website www.toeslagen.nl. Ook wij helpen graag een berekening te maken.

 

3
Schrijf jullie baby tijdig in. Om teleurstellingen te voorkomen, is het verstandig 

jullie kindje tijdens de zwangerschap in te schrijven voor het kinderdagverblijf

van jullie keuze. De planningsmedewerker neemt contact met jullie op om de 

mogelijkheden te bespreken. 4

Vergelijk kinderdagverblijven met de checklist van BOinK.
De Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang heeft handige checklists opgesteld 

met punten waarop ouders moeten letten bij het kiezen van een kinderopvanglocatie. 

Kijk op www.boink.nl.2
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Tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
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De SKBNM is dé kinderopvangorganisatie van 
Gooise Meren. Wij hebben kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Elk 

kinderdagverblijf heeft een eigen sfeer. Maar de 

kwaliteit is bij elk kinderdagverblijf hoogstaand; 

we werken overal volgens onze eigen, unieke 

ontwikkelingsgerichte methode; geven onze 

pedagogisch medewerkers dezelfde opleidingen en 

trainingen; bieden overal een warme biologische 

lunchmaaltijd aan en hanteren dezelfde tarieven en 

openingstijden (van 8.00 – 18.00 uur met mogelijk-

heid tot vervroegde en verlengde opvang). 

We heten jullie van harte welkom voor een 

rondleiding op de locatie bij jullie in de buurt. 

Ga naar www.skbnm.nl/rondleiding om een 

afspraak voor een rondleiding te maken.

Muiden

Muiderberg

Naarden

Bikbergen

Hilversumse
MeentAnkeveen

Valkeveen

Almere

Crailo

Bussum

 
Kom kennismaken!
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Ouders die hun kind inschrijven bij een van de kinderdagverblijven van de SKBNM heten 
we graag welkom. Én helpen we graag om een zo goed mogelijke start te maken als nieuwe 
ouders. Daarom bieden we jullie bij inschrijving een gratis workshop ‘Welkom baby!’ aan. 
De workshop wordt gegeven door een orthopedagoog die jullie in anderhalf uur klaarstoomt 
voor de komst van jullie spruit. Ze geeft jullie de tools om de huiltjes van de baby te kunnen 
‘vertalen’ (Dunstan babytaal) en om goed te reageren op signalen die hij of zij geeft. Zo zijn 
jullie nog beter in staat om veiligheid en vertrouwen te creëren, de basis van een hechte band 
tussen jullie als ouders en jullie kindje.
Bij inschrijving zullen de planningsmedewerkers jullie uitnodigen voor de eerstvolgende 
workshop.

Gratis workshop ‘Welkom baby!’

Iedereen is welkom bij de Kind & Koffie ochtenden die wij samen met het CJG en 
een netwerk van lokale partners organiseren. Tijdens deze ochtenden ontmoet je 
andere ouders en volg je een gratis workshop. 
Super gezellig en leerzaam! Kijk voor de data en het workshopprogramma op 
www.kindenkoffie.nl en op www.facebook.com/kindkoffie.

Kind & Koffie
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