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voor de opvang van baby’s en peuters
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Hoe krijg je je team mee in ideeën als ‘gedeeld opvoeden’ en
‘ouders zijn de eerste opvoeder’? Omdat de vaste begeleiders
het kind zo goed kennen, kan er een bondgenootschap ontstaan
waarbij kinderopvang vaders en moeders in de opvoeding bijstaat.
Opvang en ouders worden dan partners in opvoeden, waarbij alle
betrokkenen in de dagelijkse zorg het beste voor het kind willen.
Hoe word je partner van moeders en vaders? Deze handleiding
helpt organisatoren, verantwoordelijken en (toekomstige) pedagogische coaches om samen met kinderbegeleiders het eigen
ouderbeleid verder uit te werken, te verdiepen en te verfijnen.
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Het N-logo kan zowel in horizontale
versie als verticale versie gebruikt
worden.
Het N-logo mag in de kleur naar
keuze geplaatst worden, afhankelijk van
het kleurgebruik in de communicatieuiting. Ook de negatieve versie mag
gebruikt worden.
Indien mogelijk wordt het N-logo aan
het rechteruiteinde van de partnerbalk
geplaatst.
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1 Inleiding

Tussen de verschillende stappen van wenmoment tot wanneer het kind

7

naar school gaat, zijn er in de opvang veel kansen om met ouders te praten. Als je geen uitstappen, wenmomenten, ouderactiviteiten of gesprekken doet, is het gewoon de baby brengen en bye bye. Maar zo werkt het
niet. – BEGE L EIDS TER

1. 1

VOOR WIE ?

Deze handleiding helpt organisatoren, verantwoordelijken en (toekomstige)
pedagogische coaches in de kinderopvang om samen met kinderbegeleiders
het eigen ouderbeleid in de kinderopvang verder uit te werken, te verdiepen
en te verfijnen.

1. 2

D OOR WIE ?

Bijna twee jaar lang werkten acht Brusselse kinderopvangorganisaties intensief aan hun ouderbeleid. De vorderingen die ze hierin maakten, maar ook
struikelblokken, twijfels en vragen legden ze aan elkaar voor op zeswekelijkse
bijeenkomsten. Alle citaten uit deze handleiding waarbij ‘verantwoordelijke’
vermeld staat, zijn overgenomen uit de verslagen van deze bijeenkomsten.
Citaten van vaders en moeders zijn geplukt uit de focusgroepen die aan het
begin van ‘Partners in Opvoeding’ in elke opvangorganisatie plaatsvonden,
maar even goed uit de bevraging van ouders die elke opvang aan het einde van
het project zelf organiseerde. Citaten van begeleiders zijn afkomstig uit interviews bij twee Brusselse opvangorganisaties die deelnamen aan dit project.
Kortom, het zijn de medewerkers en gezinnen van acht Brusselse opvangorganisaties die voor deze handleiding alle input gaven. Deze handleiding is het
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eindproduct van het project ‘Kinderopvang en ouders: Partners in Opvoeding’. Dit project werd begeleid door de medewerkers van VBJK in opdracht
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

1. 3

KINDEROPVANG EN OUDERS
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HOE OPGE BOU WD ?

Alleen met een duidelijke visie op ouderbetrokkenheid kun je verschillende
acties uitwerken. In alle hoofdstukken, van wennen tot ouderactiviteiten,
staat dat de opvang moet ‘weten waarom’. Omdat een doordachte visie zo
belangrijk is, zijn er twee basishoofdstukken die als een rode draad doorheen
deze publicatie lopen: hoofdstuk 2 en 8. Met deze hoofdstukken in het achterhoofd kun je alle andere hoofdstukken afzonderlijk lezen. Het hoeft niet in
een bepaalde volgorde.
Als je het ouderbeleid van je opvang wilt uitwerken, kun je gerust één hoofdstuk kiezen dat je als ingangspoort gebruikt. Focus je met het team bijvoorbeeld op wennen of ouderactiviteiten, dan zul je gaandeweg ook andere dingen opnemen: wennen loopt immers over in een goed dagelijks contact tussen
begeleider en ouder, je gaat denken aan meer ouderactiviteiten en aan je diversiteitsbeleid (bereiken we elke ouder?). En zo gaat de bal aan het rollen.
Citaten in dit boek komen van vaders, moeders, begeleiders en verantwoordelijken uit het Brusselse begeleidingstraject. Deze citaten spreken elkaar soms
tegen, roepen soms vragen op of bieden stof tot discussie. Gebruik ze om in
team bepaalde aspecten van je ouderbeleid te bespreken.
Soms staat de tekst in een kader. Dit zijn aandachtspunten, tips, vragen waar
je even stil bij kunt staan. Het zijn zijsprongetjes die je niet echt nodig hebt
om de rest van de doorlopende tekst te begrijpen, maar ze zetten je wel aan
het denken.
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2 Starten met visie

