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Bouwen aan vertrouwen
Mama en papa aan het woord over hun eerste keer  
in de kinderopvang

Je kind toevertrouwen aan een kinderbegeleider of onthaalouder, wat doet dat met ouders? 

Met welke vragen zitten ze? Wat verwachten ze van de opvang? En welke steun vinden ze er? 

Zes ouders gaan in gesprek. Over hoe het wederzijdse vertrouwen tussen de kinderbegeleiders 

en ouders kan groeien. Over wat je doet als je de taal niet spreekt. Over hoe de opvang omgaat 

met kinderen met een specifieke zorgbehoefte. En vooral over wat alle ouders bindt: wat maakt 

dat ze zich er welkom voelen en dat ze hun kind met een gerust hart in de opvang achterlaten?

Papa Simon: 'In Hongkong bestaat er geen kinderopvang'



111 • 2020

Bouwen aan vertrouwen

Tekst: Wouter Bulckaert en Veerle Vervaet  
• Foto's: Caroline Boudry

>

Hoe heb je de zoektocht 
naar kinderopvang ervaren?
Charlotte (mama van één zoon): ‘Ik heb niet 
zo’n goede herinneringen aan die zoektocht. 
Ik was een maand zwanger, en zocht via 
het officiële aanmeldingspunt. Maar in de 
vier kinderdagverblijven in onze buurt was 
er geen plaats. Ik kreeg te horen dat er pas 
meer dan een jaar later een plek vrijkwam. 
Waarop ik reageerde: “Dat kan niet! Die 
kinderen moeten nog gemaakt worden!” 
Omdat ik ’s avonds werk, had ik flexibele 
opvang nodig. Gelukkig vond ik die uitein-
delijk. Ik mag langsgaan met onze zoon 
wanneer ik wil. Maar de zoektocht heeft wel 
twee maanden gigantische stress en een 
berg emoties gekost.’
Simon (papa van drie kinderen): ‘Ik kom uit 
Hongkong. Daar vangt de familie kinderen 
tussen 0-3 jaar op. Heb je geen familie, dan 
huur je een nanny in. Mannen hebben geen 
grote rol in de opvang van kinderen in het 
land waar ik vandaan kom. Ik ben dokter, 
maar mijn diploma is hier niet erkend, dus 
moet ik studeren en Nederlandse taalles-
sen volgen. Dus zei mijn West-Vlaamse 
vrouw dat we dringend op zoek moesten 
naar kinderopvang, Daar had ik nog nooit 
van gehoord! En kinderen afgeven aan 
een wildvreemde, en in een groep, dat was 
voor mij een zeer grote stap, en daar had ik 
weinig vertrouwen in, ook al omwille van de 
documenten in een taal die ik niet begreep.’ 
Lawrence (papa van één dochter): ‘Ook 
in Kameroen bestaat er geen kinderop-
vang. Zussen, broers, tantes, ooms, buren, 
vrienden vangen de jongste kinderen op als 
de ouders niet thuis zijn. Het is een plicht, 
een verantwoordelijkheid die ze voelen. We 
leven in een gemeenschap, en de buurt is 
onze familie. Dus ook ik had schrik om mijn 

kind af te geven aan een wildvreemde. Want 
ik ken die helemaal niet!’
Enya (partner van Lawrence): ‘Onze dochter 
Thelma is geboren met heel wat medische 
zorgen. Daardoor kon ze pas na 9,5 maand 
naar de kinderopvang. We wisten ook niet 
of het sowieso mogelijk was, want ze krijgt 
drie keer in de week fysiotherapie, krijgt in-
tensieve medicatie en een strikt dieet. Maar 
gelukkig vonden we alsnog een plek, nadat 
we eerst op de wachtlijst stonden.’
Fatna (mama van drie kinderen): ‘Ik volg 
lessen Nederlands. Dus had ik voor onze 
jongste kinderopvang nodig. Gelukkig heeft 
het consultatiebureau Kind en Gezin me erg 
goed geholpen bij de zoektocht. Ik heb nu 
opvang in mijn straat, en ik had er onmid-
dellijk veel vertrouwen in.’
Saïda (mama van twee kinderen): ‘De 
directeur van de lagere school in de buurt 
nam me mee naar de kinderopvang. En hielp 
me dus om een plaats te vinden. Voor mijn 
volgende kind was er eerst geen plaats, 
maar Hans, de vestigingsverantwoordelijke, 
heeft zodanig hard gepuzzeld dat ons kind 
uiteindelijk wel een plek kreeg.’

Hoe verliepen de  
wenmomenten?
Charlotte: ‘Ik was er absoluut niet klaar voor. 
Onze zoon was 4 maanden, en ik was een 
emotionele bom. Tijdens het eerste wenmo-
ment sliep onze zoon, en ik, die zo’n bab-
belaar is, zat gewoon wat te kijken. Ik was 
zeer onwennig, ik wist niet wat ik moest 
doen, wist niet wat ze van mij verwacht-
ten. En toen de kindjes begonnen te huilen, 
huilde ik gewoon mee. Ik schaamde me te 
pletter. Dus heb ik mijn partner naar het 
tweede wenmoment gestuurd. Die heeft dat 
helemaal anders aangepakt. Hij heeft enorm 

veel info gegeven: zo geven we de fles, zo 
kijkt hij als hij een kakske moet doen. Ik was 
alweer beschaamd, omdat hij zoveel info gaf 
en ik vond dat hij de begeleiders daarmee 
belastte. Maar eigenlijk deed de papa het 
perfect, en daar ben ik nu heel blij om. De 
derde keer zijn we samen gegaan. En toen 
we onze zoon aan de kinderbegeleider toe-
vertrouwden, was het alsof de wereld voor 
mij openging. Je komt weer uit je bubbel, 
waarvan je niet beseft dat je er zo hebt in 
gezeten. Ik gaf nog borstvoeding, liet mijn 
borstmelk daar ook achter, in de hoop dat ze 
niet in de vuilnisbak zou belanden (lacht).’
Enya: ‘Opeens besef je: hé, ik kan ook iets 
anders zijn dan mama! De persoon die je 
was voor je mama werd, moet je opnieuw 
leren kennen. En je moet opnieuw plannen 
durven maken.’
Fatna: ‘Wennen vind ik erg belangrijk. Want 
een kinderdagverblijf is een tweede thuis. 
Mijn dochter is daar evenveel als thuis. Ik 
kon tonen hoe ik mijn kind thuis in slaap 
wieg, hoe ik eten geef. En ze hielden daar 
ook rekening mee. Al moet ik zeggen dat 
mijn dochter nog steeds niet slaapt in de 
opvang.’
Saïda: ‘Ik vond het moeilijk om mijn dochter 
af te geven aan iemand die je niet kent. Dus 
waren die drie wenmomenten voor mij erg 
belangrijk. Ik kon zien hoe het er daar aan 
toegaat, hoe ze met de kinderen omgaan, 
of het voldoende veilig is, of ze de kinderen 
troosten. En ik kon ook zeggen hoe ik het 
graag wil. En ook voor een tweede kind 
is wennen belangrijk, zeker als het in een 
andere groep terechtkomt.’
Enya: ‘Ook ik zou voor een volgend kind een 
wenperiode willen. Zeker omdat ons eerste 
kind zo’n moeilijke start had. Dan zou dat 
voor ons de eerste keer zijn dat de overgang 

‘ Je kinderen aan een wildvreemde 
afgeven, dat is een grote stap’
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naar de kinderopvang normaal verloopt.’ 
Simon: ‘Ik nam niet deel aan het wennen, 
dat is bij ons meer het terrein van de mama. 
Maar dat betekent niet dat ik niet betrokken 
ben, integendeel. Ook bij een tweede kind is 
wennen belangrijk, want als ouder weet je 
het misschien wel, maar voor het kind is het 
natuurlijk een nieuwe omgeving. En elk kind 
is anders.’

