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Kennis van het snelgroeiende

kinderbrein 

Hoe je het pedagogisch

handelen op het kind kunt

afstemmen

Kinderen beter begrijpen en

inspelen op hun behoeften

Na deze training weet je hoe het

snelgroeiende kinderbrein zich

ontwikkelt en wat dit van jou als

pedagogisch professional vraagt.

Eigenlijk worden baby's veel te vroeg geboren - hun brein is nog zo

onderontwikkeld dat ze niet zonder de zorg van anderen kunnen

overleven. Door de tijd heen is ons hoofd, ons brein, zo groot

geworden dat een baby niet meer door het geboortekanaal kan als we

zouden wachten tot het brein volgroeid is. Het kinderbrein is dus

volop in ontwikkeling en kwetsbaar.

In deze training wordt het snelgroeiende kinderbrein uitgelegd. Als je

weet hoe het brein zich ontwikkelt en welk deel van het brein als

eerste, begrijp je het gedrag of de reacties van kinderen beter en kun

je makkelijker aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. 

In de hersenen van een volwassene worden wel een paar honderd

nieuwe hersencellen per dag aangemaakt. Bij een ongeboren kind

kunnen dit er wel 20.000 zijn. Het snelgroeiende kinderbrein zuigt

enorme hoeveelheden ervaringen op. De eerste twee jaar ontwikkelt

de rechterhersenhelft zich sneller dan de linkerhersenhelft. 

Het brein legt in de eerste zes jaar de basis. Het kind komt als

hulpeloze baby bij jou op de groep binnen. Wanneer het kind met

vier jaar afscheid neemt, omdat hij naar school gaat, is er veel

gebeurd. Het is geen hulpeloze baby meer, maar een zelfstandige

kleuter die zich aankleedt, zich uit, opdrachtjes uitvoert, gesprekken

voert, pro-sociaal gedrag laat zien en ga zo maar door. De basis

hiervoor is gelegd in het brein.

Het is dan ook belangrijk dat (professionele) opvoeders 

kennis hebben van het kinderbrein in ontwikkeling, 

zodat ze kinderen beter begrijpen en kunnen inspelen 

op hun behoeften.
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www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

Het snelgroeiende kinderbrein
Voor pedagogisch professionals die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar


