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N
ora van 15 maanden is hangerig en lijkt zich niet helemaal 
lekker te voelen. Pedagogisch medewerker Kirsten vraagt 
in woord en gebaar of ze haar kan ‘helpen’ en Nora strekt 

haar armen om opgetild te worden. Bij Kirsten op de arm gebaart 
Nora ‘speen’ en wijst ze naar het spenenkastje. Kirsten is verbaasd: 
het is nog niet haar normale slaaptijd en dat vertelt ze Nora. Nora 
gebaart nogmaals ‘speen’ en zodra ze die heeft, gebaart ze ‘slapen’. 
Kirsten legt haar in bed en weet dankzij de gebaren precies wat 
Nora nodig heeft op dit moment! 

De Baby- en kindergebarenmethode maakt gebruik van gebaren uit 
de Nederlandse Gebarentaal, zodat iedereen die met deze methode 
werkt, dezelfde gebaren gebruikt. Met Baby- en kindergebaren ga 
je uit van wat een kind kan in de ontwikkelingsfase waarin het zit. 
Of het nu gaat om kinderen die nog niet kunnen spreken omdat ze 
daarvoor te jong zijn, peuters die abstracte begrippen aanleren of 
kinderen die anderstalig zijn of meertalig worden opgevoed: gerichte 
gebaren maken met de handen kunnen ze allemaal. Wanneer je 
kinderen gerichte gebaren aanleert die betekenis hebben, kunnen 
jullie met elkaar communiceren.

Werken met Baby- en  

kindergebaren: meer inzicht in  
de behoefte van kinderen

Een kind dat zich begrepen voelt, voelt 

zich prettig en gezien. Een pedagogisch 

medewerker die ontspannen en blije kin-

deren in de groep heeft, werkt prettiger 

en ervaart minder stress. En dat komt de 

kwaliteit ten goede. De methode ‘Baby- 

en kindergebaren voor de kinderopvang’ 

is gerealiseerd om hierin tegemoet te 

kunnen komen. Doe er je voordeel mee! 

Waar is de hond? Sofia (13 maanden) gebaart ‘slapen’
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‘Het belangrijkste woord in je zin communiceer 
je dus in gesproken taal én in een gebaar’

Sommige gebaren ken je al: we zwaaien naar voren als we weggaan 
en naast ons gezicht als we iets lekker vinden, we steken onze duim 
op als we iets goed vinden, gooien beide handen omhoog als we jui-
chen. Deze gebaren gebruiken we in onze dagelijkse communicatie, 
kinderen zien die van ons en gaan ze vervolgens ook zelf gebruiken.
Het enige wat je dus hoeft te doen is het aantal gebaren uitbreiden. 
Daarmee geef je de kinderen de mogelijkheid zich te uiten en wordt 
de communicatie voor beiden verhelderd.

Een openbaring
Pedagogisch medewerker Laura werkt op een babygroep: ‘Voor mij 
is het gebruiken van babygebaren echt een openbaring. Ik begrijp 
een kind veel beter en we hebben intensiever contact. Wat is op dat 
moment de behoefte of wat gaat er in een hoofdje om? Oogcon-
tact is essentieel bij gebarentaal en je neemt de tijd om bewust te 
communiceren. Als ik bijvoorbeeld een compliment geef aan een 
kind waarbij ik het gebaar KNAP gebruik, is het mooi om te zien 
dat andere kinderen hierop reageren. Zij gebaren vervolgens ook 
KNAP, zo geven ze onderling elkaar ook een compliment. Soms zijn 
er ook momenten dat gebaren met een collega heel handig is. Als 
het bijvoorbeeld onrustig is op de groep of als je op afstand staat en 
toch iets wilt zeggen.’ 

Hoe gebruik je gebaren?
Je ondersteunt de essentie van wat je zegt met gebaren. Het belang-
rijkste woord in je zin communiceer je dus in gesproken taal én in 
een gebaar. De rest van de zin spreek je gewoon uit. Je gesproken 
taalaanbod blijft daarmee hetzelfde als wat je nu doet.
Vanaf ongeveer zes maanden kan het kind taal gaan herkennen en 
woorden koppelen aan de betekenis ervan. Het weet dan dus wat je 
bedoelt als je iets tegen het kind zegt. Vanaf ongeveer zeven à acht 

maanden gebruikt het kind al een aantal gebaren dat het van ons 
geleerd heeft: het gaat wijzen om je iets te laten zien en het gaat 
zwaaien als je weggaat.
Als je vanaf die leeftijd ook andere woorden ondersteunt met geba-
ren, neemt het kind die ook over en kan het die gebaren uit zichzelf 
gaan gebruiken om zich te uiten. 
Belangrijk: je gebaart voordat je iets doet – voor gebaren heb je 
immers je handen nodig! Dit heeft als groot voordeel dat je elke 
handeling voorspelbaar maakt, waardoor kinderen weten wat er 
komt en veel makkelijker meebewegen!

Sturende en vertellende gebaren
Er zijn twee categorieën gebaren: sturende gebaren en vertellende 
gebaren. 
In de eerste categorie vind je gebaren waarmee je een situatie kunt 
beïnvloeden, bevestigen of bijsturen: eten, drinken, slapen, ga je 
mee?, wachten, klaar, wie?, wat?, waar?, maar ook voor sociale 
vaardigheden als: niet doen, pas op!, samen spelen en helpen. 
In de tweede categorie vind je gebaren voor onderwerpen waar je 
het over kunt hebben: dieren, speelgoed, voertuigen en andere voor-
werpen, maar ook voor emoties als verdrietig, boos en sorry. 
Net als in de gesproken taal is het belangrijk om een goede balans 
te hebben in het taalaanbod.

Beginnen met gebaren
Gebaren kan de hele dag door, op ieder moment. Door gebaren in 
dezelfde en verschillende situaties steeds opnieuw te gebruiken, 
leert een kind de betekenis van de begrippen kennen en gebruiken. 
Begin met twaalf gebaren – kies zes begrippen die regelmatig op de 
dag terugkomen, bijvoorbeeld: drinken, eten, slapen, papa, mama, 
werken. Kies daarnaast zes gebaren die voor kinderen interessant 

Nora (dertien maanden) gebaart 'klaar'

> 
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zijn en die ook veel voorkomen, bijvoorbeeld: bal, spelen, auto, baby, 
boek en speen. Als je merkt dat jullie deze gebaren vaak gebruiken, 
kun je meer gebaren toevoegen. Wanneer je steeds nieuwe gebaren 
aanbiedt, prikkel je het kind omdat het ook wil kunnen en doen wat 
jij doet. Wanneer je werkt met thema’s kun je ook een aantal speci-
fieke gebaren introduceren rond het thema. Hiermee vergroot je de 
woorden- en begrippenschat van het kind en gaat het thema vanzelf, 
ook voor baby’s en anderstalige kinderen, meer leven. Versjes en 
liedjes die met het thema te maken hebben kun je uiteraard ook 
goed met gebaren ondersteunen! 

Brabbelend gebaren 
Net zoals een kind eerst brabbelend gaat praten, zul je zien dat 
een gebaar dat het kind probeert te maken niet meteen klopt. Om 
controle te krijgen over de handbeweging en een gebaar op de juiste 
manier te maken, moet het kind veel oefenen. En als je het gebaar 
niet direct herkent, vraagt het van jou ook wat: je moet in één 
oogopslag inschatten waar het over zou kunnen gaan! Waar kijkt 
het kind naar? Waar speelt het mee? Wat zou het kunnen bedoelen? 
Zodra je daarachter bent gekomen doe je het juiste gebaar voor en 
zo leert het kind de gebaren steeds verfijnder maken. Net zoals je 
dat met praten doet. 
Gebaren zijn overigens een prachtige ‘ondertiteling’ voor het brab-
belende spreken dat dreumesen in eerste instantie doen. Als het kind 
‘oek’ zegt, dan weet je met gebaren meteen of het ‘broek’, ‘koek’ of 
‘zoek’ bedoelt! En als een kind in een andere taal brabbelt, is het 
helemaal fijn om ondertiteling te hebben.

Baby- en kindergebaren in Nederland
Het Baby- en kindergebarenprogramma is in 2005 naar Nederland 
gehaald door Lissa Zeviar, auteur van het boek Babygebaren, geba-
ren met je kind voor hij kan praten. 
Lissa is Canadese en kind van dove ouders, ze weet dus als geen 
ander hoe horende kinderen gebaren kunnen aanleren en al ver 
voordat ze kunnen spreken, kunnen communiceren. In de Verenigde 
Staten is het Babygebarenprogramma in de jaren tachtig ontwik-

keld nadat uit onderzoek bleek dat horende kinderen zich met 
een handvol gebaren veel eerder verstaanbaar konden maken dan 
kinderen die geen gebaren gebruikten. In Nederland heeft Lissa de 
Baby- en kindergebarenmethode met de Nederlandse Gebarentaal 
op de markt gezet. 
Waar aanvankelijk vooral ouders met baby’s belangstelling hadden 
voor babygebaren in de thuissituatie, zijn in de loop van de tijd 
steeds meer professionals overtuigd geraakt van alle voordelen van 
het gebruiken van gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal. 
Denk aan mensen die werken met anderstaligen, in het (speciaal) 
basisonderwijs, met mensen met een beperking. Ook in de kinderop-
vang heeft Baby- en kindergebaren een vlucht genomen. Inmiddels 
zijn er steeds meer kinderdagverblijven zelfs officieel gecertificeerd 
in het werken met Baby- en kindergebaren. Om in de vraag van al 
deze professionals te kunnen voorzien, heeft Lissa in 2018 Gebaren-
stem opgericht, waarin voor elke doelgroep specifieke cursussen en 
trainingen worden aangeboden (zie kader). 

