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Tevredenheidsgesprekken tussen 
ouders en opvang raken steeds meer 
ingeburgerd, en dat is een goede 

zaak. Alleen kan de manier waarop soms 
beter. Zo getuigt ook deze moeder: ‘Vooraf 
krijg ik een lijst met redelijk veel gesloten 
vragen. Bijvoorbeeld “Ben je tevreden over 
de communicatie bij het brengen en halen 
van je kind?” Daarna maak ik een afspraak 
en gaat het in het gesprek grotendeels 
over hoe de begeleiders mijn kind ervaren. 
Natuurlijk luistert de begeleiding wel naar 
wat ik vertel over hoe mijn kind thuis is. 
Maar verder lijkt het niet de bedoeling dat 
ik aanvullingen geef in het beleid van de op-
vang, bijvoorbeeld over de communicatie bij 
het brengen en halen. Achteraf weet ik ook 
niet wat er gebeurt met mijn suggesties, ik 
krijg er geen feedback over. Ook opvallend is 
dat ze altijd míj aanspreken in verband met 
die gesprekken, nooit mijn man. Ach, ’t is 
misschien een goede voorbereiding voor het 
oudercontact later op school, maar verder 
lijkt het eerder een formaliteit dan een écht 
gesprek.’

Veerle Vervaet is projectmedewerker bij 
VBJK en begeleidt kinderdagverblijven bij 
hun ouderbeleid. ‘Het begint al bij wie de 
gesprekken voert. Dat gebeurt natuurlijk het 
beste door de vaste begeleider van het kind. 
Tenslotte staat die het dichtst bij het kind. 
Bovendien versterken tevredenheidsgesprek-
ken, als ze goed gedaan worden, de vertrou-
wensband tussen ouders en begeleider. In 
de realiteit nemen de verantwoordelijken of 
locatiemanagers dit nog vaak op zich. Om 
praktische redenen, bijvoorbeeld om niet 
te vaak begeleiders uit de groep te moeten 
halen. Of omdat de verantwoordelijke denkt 
dat hij of zij “neutraler” is, dat ouders bij 
hem of haar makkelijker kritiek durven 
uiten.’ 
Hans Vervenne, coördinator van de Palm-
boom, is zelf niet bij de tevredenheidsge-
sprekken. ‘Dat is een zeer bewuste keuze. 
Maar vaak vertellen ouders of begeleiders 
mij er wel spontaan iets over en hoe dan 
ook komen de gesprekken aan bod op onze 
teamvergaderingen. Als een begeleider 
zegt dat het gesprek “goed” is verlopen, 

dan is dat niet voldoende. Ik wil ook weten 
waarom. Want als alles volgens de ouders in 
orde is, zijn we mogelijk niet goed bezig: het 
betekent misschien dat ouders niets durven 
zeggen. Daarom analyseren we grondig de 
inhoud van de tevredenheidsgesprekken. 
Waarvoor krijgen we een pluim, waar zitten 
de aandachtspunten? Wat kunnen we nog 
leren van elkaar?’ 

De essentie van het 
tevredenheidsgesprek
‘Werken aan vertrouwen en er iets uit leren, 
dat is de essentie van het tevredenheids-
gesprek. Je mag het dus niet zien als een 
evaluatie van de opvang door de ouder’, 
beklemtoont Vervaet, ‘maar zie het als een 
échte dialoog, die waardevolle feedback op 
je werk oplevert.’ Hoe realiseer je dat in de 
praktijk? ‘Om te beginnen moet de focus bij 
zo’n gesprek op de ouders liggen’, vervolgt 
Vervaet. ‘Bedoeling is dat je te weten komt 
hoe zij zich voelen bij de opvang. Voelen 
ze zich welkom en gerespecteerd? Vergeet 
niet dat, als zij zich niet comfortabel voelen, 
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dat onvermijdelijk invloed heeft op hun 
kind. Belangrijk is ook om in het eerste 
tevredenheidsgesprek – meestal na vier tot 
acht weken opvang – terug te kijken op de 
wenperiode. Vinden ouders dat de opvang 
loopt zoals toen is afgesproken? Wordt 
de individualiteit van hun kind voldoende 
gerespecteerd? Gaat de opvang op een 
sensitieve manier om met de “gebruiksaan-
wijzing” van een kind? Tegelijk is dat eerste 
gesprek al een gelegenheid om te vragen 
hoe ouders de werking van de opvang in 
het algemeen ervaren, wat ze vinden van de 
ontmoetingsmomenten met andere ouders, 
enzovoort. Ouders kijken met andere ogen 
naar je organisatie, vaak levert dat een 
verfrissend perspectief op.’

‘Het eerste tevredenheidsgesprek organise-
ren wij in de Palmboom al na één maand’, 
zegt Vervenne. ‘We willen zo snel mogelijk 
weten of ouders tevreden zijn over de 
opvang van hun kind, of onze bedoelingen 
overeenkomen met de dagelijkse praktijk. 
Na zes maanden volgt een tweede gesprek 

waarin we uitdrukkelijk terugkoppelen naar 
het eerste tevredenheidsgesprek. En we 
hebben plannen om ook op het einde van 
de opvangperiode een tevredenheidsgesprek 
te organiseren. Al moeten we dat eerst nog 
praktisch georganiseerd krijgen: begeleiders 
hebben hier geen kindvrije uren, je moet dus 
telkens mensen uit de groep halen. En als je 
het doet voor de ene ouder, moet je zeker 
zijn dat je het ook kunt regelen voor alle 
andere ouders.’ 