Hoe ontwikkel je vertrouwen 
in de kinderopvang?
Simon: ‘Je leert de mensen goed kennen als 
je ziet hoe ze reageren op een probleem. 
Mijn oudste maakte een ongelukkige val 
in de opvang. Ik was in shock, hoe kan dat 
nu? Ik was boos, en alle vertrouwen kwijt. 
Kinderen moeten veilig zijn, dat is voor mij 

de eerste vereiste. Maar na die eerste boos-
heid werd het uiteindelijk toch een positieve 
ervaring. Ze hebben me eerlijk verteld wat 
er gebeurd is, en zo kon de opbouw van 
de vertrouwensrelatie opnieuw beginnen. 
Door die open, transparante communicatie 
kreeg ik uiteindelijk meer vertrouwen dan 
daarvoor. Ook al gebeurde dat in gebroken 
Engels, of in gebarentaal, we zagen dat ze 
zaken ernstig namen.’ 
Charlotte: ‘Eerlijke en open communicatie is 
erg belangrijk. Dat je het gevoel krijgt dat je 
samen kunt nadenken met de begeleiders: 
wie is onze zoon, wat doet hij hier, waarom, 
wat leert hij, wat kan hij? En ik kan ook 
met hen een babbeltje doen over andere 
zaken, want ik zit niet in de ochtendrush. 
Het is voor mij als mama allemaal nieuw, 

en ik vind het tof dat ik bij de begeleiders 
terechtkan met al mijn vragen. En ik merk 
dat ze me kunnen helpen en ook een goed 
zicht op mijn zoon hebben. We kunnen echt 
pingpongen, we zijn evenwaardig, en daar 
heb ik veel steun aan.’ 
Enya: ‘Onze dochter moet een kaliumvrij di-
eet volgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik 
elke dag zelf moet koken en eten meegeven. 
Aardappelen moeten immers tot driemaal 
toe platgekookt worden. Ze heeft ook een 
koemelkallergie, als ze dat drinkt, zwelt ze 
helemaal op. Ik ben dus heel blij dat we een 
goede band hebben met de begeleiders, die 
ons een lijst gevraagd hebben met wat onze 
dochter wel en niet mag eten. Dat respect 
geeft vertrouwen. Ze willen ook graag 
bijleren. Onze dochter draagt een brace, wat 

Mama Saïda: 'Ook voor een tweede kind is wennen belangrijk.'
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‘ Tijdens het eerste wenmoment 
wist ik totaal niet wat ze van me 
verwachtten’

niet veel voorkomt. Daar zijn ze erg in ge-
interesseerd, zodat ze weten hoe ze het de 
volgende keer moeten aanpakken. Ook een 
nieuwe begeleider lichten ze op voorhand 
volledig in. En alles komt in het heen- en 
weerschriftje terecht, heel belangrijk.’

Hoe gaan de kinderdag
verblijven om met  
anderstaligheid?
Enya: ‘Kort voor onze dochter startte in de 
opvang, hielden ze daar een zomerfeest. 
Ze nodigden ons uit om eens goeiedag te 
komen zeggen. En na een halfuurtje wisten 
we: onze dochter zal hier goed zitten. Hoe 
ze hier communiceren, hoe ze de kinderen 
op hun gemak stellen, met zo’n multicul-
tureel publiek, dat was sterk. We vormen 
zelf een multicultureel gezin, en dus vond 
ik het fijn dat we veel kinderen en ouders 
uit andere landen zouden ontmoeten, 
met andere talen. En dat onze dochter in 
contact zou komen met andere culturen en 
gewoontes, en daar ook van zou leren, dat 
was heel belangrijk. Op affiches hangen ook 
“goeiedag” en troostwoorden in andere 
talen. Als je kinderen kunt geruststellen in 
hun eigen taal, creëer je een vertrouwens-
band met hen.’
Fatna: ‘Ik spreek Frans, en er zijn begeleiders 
die Frans begrijpen. Als het echt niet anders 
lukt, breng ik mijn dochter mee om te verta-
len. Ook de begeleiders doen hun best om 
een manier van communiceren te vinden. Zo 
voel ik me toch voldoende begrepen in het 
kinderdagverblijf.’
Lawrence: ‘Enya vertaalt meestal voor mij. 
De begeleiders doen hun best om een con-
tacttaal te gebruiken. Belangrijk, want hoe 

