
	

	

INFORMATIE GEBAREN VOOR HET JONGE KIND 
 

• Wat zijn babygebaren? 
Babygebaren zijn gebaren die gebruikt worden in de communicatie met baby’s of 
hele jonge kinderen. U gebruikt er waarschijnlijk ongemerkt al een aantal. Denk 
aan een gebaar als ‘lekker’ of ‘dag’ zwaaien. En wat te denken van de vele 
kinderliedjes met gebaren zoals ‘in de maneschijn’. 
Babygebaren worden door ouders of andere personen uit de omgeving 
‘aangeboden’ aan het kind. Dat gebeurt tijdens alledaagse situaties en op een 
hele natuurlijke manier, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of eten. Hierbij 
spreekt de volwassene en gebruikt hij ondersteunend een aantal gebaren.  
Bij Veldman & Wouters gebruiken we de term ‘gebaren voor het jonge kind’ als 
alternatief voor babygebaren. 
 

• Waarom babygebaren? 
Het doel van babygebaren is dat het kind de gebaren overneemt van zijn 
omgeving en zelf gaat inzetten om zichzelf beter ‘verstaanbaar’ te maken. Jonge 
kinderen begrijpen al een heleboel woorden voor het eerste levensjaar, maar 
kunnen ze vaak zelf nog niet uitspreken. Motorisch gezien zijn gebaren voor een 
jong kindje veel gemakkelijker. Kinderen zijn al op hele jonge leeftijd in staat 
gebaren te maken (vanaf 8 maanden). Gebaren kunnen een positieve invloed 
hebben op de ontwikkeling van de woordenschat. Ook kan het kinderen 
ondersteunen in het begrijpen van de gesproken taal. Het gebruik van gebaren 
kan frustratie verminderen of voorkomen, en de band tussen ouder en kind 
versterken. Babygebaren kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen bij het kind en 
dragen bij aan de emotionele ontwikkeling van het kind. 
 

• Wetenschappelijk bewijs? 
Sommige onderzoeken naar babygebaren wijzen verschillende positieve 
neveneffecten uit, zoals versnelling van de taalontwikkeling van het kind en 
verhoging van het intelligentieniveau (IQ). Stevig wetenschappelijk bewijs 
hiervoor is er echter niet. Babygebaren zijn vooral leuk en kunnen de 
communicatie en relatie tussen ouder/verzorger en kind verrijken. 
Er is geen wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten van babygebaren. 
Het is dus niet zo dat het kind door het gebruik van gebaren niet of slechter zou 
gaan spreken. 
 

• Voor wie babygebaren? 
Babygebaren zijn bedoeld voor ouders van jonge kinderen tot 3 jaar. 
Babygebaren kunnen ook gebruikt worden door medewerkers van kinderopvang 
of peuterspeelzalen. 
Babygebaren zijn bedoeld voor normaal ontwikkelende kinderen, maar kunnen 
ook ingezet worden voor kinderen met een achterstand. 
 
Meer informatie? 
Veldman & Wouters heeft gecertificeerde gebarendocenten in dienst en biedt o.a. 
workshops, cursussen en coaching babygebaren voor ouders, medewerkers 
kinderopvang/peuterspeelzalen en andere belangstellenden. 
Voor meer informatie, zie www.veldmanwouters.nl of bel naar 06-12926341/06-
38436044. 
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