Koffie en erkenning
Een tweede of derde tevredenheidsgesprek 
gaat vaak al vlotter dan het eerste. ‘Zowel 
ouders als begeleiders kunnen zich in het 
begin wat onwennig voelen bij die gesprek-
ken’, zegt Vervaet. ‘Ouders weten niet wat 
ze precies moeten verwachten en zijn mis-
schien bang om “kritiek” te uiten. Belangrijk 
is dat je ouders mondeling uitnodigt voor 
een tevredenheidsgesprek. Een schriftelijke 
uitnodiging maakt het te formeel. Leg 
ouders ook vooraf uit wat de bedoeling is. 
Voer het gesprek op een rustige plek – een 

afzonderlijke ruimte waar voldoende privacy 
is – en serveer er een kopje koffie of thee 
bij.’ 

Maak het ook comfortabel voor jezelf. 
‘Begeleiders die voor het eerst een tevre-
denheidgesprek voeren, zijn vaak onzeker,’ 
weet Veerle Vervaet. ‘Maar hoe vaker ze zo’n 
gesprek doen, hoe meer genoegen ze erin 
scheppen. Omdat ze in die gesprekken veel 
erkenning krijgen voor hun werk. Belangrijk 
is wel dat begeleiders bij de voorbereiding 
van die gesprekken worden ondersteund 
door het team. Door hun leidinggevende of 
door de pedagogische coaches.’

Zonder vragenlijst,  
in de diepte
In nogal wat opvangvoorzieningen wordt 
gewerkt met een lijst van vragen of te 
bespreken punten. Soms wordt die lijst zelfs 
vooraf meegegeven aan de ouders, zodat 
die er alvast over kunnen nadenken. Vervaet 
is, zacht uitgedrukt, geen voorstander van 
zo’n vragenlijst. ‘Ik begrijp dat begeleiders 
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zich comfortabel voelen met een soort 
leidraad bij de hand, maar de voordelen 
wegen niet op tegen de nadelen. Vaak zijn 
de vragen te oppervlakkig of te algemeen, 
en dan kom je weinig te weten. Bovendien 
komt een gesprek met een lijst al snel 
formeel over, terwijl een informele aanpak 
hier beter werkt. Welke onderwerpen aan 
bod moeten komen, kun je wel vooraf in 
je team bespreken en hou je daarna in 
het achterhoofd. Maar tijdens het besprek 
werkt concrete documentatie beter: met een 
grappige foto of een anekdote over het kind 
stel je ouders op hun gemak en treed je na 
verloop echt in dialoog.’ In de Palmboom 
hebben begeleiders een leidraad. ‘Dat is eer-
der een gids’, legt Vervenne uit. ‘Bepaalde 
aspecten moeten aan bod komen, maar het 
is niet de bedoeling om de vragen één voor 
één af te gaan. Het is geen verhoor maar in 
de eerste plaats een gesprek waarin wordt 
gepolst naar een en ander, maar waarin 
ouders vooral vrij kunnen praten.’ 

Wanneer de dagelijkse communicatie goed 
loopt, lijkt een tevredenheidsgesprek mis-
schien minder nuttig. Want wat kan er dan 
nog extra besproken worden? Als er iets 

bijzonders te melden valt, dan kan dat toch 
bij de dagelijkse contacten? ‘Ook wanneer 
de samenwerking tussen ouders en opvang 
opperbest loopt, blijven er soms gevoelige 
zaken die je misschien zelf niet vermoedt. 
Zoiets bespreken lukt niet tussen de bedrij-
ven door’, meent Vervaet. ‘En verder is het 
belangrijk om af en toe eens in de diepte te 
gaan.’

Wat met feedback? 
Als ouders effectief met aandachtspunten 
of kritiek komen, dan is dat voor een team 
toch even slikken. ‘De kunst is de zaken niet 
persoonlijk te nemen. En voor ogen te hou-
den dat, als ouders kritiek durven uiten, dat 
eigenlijk een eerste teken van vertrouwen 
is.’ In ieder geval moet je als opvang iets 
doén met de informatie die uit de gesprek-
ken komt. ‘Je kunt die bespreken tijdens de 
teamvergaderingen en daarna terugkoppe-
len naar de ouders’, vindt Vervaet. ‘Het geeft 
hun vertrouwen, ze voelen zich gehoord 
en serieus genomen als ze zien dat er iets 
gebeurt met hun opmerkingen, of die nu 
gaan over hun eigen kind of over de opvang 
in het algemeen.’ Je moet er inderdaad iets 
mee doen, vindt ook Vervenne, en dat mee-

delen aan de ouders. ‘Bij ons gaven ouders 
steeds weer aan dat ze te weinig informatie 
kregen over vervangingen. We hebben dat 
bijgestuurd, en de ouders ook laten weten 
hoe en waarom we dat hebben gedaan.’

Moeders én vaders
Een belangrijk punt is ook om beide ouders 
actief bij de gesprekken te betrekken. Spreek 
elke ouder aan, en niet alleen de ouder 
die je toevallig het vaakst ziet. Wanneer 
je vaders voor deze gesprekken uitnodigt, 
verhoog je trouwens hun betrokkenheid bij 
het kinderdagverblijf. Begeleiders merken 
vaak op dat vaders achteraf meer tijd durven 
nemen in de opvang, sneller geneigd zijn om 
vragen te stellen en makkelijker contact leg-
gen met andere ouders. Wie je ook niet mag 
vergeten zijn de ouders die met hun tweede 
of volgende kind naar de opvang komen. 
Ook voor hen organiseer je tevredenheids-
gesprekken op dezelfde manier. Tenslotte is 
ieder kind anders en mag je er niet zomaar 
van uitgaan dat je de mening van deze of 
gene ouder al kent.  <

De volgende minireeks start na de 
zomer!

‘Een vragenlijst doorlopen is 
géén tevredenheidsgesprek’




