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In deze workshop 

WENNEN

» Helikopter: Wat is wennen?

» Puzzelstukjes

» Inzoomen: focus ouders - opvang

» Speeddate en brainstorm

» Actieplan





Kind, ouder en kindbegeleider(s) leren elkaar 
kennen voordat het kind alleen en voor een 
lange periode in de opvang blijft. 

De start van de opvang wordt geleidelijk aan 
opgebouwd.

Wennen: wat?



Puzzelstukken in elkaar doen passen

Kind

Opvang

Ouders



DOEL: waarom wennen?



KIND



OUDERS



KINDEROPVANG



Belang voor kind



Belang voor kind

Wennen tegen stress

Wennen tegen angst

Wennen voor welbevinden 

Wennen voor veilige hechting

Wennen ter preventie van wiegendood



Wennen tegen stress

Kinderopvang is vaak de eerste stap buiten de 
familiale / gekende context. Kinderopvang kent 
heel wat vreemde prikkels wat een andere 
zintuiglijke waarneming geeft; 

» Horen (andere kinderen, meer lawaai, hartslag,…)

» Ruiken (thuisgeur, geur van voeding, parfum,…)

» Zien (andere omgeving, zoeken naar herkenning,…)

» Voelen (manier van troosten, vastnemen,…)

» Smaken (voeding)



Wennen tegen angst

Angst door een ingrijpende gebeurtenis

Een plotselinge verandering van omgeving kan 
een kind heel angstig maken



Wennen voor welbevinden

Kinderen moeten zich psychisch veilig voelen / 
op hun gemak voelen;

Sensitief responsieve begeleidersstijl

Regelmaat en structuur in de dagindeling



 Wennen voor veilige hechting



 Wennen ter preventie van wiegendood



 Wennen ter preventie van wiegendood

Evolutie aantal sterfgevallen als gevolg van wiegendood in het Vlaamse 
Gewest



 Wennen ter preventie van wiegendood

Preventiemaatregelen van K&G; 

Wennen 
• Kort voor de start / Na lange afwezigheid

• Verlaagt stress

• Geleidelijke verandering

Extra toezicht
• In de leefgroep

• Normaal dat zeer jonge kinderen geregeld wakker 
worden overdag

• Actief, auditief en visueel toezicht



Test veilig slapen: zoek de 10 fouten



Belang voor de ouder

» Wennen voor welbevinden

» Wennen voor betrokkenheid

» Wennen voor opbouwen vertrouwensrelatie



Wennen voor welbevinden 

» Kinderopvang als eerste stap buiten de 
familiale / gekende context

» Kinderopvang mogelijks als ‘noodzakelijk 
kwaad’ / mogelijks geen gewenste keuze

» Kinderopvang als ‘verdachte’ context (media)

Stress bij de ouder die sowieso ook negatieve 
effecten heeft op het kind



Wennen voor betrokkenheid
• Ouder heeft vaak geen concreet idee hoe de 

opvang werkt

• Ouder is niet altijd even betrokken op het 
kinderopvanggebeuren

• Ouders houden niet altijd rekening met de 
intensiteit van de job

Dit leidt vaak tot ongenoegen en ergernis

Dit terwijl ouders eerste opvoedingspartners zijn



 Wennen voor opbouwen 
vertrouwensrelatie

 De ouders leren jou kennen

 Uitspreken van wederzijdse verwachtingen

 De basis voor een vertrouwensrelatie wordt    
gelegd



Belang voor de kinderopvang

 Wennen voor pedagogische kwaliteit
 Wennen voor efficiëntie
 Wennen voor opbouwen samenwerkingsrelatie



 Wennen voor pedagogische 
kwaliteit 

» Wennen vergroot kennis inzake 
opvoedingsgewoontes en aanpak 

» Diverse opvoedingsgewoontes en aanpak worden 
onmiddellijk zichtbaar & bespreekbaar

» Betrokkenheid van ouders maakt ‘samen opvoeden’ 
makkelijker



Wennen voor efficiëntie

Een ouder die toont hoe hij/zij met het kind 
omgaat;

» Beeld zegt meer dan 1000 woorden, 

» Beeld overstijgt taal,

» Onbewuste overtuigingen worden blootgelegd en 
bespreekbaar gemaakt.

 Bespaart heel wat tijd en energie



 Wennen voor opbouw 
samenwerkingsrelatie

Wennen maakt dat ouders ons beter   
begrijpen / erkennen, wat voldoening geeft & 
de communicatie vergemakkelijkt

 Start goede samenwerkingsrelatie

 Vormt de basis voor als het moeilijk loopt



Inzoomen

Kind

Opvang

Ouders



Inzoomen

Kind

Opvang

Ouders



Maak een tijdlijn

» Stap 1: maak een overzicht van de eerste, 
rechtstreekse, contacten die je hebt met 
ouders.

» Schrijf dit in de blauwe pijlen

» Schrijf in de witte vakjes hoe dit nu 
vormgegeven wordt



Speeddate

» We gaan op 2 rijen staan, recht tegenover 
elkaar



Ronde 1

» 1 iemand is een ouder en ziet de meerwaarde 
van wennen niet in. Je hebt 3 minuten de tijd 
om de ander te ‘overtuigen’ van de 
meerwaarde van wennen. 



Ronde 2

» Wanneer en op welke manier heb je jouw 
wenbeleid voor het laatst onder de loep 
genomen?