Het waarom van alle acties die je in de opvang met en voor ouders onderneemt, speelt een bijzonder belangrijke rol in het uitwerken van je ouderbeleid. Als je weet waarom wennen zo fundamenteel is voor de band tussen
kind, ouder en begeleider, dan vloeit daaruit automatisch voort dat kinderbegeleiders dit het best zelf opnemen, dat je hen hierin ondersteunt en hen
hiervoor voldoende tijd geeft. Als je weet waarom de dagelijkse gesprekken bij
het brengen en halen zo belangrijk zijn voor het samen opvoeden, dan investeer je hierin tijd en energie opdat dit goed verloopt. Als je weet waarom je een
ouderactiviteit organiseert, wat je ermee wilt bereiken, kun je samen met het
team beter de vorm van je ouderactiviteit afstemmen. Enzovoort.

9

Het ouderbeleid gebeurt bij ons zonder structuur: receptie, grootouderfeest … Er is soms weinig respons. Daarom wil ik graag een beter zicht krijgen op de behoeften van ouders. Willen ze het graag formeel, informeel …
Hoe beleven zij het feit dat de opvang samen met hen de opvoeding van
hun kind deelt? De eerste stap wordt waarschijnlijk om met het team goed
na te denken waarom we de ouders willen bereiken. Het hoe zal dan wel
duidelijk worden. – VERANT WO O RDEL I J K E
Ik vind het heel leuk om ouders beter te begrijpen. Alle dingen die we doen,
het dagelijks contact maar ook de ouderactiviteiten, zie ik nu in functie
daarvan. Ik neem tijd voor de gesprekken bij het brengen en halen. Ik doe
met plezier de ouderactiviteiten omdat ik daar soms ouders leer kennen
die ik minder zie omdat bijvoorbeeld steeds de zus of een andere ouder
naar de opvang komt. Op een activiteit kan ik met alle ouders praten. Ik
probeer ouders ook met elkaar te laten praten, zodat ze elkaar de volgende
dag in de opvang makkelijker aanspreken. Dat doe ik over de verschillende nationaliteiten heen. Het doet deugd als ik daarna Nederlandstalige en
Afrikaanse ouders in de gang met elkaar zie babbelen. Ik wil dat we hier
samenleven. – BE GE L EIDS TER
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2 .1

BON DGE N OOTSCHA P

Hoe duidelijker je visie op ouderbetrokkenheid, hoe beter je de concrete acties
daarop kunt afstemmen. Wat is dan een goede visie op ouderbetrokkenheid?
Hoe kijkt de opvang naar de omgang met gezinnen?

KINDEROPVANG EN OUDERS
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Vanaf het begin gebruikten de opvangorganisaties in het Brusselse begeleidingstraject het concept bondgenootschap om de opvoedings- en gezinsondersteunende rol van kinderopvang te omschrijven.

OPVANG MAAKT GEZINSONDERSTEUNING WAAR
Goede kinderopvang is op zich al een vorm van gezinsondersteuning. 1)
Het laat ouders toe om het gezinsleven te combineren met een baan, een
opleiding of andere maatschappelijke taken en neemt de druk weg van een
één-op-één-relatie tussen ouder en kind. 2) Het helpt het opvoedingsmilieu te verbreden. Naast contacten via familie en vrienden, komt het kind in
de opvang steevast in aanraking met een groep andere kinderen – jongens
en meisjes van verschillende leeftijden met verschillende achtergronden.
Op die manier helpt kinderopvang de ouders in het opvoedingsproces: de
socialisering van het kind wordt verruimd. Met andere woorden, kinderopvang kan thuis de draaglast verminderen en de draagkracht verhogen.
De ademruimte die gezinnen hierdoor kunnen krijgen, kan zeer ondersteunend zijn.

