
Blikken volgen
Zelfs wanneer baby’s niet rechtstreeks deel uitmaken van het 
gesprek krijgen ze door jouw blik te volgen een schat aan 
informatie over voorwerpen, veiligheid en sociale interacties.

Observeren
1.    Merk je dat baby’s jouw blik volgen? Doen ze iets met de informatie? 
      Zo ja, wat?

2.   Wanneer volgen baby’s jouw blik? Merk je een verschil bij jongere en bij 
      oudere kinderen? 

3.   Volgden baby’s jouw blik, ook al maakten ze geen deel uit van het gesprek of 
      de interactie? 

4.   Hoe reageren kinderen wanneer ze jouw blik volgden? Merk je een verschil 
      tussen jongere en oudere kinderen?

5.   Baby’s van 18 maanden kunnen ook blikken volgen wanneer ze geen deel 
      uitmaken van de conversatie. Zie je dit tijdens breng- of haalmomenten? 
      Doen ze dit ook bij de ouders van andere kinderen?

6.   Heeft een dreumes al eens achterhaald waarom je boos, blij, verdrietig, 
      gefrustreerd … bent door je blik te volgen? Waarom denk je dat?

7.   Ontdekken baby’s voorwerpen door jouw blik te volgen? Leren ze nieuwe 
      woorden of handelingen? Beschrijf hoe ze dat doen.

8.   Volgen baby’s ook elkaars blik? Beschrijf hoe ze dat doen en wanneer.
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Uitproberen
1.    Vertel wie of wat je ziet wanneer je met kinderen aan het spelen bent. Je 
      hoeft niet altijd te praten over voorwerpen die je vasthebt.

2.   Zorg ervoor dat kinderen tijdens verzorgings- of eetmomenten je blik kunnen 
      zien en volgen. Als er iets gebeurt, leg dan kort uit wat dat is. 

3.   Kijk bij het opruimen naar de speelgoedjes en de doos. Maak gebruik van je 
      blik om duidelijk te maken welke speelgoedjes in welke doos moeten.

4.   Ga samen buiten op ontdekking. Alle seizoenen zijn interessant. Kom regel-
      matig op ooghoogte van de kinderen zodat ze jouw blik kunnen zien en 
      volgen.
  
5.   Kan een baby tijdens het verschonen jouw blik volgen? Vertel hem wat je ziet 
      en doet.

6.   Zorg ervoor dat peuters regelmatig de mogelijkheid hebben om andermans 
      blik te volgen tijdens breng- en haalmomenten, ook als andere ouders langs-
      komen.
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