» Indien niet werkzaam in de kinderopvang: wat 
zou een goede manier kunnen zijn?



Ronde 3

» Wat is jouw talent in de omgang met ouders / 
externen?



Ronde 4

» Hoe leer je ouders goed kennen? Hoe krijg je 
zicht op hun vragen, opvoedingsideeën en 
wensen?

» Indien niet werkzaam in de kinderopvang: Hoe 
zou je dit kunnen doen?



Ronde 5

» Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij 
iets hebt geleerd van ouders. Ken je ook een 
voorbeeld waarin ouders leerden van elkaar of 
van jou?

» Indien niet werkzaam in de kinderopvang: hoe 
kan je de kansen verhogen om van elkaar te 
leren?



Ronde 6

» Bedenk zoveel mogelijk vragen die je aan 
ouders kunt stellen bij een wengesprek



Laatste ronde

» Pas als ouders kunnen binnenkomen in de 
leefgroep, is het mogelijk goed te 
communiceren en een vertrouwensband op te 
bouwen. 

» Wat vind je van deze stelling?



Link met het pedagogisch raamwerk 
= Visie omtrent ‘pedagogische kwaliteit’



Hoe kijkt de kinderopvang naar 
ouders?

» UITGANGSPUNTEN:

 Competente gezinnen

Wederkerige relaties

Mensen verbinden



1. Competente gezinnen

» Alle ouders willen het beste voor hun kind. 
Medewerkers erkennen dat en gaan uit van de 
kracht van gezinnen. Medewerkers zijn 
sensitief ten aanzien van ouders en erkennen 
hen als eerste opvoeders van hun kind.



2. Wederkerige relaties

» Het opvoeden in de kinderopvang is 
verschillend van het opvoeden thuis. Om de 
opvoeding in de kinderopvang samen gestalte 
te kunnen geven, werken medewerkers samen 
met gezinnen aan een wederkerige relatie. Dat 
is een voortdurend proces waarin 
medewerkers en gezinnen aandacht en 
respect hebben voor elkaars beleving en 
betekenisverlening. 



3. Mensen verbinden

» Informele contacten tussen ouders met 
kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zijn 
voor veel ouders een belangrijke bron van 
informatie en steun. De kinderopvang kan 
voor ouders een vindplaats zijn van dergelijke 
informele contacten. 



Maak een tijdlijn

» Stap 2: brainstorm implementatie UITGANGSPUNTEN 

» bij ouders die aan het wennen zijn:

1. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat ouders zich 
welkom en erkend voelen?

2. Hoe kunnen we aandacht hebben voor de beleving 
van ouders en hoe zij zich voelen?

3. Hoe kunnen wij ouders met elkaar verbinden op deze 
momenten?



Overlopen per tafel

» Geef een top 2 per tafel: wat is er uit de 
brainstorm gekomen?



Maak een tijdlijn

» Stap 3: Tijd om actie te ondernemen 

» Beschrijf enkele acties die je graag aan je 
wenbeleid zou willen toevoegen op het laatste 
blad.







Wenkoffer 





6. Praktische tips

Ondersteunende acties

» Familiemuur / familiemap

» Eigen knuffel, tutje

» Herkenningspunten van thuis; geur, muziek, 
eten, speelgoedje, …

» Structuur van de dag visueel maken (voor kind 
én ouder)



Aandachtspunten

Verzekering

Inschrijving & facturatie

Afspraken met ouders en begeleiders



 Verzekering

» Op moment dat ouder aanwezig is, is deze 
verantwoordelijk voor het eigen kind. 
Verzekering van de opvang komt hier nooit in 
tussen

» Wanneer het kind alleen blijft in de opvang, 
moet in het ingeschreven zijn & aangeduid 
worden als ‘aanwezig’. Ook al gaat het om een 
half uurtje.



 Inschrijving & facturatie

» Het kind is bij voorkeur ingeschreven en 
aangeduid op de aanwezigheidslijst van zodra het 
alleen is bij de begeleider

» Er kan een vergoeding gevraagd worden voor de 
wenmomenten waarbij het kind alleen is bij de 
begeleider

» De ouderbijdrage wordt berekend op het 
inkomen op moment van de eigenlijke start van 
de opvang. Wendagen worden immers niet als 
start gezien van de opvang.



 Tips voor verantwoordelijke

» Ontwikkel een wenbeleid / wennota die je 
opneemt in je huishoudelijk reglement 

» Bespreek wenprocedure en facturatie vooraf met 
ouders

» Duid ouders op meerwaarde van wennen, ook bij 
het tweede kind

» Duid ouders op inzet van begeleiders bij wennen
» Duid ouders op belang observatie
» Zorg voor flexibiliteit in wenprocedure
» Bereikbaarheid ouders tijdens wenmoment



Afsluitend: Belang voor de ouder

» Wennen voor welbevinden

» Wennen voor betrokkenheid

» Wennen voor opbouwen vertrouwensrelatie



2. Wat staat er in de regelgeving?

» Als opvang moet je kinderen en ouders de kans 
geven om te wennen

» Bij de start en/of na een lange afwezigheid
» Gezinnen hebben het recht op wennen

» Je kiest zelf op welke manier je ‘het wennen’ 
vormgeeft

» Wennen aanpassen aan de noden en behoeften 
van een kind en zijn ouders, niet voor iedereen 
gelijk



Evaluatie




