Babyopvang
Eind 2008 heeft Unicef alle westerse landen aanbevolen om liever te investeren in
uitbreiding van ouderschapsverlof, dan in verbetering van de kwaliteit van babyopvang in kinderdagverblijven. Deze investering zou het beste zijn voor de ontwikkeling
van baby’s. Unicef baseerde zich op verschillende internationale onderzoeken. Wat
betekent deze aanbeveling voor de Nederlandse situatie? Hoe kunnen we de opvang
van baby’s in Nederland het beste regelen? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in een
kenniskring een aantal suggesties op een rij gezet.

Eerste zes maanden thuis
Werkende vaders en moeders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof,
dat zij naar eigen inzicht kunnen opnemen. Door het ouderschapsverlof zo
op te nemen dat de ouders in de eerste zes maanden thuis voor hun baby
kunnen zorgen, krijgen ouders de rust om aan hun ouderrol en aan de
nieuwe baby te wennen. En om een hechte band met hem op te bouwen.
Voor de ontwikkeling van de baby is het ook gunstig om het eerste half jaar
thuis te zijn. Dit is de meest kwetsbare periode.
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Overgang van thuis naar het kinderdagverblijf
Na zes maanden kan de kennismaking op het kinderdagverblijf
beginnen. Dit is net vóór de periode van eenkennigheid die veel
baby’s vanaf de zevende maand hebben. De ouders kunnen alle
tijd nemen om de overgang naar het kinderdagverblijf te begeleiden. Door een start met korte dagen (tot 15.00 uur) krijgen de
baby’s gelegenheid om thuis bij te komen van de spanning die
het verblijf in een groep kan oproepen. Met negen maanden zijn
de meeste baby’s zo ver dat zij hele dagen in het kinderdagverblijf aankunnen en ook leuk vinden. Ze genieten van de andere
kinderen, de aandacht van de pedagogisch medewerkers, het
speelgoed en de speciaal op hen ingestelde ruimte. Hoe ouder
zij worden, hoe belangrijker het kinderdagverblijf is voor hun
ontwikkeling. De kleintjes leren omgaan met andere kinderen
en maken vrienden. Ook hun zelfredzaamheid en taalontwikkeling is sterk gebaat bij het verblijf in een groep.

Meer informatie
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Afzonderen van prikkelbare baby’s.

Een kinderdagverblijf dat aan deze voorwaarden voldoet, is een
geschikte omgeving voor de jonge baby. Goede en liefdevolle

Training Werken met baby’s in de kinderopvang
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Boek Werken met baby’s in een groep
Dit boek geeft pedagogisch medewerkers handvatten hoe zij op
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apart te laten slapen is er soms
niet. Kortom: het is organisatorisch niet altijd mogelijk om aan
al deze voorwaarden te voldoen, hoezeer het kinderdagverblijf
ook zijn best doet. Het is daarom prettig als werkende ouders
meer keuze krijgen om hun baby de eerste maanden thuis te
verzorgen. Overigens voldoet ook niet elk huisgezin aan bovengenoemde voorwaarden!
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