meer je praat, hoe meer je kunt begrijpen 
hoe iemand echt is. De communicatie moet 
het professionele overstijgen. Maar het blijft 
complex, want emoties uiten doe je toch 
het makkelijkst in je thuistaal. Ik weet dat ik 
Nederlands zou moeten praten, maar in het 
belang van het kind is het belangrijk dat we 
zo veel mogelijk communiceren. Zo had ik 
ooit eens het probleem dat ik Engels praatte, 
en de begeleider Nederlands. Dus stelde ik 
voor om Frans te praten, omdat we dat al-
lebei beheersen, maar dat wilde zij dan weer 
niet. Het lukt dus niet altijd.’
Charlotte: ‘Onze zoon gaat naar een 
erg multicultureel kinderdagverblijf, dat 
bovendien een inclusieve opvang is. Voor de 
kinderen met gehoorproblemen werken ze 
daar met Spreken Met Ondersteuning van 
Gebaren (SMOG). Het helpt ons ook om te 
communiceren met onze zoon. We hadden 
de bundels zelfs mee op vakantie!’
Simon: ‘De begeleiders doen hun best om 
Engels te praten. Soms gebruik ik Google 
Translate. En mijn vrouw doet de rest van de 
vertaling. Die communicatie is erg belang-
rijk, want als de ouders meer vertrouwen 
hebben, hebben ook de kinderen meer 
vertrouwen. En Nederlands is best een rare 
taal. Namen onthouden, wat een ramp. 
Gelukkig hangen in de opvang foto’s met 
namen van wie werkt in welke groep. Dat 
helpt je om je te oriënteren in een nieuwe, 
vreemde omgeving.’ 

Vinden jullie als  ouder 
 kinderopvang een 
 meerwaarde?
Enya: ‘Absoluut. Toen onze dochter de eerste 
maanden moest thuisblijven voor de mantel-

zorg, vroeg ik me zelfs af: ontneem ik mijn 
kind niet de mogelijkheden om communi-
catievaardigheden op te bouwen? Zal mijn 
kind nu sociaal afstandelijker zijn omdat 
het langer heeft thuisgezeten? Het is erg 
belangrijk dat mijn dochter andere kinderen 
ziet, en van hen leert. Ha, die neemt zo zijn 
lepel vast, dat moet ik ook eens proberen.’
Simon: ‘Ze leren zoveel in de opvang. Kin-
deropvang heeft een heel positieve impact 
op de ontwikkeling van mijn kinderen. Ze 
zijn veel socialer, leren van elkaar, zelfs als 
ze zo klein zijn. Dat opende mijn ogen. Zelf 
leerde ik ook heel veel van de begeleiders. 
En van de kinderen die ik zag!’
Fatna: ‘Ook nu ik geen cursus meer volg, 
komt mijn kind toch naar de opvang. Ze 
leert hier zoveel en heeft goede vrienden.’
Saïda: ‘Kinderen leren hier met andere 
kinderen omgaan. En ze zijn beter voor-
bereid om naar school te gaan, want ze 
kennen al veel Nederlands. Mijn nichtje en 
neefje werden thuis opgevangen, maar dat 
betekent dat de overstap naar school, zowel 
sociaal als wat betreft taal, veel moeizamer 
verliep. Terwijl mijn kinderen “dada mama” 
roepen en naar de juf stormen. Bovendien 
gaan verschillende kinderen die samen in de 
opvang bij elkaar zaten, nu ook samen naar 
school.’ 
Charlotte: ‘Kinderen leren er van verschil-
lende mensen verschillende instructies 
opvolgen. En die waaier aan activiteiten, 
talen, accenten, dat kun je thuis nooit 
aanbieden.’  <