• Kinderopvang is een plaats waar vaders en moeders hun concrete vragen
en zorgen over de opvoeding van hun kind(eren) kunnen delen met professionele opvoeders die nauw betrokken zijn bij hun kind. ‘Hij heeft net
z’n eerste stapjes gezet!’ ’Denk je dat ze klaar is voor het potje?’ ‘Het slapen
gaat de laatste tijd wat minder goed, wat zou er spelen?’ Enzovoort. De begeleiders die het kind regelmatig opvangen, kennen het kind op zo’n manier dat sprake kan zijn van gedeelde opvoeding: ouders en kinderbegeleiders zijn partners in de dagelijkse zorg en willen voor het kind het beste
– daarom delen ze concrete tips, geven ze elkaar achtergrondinformatie bij
gedrag en zoeken ze samen naar de beste omgang met het kind. Daarnaast
vinden ouders bij begeleiders in de opvang een luisterend oor en een andere kijk op hun kind: hoe is het vandaag geweest en hoe is mijn kind in
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groep met de andere kinderen? De ondersteuning die kinderopvang aan
vaders en moeders kan bieden zit niet zozeer in de methodiek of het soort
informatie, maar in de houding die begeleiders in de communicatie en in
de interactie met ouders aannemen. Met een houding waaruit een soort
bondgenootschap spreekt, kan kinderopvang haar gezinsondersteunende rol waarmaken. Wat een ouder precies als bondgenootschap ervaart,
kan natuurlijk verschillen. Het is ook makkelijker gezegd dan omschreven.
Maar dit staat vast: bondgenootschap vertrekt van een ondersteunende en
respectvolle basishouding van de kinderopvang.
• In de kinderopvang komen vaders en moeders met kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie, zij bevinden zich in ongeveer dezelfde levensfase en
waarderen meestal de informele steun die ze kunnen vinden bij andere
ouders. Kinderopvang kan de sociale en emotionele steun in informele
ouderlijke netwerken stimuleren. Kinderopvang kan een echte ontmoetingsplek worden waarin ouders die dat wensen hun contacten kunnen
uitbreiden of verbreden. Dat gebeurt niet vanzelf, kinderopvang zet hier
best actief op in. Dat betekent verbindend werken, ouders au sérieux nemen en erop vertrouwen dat zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen
vanuit hun eigen ervaring, waarden en normen.
In groepsgesprekken aan het begin van dit traject getuigden ouders hoe ondersteunend het bondgenootschap met begeleiders en andere ouders in de
opvang kan zijn. Ook begeleiders wijzen steeds opnieuw op het belang van de
vertrouwensband die de opvang met gezinnen aangaat, het bondgenootschap
dat tussen opvang en gezinnen ontstaat.
Ik ben heel blij met de crèche. Ze zijn hier zeer professioneel maar ook
sympathiek. Het team is hier familie voor mij want mijn familie woont in
Mexico. Quality of people is high. Mijn eerste impressie was dat het hier
niet zo proper is. Maar ik leerde dat dit niet zo belangrijk is, wel hoe de begeleiders omgaan met mijn kind. – M OED ER
Of ik ouderparticipatie belangrijk vind? Eigenlijk wel. Voor de ouders is het
tof dat ze hun ideeën kunnen uitwisselen met ons. Het geeft hen zeker een
beter gevoel als ze hun kind hier afzetten: dat er toch naar hen geluisterd
wordt. Voor mezelf is het met een goede band met de ouders makkelijker
om contact te hebben met het kind. Ik krijg veel meer informatie van hen
en er komt geen muur tussen zitten: een beter contact met de ouders voelt
zo’n kind meteen aan. – BEGE L EIDST ER
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Ja, ik vind het absoluut belangrijk dat ouders inspraak hebben in de opvang. Dan weten we of we goed bezig zijn en welke veranderingen we
nog kunnen toepassen. Pas wanneer je tijd neemt voor ouders, krijg je een
goede band en vertellen ouders hun ideeën. Een moeder zei dat ze ons
vaak een tutje zag geven aan haar kind. Het was ons nog niet opgevallen,
maar het klopte wel. We hebben die tut wat afgebouwd. Ik probeer dicht bij
die ouders te staan zodat ze veel tegen mij kunnen zeggen. – BEG EL EI D ST ER
13

Het idee van bondgenootschap tussen gezinnen en opvang leeft al langer dan
dit project. Kinderopvang timmert er al jaren aan, in 2014 werd het vastgelegd
in een pedagogisch raamwerk (2014). In dat raamwerk staat mooi omschreven
hoe kinderopvang een opdracht heeft ten aanzien van kinderen, gezinnen
en de samenleving. Omdat dit raamwerk standaard is voor de kinderopvang
in Vlaanderen en Brussel, gebruiken we het als kader voor deze handleiding.
Hieronder citeren we integraal de paragrafen die over gezinnen en ouders
gaan. Laat je niet afschrikken door de raamwerktaal, verder in deze handleiding komt het tot leven.

S TA R T EN M E T V I S I E

2 .2 P E DAG OG ISCH RAAMW E R K

Samen de opvoeding gestalte geven: Kinderopvang respecteert de op-

voeding van het gezin en zet deze in onderling overleg voort. Dat houdt in dat
medewerkers investeren in een voortdurende dialoog met gezinnen en daar
zowel vaders als moeders bij betrekken. Zo krijgen ze inzicht in de sociale
en culturele context waarin kinderen opgroeien en kunnen ze het perspectief
van het gezin meenemen in hun pedagogisch handelen. Dit handelen van
medewerkers kan niet losstaan van de ideeën die ouders daarover hebben. De
kinderopvang pleegt overleg met ouders over opvoedingsideeën, -vragen en
-wensen om zo de opvoeding van kinderen samen met de ouders vorm te geven. Dat betekent niet noodzakelijk dat de kinderopvang uitvoert wat ouders
willen. De kinderopvang en de ouders treden in dialoog over elkaars visie op
opvoeden en proberen die op elkaar af te stemmen.
Verbreden van de gezinsopvoeding: Kinderopvang is een verbreding van
de gezinsopvoeding. Het is een opvoedingsmilieu waar kinderen andere ervaringen opdoen dan thuis. Zo maken kinderen er kennis met de buitenwereld, leeftijdsgenoten, andere volwassenen, het leven in groep, soms met andere talen, enzovoort. De kinderopvang is bovendien een plaats waar ouders
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medewerkers ontmoeten die hun kind goed kennen en met wie ze hun zorgen
en vragen kunnen delen. Ouders leren er hun kind op een andere manier kennen. Kinderopvang is niet alleen een vorm van materiële steun voor gezinnen,
maar kan ook informationele, emotionele en sociale steun bieden.
Maatschappelijke participatie mogelijk maken: Kinderopvang stelt ou-

KINDEROPVANG EN OUDERS
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ders, door hun kinderen op te vangen, in staat hun gezinstaken te combineren
met andere activiteiten. Ze kunnen zo op diverse manieren deelnemen aan
de samenleving (bijvoorbeeld werk, opleiding, bijscholing, vrijwilligerswerk,
mantelzorg, enzovoort) en zich daarin ontplooien. Kinderopvang legt flexibiliteit aan de dag om zo’n maatschappelijke participatie mogelijk te maken.
Erkennen van en bijdragen tot verbondenheid: Ouders komen in de

kinderopvang in contact met medewerkers, maar ook met andere ouders
van kinderen van dezelfde leeftijd. Deze contacten zijn voor vele ouders een
belangrijke bron van informatie en steun en kunnen uitmonden in relaties
waarin onderlinge uitwisseling, verbondenheid en solidariteit ontstaan. Op
die manier kan ook het netwerk van ouders verbreed worden en integreren
ze in de buurt. Medewerkers dragen bij tot die verbondenheid. Ze houden
daarbij rekening met de beleving van ouders die door de blik van anderen
geconfronteerd worden met hun eigen aanpak en hun eigen kijk op opvoeden.
Ouders kunnen zo’n blik van anderen verschillend ervaren.
Deze opdrachten realiseer je volgens het pedagogische raamwerk vanuit een
specifieke kijk op gezinnen (ouders).
Competente gezinnen: Alle ouders willen het beste voor hun kind. Mede-

werkers erkennen dat en gaan uit van de kracht van gezinnen. Ouders delen
de opvoeding met medewerkers die ook een impact hebben op de toekomst
van hun kind. Medewerkers zijn sensitief ten aanzien van ouders en erkennen
hen als eerste opvoeders van hun kind.
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. Als
ouders zich (h)erkend en veilig voelen en er open en eerlijk gecommuniceerd
kan worden, kunnen ze samen werken aan een betekenisvolle kinderopvang
voor iedereen. Medewerkers leggen de basis voor zo’n wederkerige relatie.
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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.
Vanuit de opdracht van kinderopvang en vanuit de kijk op gezinnen, formuleert het pedagogische raamwerk ook een aantal wenken voor het concreet
handelen.
15

ontwikkelen een wenbeleid opdat medewerkers kunnen kennismaken met en
wennen aan ouders en hun kind en opdat ouders en hun kind kunnen wennen aan en kennismaken met de voorziening, de andere kinderen, de medewerkers en hun manier van werken. Zo’n wederzijds wenproces vindt plaats
voor de eigenlijke opvang begint. Gedurende die wenperiode informeren medewerkers zich over de vragen, wensen en zorgen van ouders en verkennen ze
hun opvoedingsgewoonten. Tegelijk leren ouders ook de gang van zaken in de
kinderopvang kennen.

S TA R T EN M E T V I S I E

Medewerkers en gezinnen leren elkaar kennen: Opvangvoorzieningen

Inspraak van en systematisch overleg met gezinnen: Ook na het wen-

proces krijgen ouders nog regelmatig de gelegenheid om hun wensen, bevindingen, zorgen en vragen bekend te maken. Samen de verantwoordelijkheid
voor de opvoeding delen is immers een continu proces van afstemming.
Het werken aan wederkerigheid betekent gezinnen betrekken bij en inspraak
geven in de werking. Bij het realiseren van een optimale afstemming van de
aanpak op de behoeften van individuele kinderen worden gezinnen geïnformeerd over die aanpak en over hoe hun kind zich erbij voelt.
Gezinnen zijn de eerste opvoeders van hun kind. Ze kunnen andere opvoedingsideeën en -wensen hebben dan medewerkers en ook tussen gezinnen onderling zijn grote verschillen mogelijk. Iedereen heeft een eigen idee over wat
opvoeding is of hoort te zijn. Respectvol daarmee omgaan vraagt de nodige
sensitiviteit van medewerkers.
Een kwaliteitsvolle aanpak voor elk kind vormgeven kan alleen het resultaat
zijn van een democratisch proces en vergt overleg met en inspraak van alle
gezinnen.
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2 .3 VIE R D OM E IN E N AL S C I R KE L S I N HE T WAT E R
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Wat een ouder precies als bondgenootschap ervaart, kan natuurlijk verschillen. Wel weten we dat dit een gradueel proces is. Vaders en moeders kunnen
pas op hun gemak deelnemen aan activiteiten met andere ouders en andere
kinderen, als ze in de opvang comfort hebben gevonden voor hun kind en
zichzelf. En ze komen pas tot suggesties, als ze zich tijdens activiteiten op
hun gemak voelen. Het is zoals wanneer je een steen in het water gooit: die
maakt op het wateroppervlak steeds grotere kringen. Zo werkt ook een goed
ouderbeleid: vaders en moeders die zich goed voelen in de eerste cirkel, kun je
nadien betrekken in de tweede cirkel. Enzovoort.
1.		 Samen leven –
		 ouders als partner in de opvang van hun eigen kind

Concreet gaat deze cirkel om wennen, tevredenheidsgesprekken, dagelijks
contact. Voelen ouders zich daar gezien als de eerste opvoeder van hun kind?
Houdt de opvang rekening met hun wensen, met hun vragen? Is er wederkerigheid tussen ouder en begeleider in het samen opvoeden? Als je in deze cirkel
werkt, heb je twee doelen voor ogen: 1) De ouder heeft er vertrouwen in dat
zijn kind het goed maakt in de opvang. De begeleiders zien zijn kind (graag),
het kind is gelukkig in de opvang en mag zichzelf zijn. 2) De ouder voelt zelf
ook dat hij welkom is, dat hij er terechtkan met zorgen, vragen en verzoeken.
Pas wanneer de ouders zich goed voelen in de opvang (en zien dat hun kind
het goed stelt – anders voelen ouders zich ook niet goed) kun je hen uitnodigen om mee te doen met allerlei activiteiten, om zich in te zetten in de ruimere werking. Dat is de tweede cirkel.
2.		 Samen doen –
		 ouders als partner in de werking

Fruitsla maken voor het ontbijt in de leefgroep, de kinderen begeleiden op een
wandelzoektocht of op uitstap naar de kinderboerderij, een verhaal voorlezen
tijdens de boekenweek, tolken voor andere ouders, helpen bij de herinrichting
van de speelhoeken, mee debatteren op een praatavond … Ouders worden in
de opvang vaak uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten groot en klein.
Als je aan de eerste cirkel goed gewerkt hebt en ook alle praktische randvoorwaarden vervuld zijn (zie 7.2), kun je de meeste ouders vrij goed bereiken. Natuurlijk toont elke ouder zijn betrokkenheid op een andere manier en hangt
het vaak af van praktische omstandigheden (zoals zich vrij kunnen maken).
Maar ouders die zich goed voelen in de opvang, engageren zich makkelijker.
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3.		 Samen denken en beslissen –
		 ouders als partner in het opvangbeleid
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Dit gaat om ouders informeren en rekening houden met hun ideeën in de opvang. Ouders willen graag mee denken. Zo kun je samen beslissen om de buitenruimte avontuurlijker te maken, een vast voorleesmoment te installeren,
nieuw speelgoed aan te kopen, de sluitingsdagen samen te plannen, enzovoort.
Soms waait er op die manier een heel nieuwe wind, komt er onder impuls van
ouders een levensechte speelkeuken of een muziekweek. Andere keren is het
nodig dat de opvang vasthoudt aan (en een woordje uitleg geeft bij) de visie
om bijvoorbeeld het inschrijvingsbeleid niet te veranderen en maatschappelijk
kwetsbare kinderen te blijven opnemen. Maar het kan ook in kleine dingen
zitten. Denk aan ouders die het onderwerp voor een debatavond aanreiken,
ideeën geven voor het afscheid van de kinderen die naar de kleuterklas gaan
of suggereren dat het vieruurtje meer fruit en minder koek moet zijn. Het zijn
allemaal vormen van samen denken en beslissen.
4.		 Samen actie ondernemen in de wijk –
		 ouders als partner in het sociale weefsel

Wanneer ouders plezier hebben in participatie en jouw opvang is stevig verankerd in de wijk, dan gaat die participatie vaak ruimer. Misschien stelt een
vader voor om voor de opvang wekelijks boeken mee te brengen uit de bib of
is er een moeder die toekomstige kleuters en hun ouders wegwijs wil maken
op de school. Ook het omgekeerde gebeurt: als je buurtbewoners uitnodigt
voor een jaarlijkse receptie, willen zij allicht de dieren verzorgen tijdens de
vakantie of groenten uit hun moestuin schenken voor de soep? Dit soort acties
maakt dat jouw opvang nog beter ingebed wordt in het lokale netwerk van de
wijk. Het versterkt ook de eerste drie cirkels: kinderen en ouders die voelen
hoe iedereen samenwerkt, voelen zich vaker welkom.
MEER LEZEN? MEER VISIE!
Als bijlage 1 vind je een literatuurlijst waarin de artikelen en rapporten gerangschikt zijn in volgende rubrieken:
1. Rapporten en visieteksten over samen opvoeden (in de kinderopvang).
2. Praktijkvoorbeelden, aandachtspunten en concrete tips
3. Overige referenties uit binnen- en buitenland.
4. Documentatie van het beleid: Kind & Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
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3 Wennen – aan het
begin van de opvangtijd

Bij elk kind dat nieuw start in de opvang, wordt eerst tijd uitgetrokken om
te wennen. Belangrijk is dat dit systematisch wordt ingebouwd: je weet hoe
je de ouders voor het wennen zult uitnodigen, wat de rol van de begeleider
is, enzovoort. Je hebt met andere woorden een procedure nodig waardoor je
zeker bent dat elk nieuw kind en elke nieuwe ouder bij de start van de opvang
voldoende tijd en aandacht krijgen. Samen met een goed zicht op de betekenis
en het doel van wennen, biedt zo’n procedure houvast.

19

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wennen elke keer volgens hetzelfde, vaste
stramien verloopt. Elk kind is anders, elke ouder is anders. Voor sommigen is
twee keer voldoende, anderen hebben twee weken nodig.
Voor wennen nemen we alle tijd die nodig is. – VERA N T WOORD EL I J K E
Nu ik zelf moeder ben geworden, bekijk ik het wennen anders: ik vind het
heel erg nodig. – BEGE L EIDS TER

3.1

WAAROM ?

Vaak wordt wennen gezien als een “aanpassingstijd”: ‘we willen dat het kind
snel op zijn gemak is en daarvoor hebben we die ouders nodig’. Dat is niet
voldoende. Met wennen leer je elkaar grondig kennen en leg je de basis voor
een verdere samenwerking tussen ouder-kind-begeleider. Daarom is het ook
zo belangrijk dat de kinderbegeleider, en het liefste vervangen door de vaste
aandachtspersoon, het wennen zelf opneemt (en niet de verantwoordelijke of
een pedagogisch coach).
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Als die driehoek ouder-kind-begeleider zorgvuldig wordt opgebouwd, gaat
het verder in de opvangtijd meestal goed. Tijdens het wennen besteed je dus
aandacht aan elke betrokkene:
1. Het kind maakt kennis met andere kinderen en volwassenen, met andere
geuren, andere geluiden, een ander bedje … Het kind krijgt de tijd om, in
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, alle nieuwe mensen en indrukken van de opvang te ervaren.
KINDEROPVANG EN OUDERS
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2. De ouder vangt tijdens het wennen een eerste glimp op van de werking.
Hiermee wil je ouders laten voelen: je kind is hier in goede handen. Ouders observeren tijdens de kennismaking – vaak onbewust – hoe hun kind
zich gedraagt. Als zij zien dat het kind zich comfortabel voelt, geeft hen
dit grote rust (die ook weer het kind en de begeleider vooruit helpt). Door
de tips en informatie die kinderbegeleiders vragen, voelt de ouder zich gewaardeerd als eerste opvoeder van zijn kind. Op die manier leg je de basis
voor de verdere samenwerking tussen begeleider en ouder. Een ouder die
tijdens het wennen ook de kans krijgt om zijn wensen en bezorgdheden te
uiten, zal sneller vertrouwen opbouwen in de opvang.
3. De kinderbegeleider heeft informatie nodig van de ouder en wennen is
hierbij van cruciaal belang. De ouder heeft – soms onbewust – de sleutelinformatie over de precieze omgang met dit specifieke kind. Kinderbegeleiders die zich goed voelen in hun job, ervaren het wennen met ouders en kinderen niet als storend of controlerend. Zij weten dat elk kind een eigen ritme
en bepaalde voorkeuren heeft. Dus vragen ze de ouders als expert ter zake
om die geheimen met hen te delen. Op die manier, in bondgenootschap met
de ouders, weten ze dat ze het kind sneller comfort kunnen geven. In eerste
instantie zal de kinderbegeleider luisteren naar hoe de ouders het thuis doen
en hoe ze graag hebben dat het in de opvang gebeurt. Slaapt de baby thuis
overdag in de leefruimte of apart op de slaapkamer? Heeft het kind het eten
liever warm of eerder lauw of …? Hoe houden jullie thuis het kind vast om
een boertje te laten? Enzovoort. Pas in tweede instantie vertelt de kinderbegeleider over de eigen werking, hoe het er in de opvang aan toe gaat.
Het wenmoment was eigenlijk meer voor mij dan voor mijn zoon. Ik moest
ook wennen op sommige momenten. Ik stelde vragen en ze stelden ook
vragen aan mij. Bijvoorbeeld over de borstvoeding. Ik heb daarvoor thuis
een schema, nu gebruiken ze dit ook. Het was leuk om te zien wat ze juist
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deden in de opvang. Er werd gezongen, er waren activiteiten. Mijn man
gaat ons kindje soms halen en ziet hem dan altijd in de relax. Ik kon hem
geruststellen dat het overdag anders is. Alleen ‘s avonds tijdens de drukte
zit hij in de relax. – MO E DE R
Het wennen is superbelangrijk. Het kind leert ons en zijn nieuwe omgeving
kennen en de ouder leert ons kennen. Ooit was er een kind dat samen met
zijn moeder drie volle weken kwam wennen. Drie dagen vond ze voor haar
kind te kort. En effectief: nadien verliep de opvang veel makkelijker. Door
der wij als begeleiders die op dat moment met vragen zitten: hoe geef je
eten, hoe leg je je kind te slapen? Ik vraag hen om mij dat allemaal voor te
tonen. En soms zit ik ook gewoon op de mat, ik speel met het kind terwijl
ik met de mama zit te praten. Die eerste kennismaking is belangrijk. Als dat
slecht verloopt, als je het vertrouwen van de ouders niet kunt winnen, dan
gaat het daarna moeilijker. Ouders moeten zich goed voelen, hun kind met
een gerust hart naar de opvang brengen, dan gaat het voor het kind ook
makkelijker. Want ik denk dat die alles aanvoelen. – BEG EL EI D ST ER
Kinderbegeleiders die zeggen ‘ik heb het kind nog niet door’ zijn zeker niet
minder professioneel. Integendeel, zo stellen ze zich net sterk op. Zij zijn
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de wenmomenten leer je hoe ouders omgaan met hun kind. Het zijn eer-

specialist in het werken met kinderen in groep, de ouder heeft kennis over
wat werkt bij dit specifieke kind. Op dat vlak vullen begeleider en ouder
elkaar aan. – VE RANT WO O RDEL IJ KE

HOE STEL JE OUDERS TIJDENS HET WENNEN
OP HUN GEMAK?
Uit de focusgroep blijkt dat ouders zich tijdens het wennen niet altijd op
hun gemak voelen. ‘Zit ik niet in de weg? Ik heb hier niets te doen terwijl de
kinderbegeleiders zo druk bezig zijn…’ Het is belangrijk om het waarom van
wennen aan ouders uit te leggen: ‘Ten eerste willen we in aanwezigheid van
een vertrouwde persoon je kindje vertrouwd maken met een aantal nieuwe
indrukken. Ten tweede willen we dat jullie als ouders hier de werking kunnen zien. Last but not least hebben we van jullie informatie nodig over jullie kind.’ Vertel die boodschap verschillende keren aan ouders en laat de
begeleiders ook zelf zeggen waarom ze graag hebben dat de ouder daar is.
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3.2 HOE N OD IG JE OU DE R S U I T ?
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Tijdens het inschrijven vertel je de ouders al een eerste keer hoe de start zal
verlopen, wat wennen precies betekent en waarom het zo belangrijk is. Wanneer het begin van de opvangperiode nadert, neem je meestal opnieuw contact om nog een aantal praktische aspecten te toetsen en om een afspraak te
maken voor het wennen. Als je ouders duidelijk vertelt waarom de opvang die
wenperiode nodig heeft, willen de meeste ouders hiervoor zeker en vast tijd
vrijmaken. Gebruik de beeldspraak van de driehoek ouder-kind-begeleider en
leg uit hoe wennen ervoor zorgt dat de opvang onder de beste omstandigheden kan beginnen.
Bespreek op voorhand hoeveel dagen ouders minimaal komen wennen. Maak
hiervoor een afspraak op een tijdstip dat past voor de ouder en dat tegelijk een
goed moment is voor de leefgroep. Een allereerste wenmoment op het drukste
tijdstip van de dag, maakt kind, ouder en begeleider alleen maar overstuur.
Het eerste afscheid was moeilijk. Na de eerste week, zagen ze dat ik meer
nodig had en ben ik nog de tweede week gebleven. Het is leuk dat ze mijn
ritme volgden. Ik kan nu nog steeds een half uur blijven. Ik heb echt het
gevoel welkom te zijn. – MO E D ER
Ik laat ouders wennen “onder zachte dwang”. Vergeet niet, zij werken niet
in onze sector, hé. Hoe kunnen ze dan begrijpen wat wennen inhoudt en
wat de meerwaarde is? Maar als ze het eenmaal ervaren hebben, zijn ze
heel blij. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Het wennen verliep oké. Het was goed dat de pedagogisch coach ook
in de groep was. Zo had de begeleidster meer aandacht voor ons en ons
kindje. – MO E DE R EN VADE R

