
7-9
maanden

Zuigt vloeistof uit een 
beker met hulp van 
een volwassene  
Eet vast voedsel 
met meer stukjes   Trekt zichzelf 

omhoog om te staan
Begint een lepel 
te gebruiken  

Klaar voor finger foods  

Zit en kruipt  

Wijst naar objecten

Klapt met de handjes  

Herkent gezichten  

Reageert op 
eigen naam  

Begint te babbelen  

4-6
maanden

Begint oefenhapjes 
te eten  

Geen tong 
stuwkracht reflex

Kan hoofd goed recht 
houden en rolt van 
buik op de rug  

Ontdekt vormen
en texturen van 
speelgoed met tong  

Houdt objecten vast 
met de hele hand 

Beweegt armen 
om "pak me op" 
aan te geven  

Lacht en 
giechelt  

Maakt geluidjes en 
voert eigen 'gesprekjes'  

Draait met hoofd 
om bekende 
stemmen te volgen  

2-3
maanden Beweegt handjes 

naar de mond   

Ontwikkelt 
hoofdbalans  

Het gehoor is 
volledig ontwikkeld  

Kan ouders van 
vreemdelingen 
onderscheiden 
en herkent hun 
stemmen 

Glimlacht 
reactief  

Zuigvaardigheid  

Tilt hoofdje 
even op  

Handjes blijven 
vuistjes  

Huilt om verdriet 
aan te geven  

Kijkt aandachtig 
naar ouders 
wanneer zij praten

Maakt 
keelgeluidjes  0-1

maanden

Taal- en cognitieve 
ontwikkeling

Motorische 
vaardigheden

Voedings- en orale 
vaardigheden

Vergelijk je baby niet 
met andere baby’s

Elke baby is uniek en heeft zijn of 
haar eigen ontwikkelingsritme 

Ontwikkelingsmijlpalen 
voor baby’s en peuters
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24+
maanden

Eet zelfstandig 
en kan een vork 
gebruiken  

Drinkt uit een 
open beker 
zonder te knoeien

Wast en droogt 
eigen handen  

Opent de deur 
met de deurklink  

Springt met 
twee voeten

Geniet van muziek en 
imiteert gebaren en ritmes  

Volgt tweedelige instructies  

"Leest" boeken door de pagina's 
om te slaan en plaatjes te kijken  

19-24
maanden

Orale vaardigheden 
helemaal ontwikkeld

Begint alleen 
te eten  

Eet allerlei 
texturen, smaken 
en structuren

Loopt zelfstandig, 
rent, springt met 
support, klimt en 
danst  

Volgt simpele instructies 
("geef dat aan papa")  

Kan zichzelf 
identificeren in foto's

Herkent verschillende 
lichaamsdelen  

13-18
maanden

Eet mee 
met de pot  

Eet vast 
voedsel  

Rent zonder 
te vallen  

Geeft 
kusjes  

Kan zelfstandig 
lopen  

Begint te 
klimmen  

Spraak begint 
begrijpelijk te worden  

Gebruikt zinnen bestaand uit 
2 woorden (18e maand)  

Laat zien wat hij/zij wil door 
ernaar te wijzen, eraan te 
trekken of te brommen  

10-12
maanden

Likt zijn/haar lipjes  

Geeft voorkeur aan 
zichzelf eten geven  Kan een paar 

stapjes lopen  Eet zachte, 
vaste voeding  

Drinkt zelfstandig 
uit een tuitbeker 

Kan zelfstandig 
staan voor een 
paar seconden  

Gebruikt 
pincetgreep om 
kleine objecten 
op te pakken  

Gebruikt een woord 
steeds opnieuw  

Associeert "mama"
en "papa" met ouders  

Herkent voedsel door geur, 
smaak en aanzicht  

Slaat twee objecten 
tegen elkaar  

Taal- en cognitieve 
ontwikkeling

Motorische 
vaardigheden

Voedings- en orale 
vaardigheden