Meer gebaren, minder stress!
Pedagogisch medewerker Melanie werkt in een verticale 
groep en heeft een prachtige reden waarom de Baby- en 
kindergebarenmethode fijn is: ‘We hebben een aantal 
kinderen in de groep die “extra aandacht nodig hebben”. 
Een mooie uitdaging, maar ik merkte aan mezelf dat ik soms 
gestrest raakte door de drukte. In ons kinderdagverblijf 
werken we met Baby- en kindergebaren en eerst deed ik 
daar weinig mee. We hebben maar een paar baby’s en de 
meeste peuters kunnen goed praten. Maar toen ik zocht 
naar een manier om de stress er bij mezelf uit te halen, ben 
ik de gebaren wel bewuster gaan gebruiken. En het werkt! 
Als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht voor wat je 
wilt zeggen, waardoor dat gejaagde gevoel verdwijnt. Ik 
merkte direct ontspanning bij mezelf, die natuurlijk ook 
overslaat op de kinderen in de groep, waardoor de dag veel 
soepeler verloopt.’ 

Milou (veertien maanden) gebaart 'baby' Lucy (tien maanden) gebaart 'slapen'
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Professioneel aan de slag?
Kijk naar het aanbod op www.gebarenstem.nl. 
Volg met elkaar een training om de methode goed 
te implementeren in je werk. In de webwinkel van 
Gebarenstem vind je ondersteunende materialen als 
het cursusboek, gebarenwoordenboeken en dvd’s en 
posters van Lotte en Max, die de gebaren nog meer 
tot de verbeelding laten spreken. 

TIP! Deelsessie op hét  
Babycongres 2019:
Op het Babycongres op 19 maart 2019 in Amsterdam 
geeft auteur Kjille Soeting een deelsessie Baby- en 
kindergebaren. Kjille is ook pedagogisch medewerker 
en werkt sinds 2010 met Baby- en kindergebaren op 
de groep. Meld je aan via www.babycongres.nl.

Taalverwerving 
Taal heb je nodig om te kunnen communiceren met een 
ander. Met taal kunnen we onze behoeften uiten en delen 
wat we beleven. De taal die in jouw leefomgeving gebruikt 
wordt, leer je door die herhaaldelijk te zien en te horen. 
Daarna kun je betekenis aan de woorden geven en ze zelf 
gaan gebruiken. Een baby bouwt vanaf ongeveer zes maan-
den aan zijn woordenschat: hij koppelt woorden aan de 
betekenis ervan en kan die onthouden. Tot de periode waarin 
de fijne motoriek voor de spraakontwikkeling voldoende 
ontwikkeld is om de woorden zelf te kunnen maken, groeit 
de woordenschat tot gemiddeld 200 tot 400 woorden die 
het kind begrijpt. Het kan op die leeftijd echter nog maar 
ongeveer 20 tot 40 woorden uitspreken! Met gebaren kan 
het kind veel eerder beginnen met het uit zichzelf gebruiken 
van de woordenschat waaraan het bouwt. Dan kan het kind 
rond 20 maanden alle woorden die het kent gebruiken, ook 
als het de woorden nog niet kan zeggen. Voor anderstalige 
kinderen vormen de gebaren een neutrale brug tussen de 
verschillende gesproken talen, waardoor ze makkelijker 
de Nederlandse taal leren. Voor peuters geven gebaren 
veel inzicht in de betekenis van nieuwe woorden en vooral 
abstracte begrippen omdat gebaren taal visueel maken en 
daarmee makkelijker voor te stellen. 

Meer inzicht en contact 
Met Baby- en kindergebaren kan een kind jou komen vertel-
len wat het wil of wat het beleeft. Je begrijpt de kinderen 
sneller en hoeft niet te raden naar wat het zou kunnen 
bedoelen, zo blijft er meer tijd over voor andere dingen. 
Werken met Baby- en kindergebaren zorgt ervoor dat je 
intensiever contact krijgt met de kinderen omdat je elkaar 
aankijkt als je met elkaar praat. Als praten voor een kind 
te spannend is of het lukt om een andere reden niet, kan 
het kind met gebaren toch met jou en andere kinderen in 
contact komen.  <

Lucy (tien maanden) gebaart 'lekker' Aiden (veertien maanden) gebaart 'huilen'

Werken met Baby- en kindergebaren 
zorgt ervoor dat je intensiever contact 
krijgt omdat je elkaar aankijkt als je 
met elkaar praat
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