
 
  
                                                                                                                                                                                              

   
 

Spraak- en taalontwikkeling 

0 tot 1 ½ jaar:  

• De baby leert zijn eigen naam en de namen van de kinderen uit zijn 
groep. 

• De baby leert de dagelijkse handelingen en bijbehorende voorwerpen 
tijdens het spelen en verzorgen herkennen. 

• De baby leert de namen van het speelgoed waarmee hij graag speelt. 

 

1 ½ tot 2 ½ jaar: 

• Het kind gebruikt zijn eigen naam en kent de namen van de kinderen 
uit zijn groep. 

• Het kind kent de namen voor de dagelijkse routines, zoals ‘de kring’ en 
‘opruimen”. 

• Het kind kent de namen van de voorwerpen, de speelplekken en de 
spelmaterialen in de groepsruimte. 

 

2 ½ tot 4 jaar:  

• Het kind gebruikt zijn eigen naam en die van de kinderen uit zijn groep. 

• Het kind kent en benoemt de dagelijkse routines, zoals “de kring” en 
“opruimen’. 

• Het kind kent en benoemt de namen van de voorwerpen, de 
speelplekken en de spelmaterialen in de groepsruimte. 
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Sociaal- en emotionele- ontwikkeling 

0 tot 1 ½ jaar: 

• De baby is geïnteresseerd in zijn omgeving. 

• De baby werkt mee bij de dagelijkse verzorging. 

• De baby geniet van het contact met de pedagogisch medewerker 
tijdens het verzorgen en het spelen. 

 

1 ½ tot 2 ½ jaar: 

• Het kind is geïnteresseerd in de andere kinderen van de groep. Hij doet 
hen na en speelt naast hen. 

• Het kind is geïnteresseerd in zijn omgeving en helpt mee met de 
dagelijkse routines. 

 

2 ½ tot 4 jaar: 

• Het kind is geïnteresseerd in de andere kinderen van de groep. Hij 
speelt naast en samen met de andere kinderen. 

• Het kind is geïnteresseerd in zijn omgeving, helpt mee met de 
dagelijkse routines en kan eenvoudige klusjes zelfstandig uitvoeren. 

 

Motorische en zintuigelijke ontwikkeling 

0 tot 1 ½ jaar: 

• De baby onderzoekt verschillende materialen door te voelen, te kijken 
en te luisteren. 

• De baby beweegt zich (met hulp) door de groepsruimte. 

 

 

 

 



 
  
                                                                                                                                                                                              

   
 

1 ½ tot 2 ½ jaar: 

• Het kind beweegt zich op allerlei manieren door het kindcentrum en 
helpt mee met het opruimen en schoonmaken, zowel binnen als 
buiten. 

• Het kind wordt zich bewust van zijn eigen lichaam tijdens het 
verzorgen. 

 

2 ½ tot 4 jaar: 

• Het kind beweegt zich op allerlei manieren door het kindcentrum en 
helpt mee met het opruimen en schoonmaken, zowel binnen als 
buiten. 

• Het kind wordt zich bewust van zijn eigen lichaam tijdens het verzorgen 
en naar de wc gaan. 
 

Rekenprikkels 

0 tot 1 ½ jaar: 

• De baby kent de groepsruimte en de plaats van de bekende 
voorwerpen. 

 

1 ½ tot 2 ½ jaar: 

• Het kind kent de groepsruimte en de plaats van bekende voorwerpen 
en spelmateriaal. 

• Het kind krijgt besef van de dagindeling. 

 

2 ½ tot 4 jaar: 

• Het kind kent de groepsruimte en de plaats van bekende voorwerpen 
en spelmateriaal. 

• Het kind heeft besef van de dagindeling. 

                                                                                                                                      