Beklemtoon zeker dat, wanneer de ouders of de opvang dit nodig vinden, het
wennen ook steeds langer kan duren. Ouders komen niet graag achteraf te
weten dat anderen meer tijd kregen om te wennen terwijl ze zelf niet op de
hoogte waren van die mogelijkheid. Bovendien, ouders die op voorhand weten dat ze kunnen wennen zo lang ze willen, voelen zich meteen gerustgesteld.
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3.3 HOE OND E RSTE U N JE DE KI NDE R BEGE L E I DE R S ?
Ook met de kinderbegeleiders kun je het best bespreken wat het absolute
minimum is om goed te kunnen wennen. Kleef er evenwel geen maximum
termijn op.

Ik praat bijvoorbeeld over de geboorte, hoe het verlopen is. Ik heb een
papier met een aantal vraagjes die ik kan gebruiken als het gesprek niet
vanzelf op gang komt. Bij die vraagjes staan ook de zaken waarover ik zeker
informatie wil krijgen van de ouder. Alles wat ik moet weten over de omgang met het kind… – BE GE L EIDS TER
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Het belangrijkste in de ondersteuning van begeleiders is dat zij de bedoeling
van wennen goed voor ogen hebben. Wanneer begeleiders begrijpen wat de
bijdrage is van wennen voor hun werk, zullen ze dit wennen niet meer willen
lossen. Overtuig hen dus van de nood aan wennen voor het kind, de ouders én
zichzelf. En oefen met rollenspelen en ingangspoortjes (zie ook kader Mooie
ijsbreker en hoofdstuk 8).

EEN MOOIE IJSBREKER
In de naam van een kind schuilt vaak een betekenis of bepaalde dromen. Als
begeleiders het moeilijk vinden om tijdens het wennen het gesprek met de
ouder tot tweerichtingsverkeer te komen, met andere woorden wanneer
het niet goed lukt om over meer te praten dan over de praktische gang van
zaken in de opvang, dan kan het helpen om de ouder te vragen waarom
ze het kind zus of zo genoemd hebben. ‘Wat een mooie naam. Heeft die
een bepaalde betekenis?’ De ouder zal op die manier misschien makkelijker
dingen kunnen vertellen over het kind en over zichzelf.
Dit kan een leuk agendapunt zijn op een teamvergadering. Elke collega
vertelt over de ijsbrekers die “gewerkt” hebben en doet nieuwe inspiratie
op door de ijsbrekers van de anderen.
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Onze begeleiders omschrijven wennen als ‘gastvrouw spelen’: heel veel
luisteren, heel veel vragen stellen aan ouders en hen vertellen over het verloop van een doorsnee dag in de opvang. Het is ook hét moment bij uitstek
om het nieuwe gezin een welkom gevoel te geven. Daarom zorgen wij dat
de naam van het kind nog voor het eerste wenmoment overal op staat: op
zijn kastje, op het infobord … Ouders die dat zien, weten dat ze hier met
hun kind verwacht worden. – VERA N T WOORD EL I J K E

KINDEROPVANG EN OUDERS
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Ondersteun begeleiders ook door te zorgen dat het wennen praktisch mogelijk wordt.
Wennen gebeurt door de kinderbegeleiders, maar er springt altijd iemand
bij voor de groep kinderen. Een collega of de verantwoordelijke. Alleen
zo kan de begeleider echt bezig zijn met de nieuwe ouder en het nieuwe
kind. – VE RANT WO O RDEL IJ KE

3.4 CASU S: BABY BLIJF T HU I L E N
Soms blijft een baby huilen. Dat is ook voor de begeleiders best moeilijk. Een
kind dat bijvoorbeeld rustig wordt door fysieke nabijheid, willen begeleiders
natuurlijk graag zoveel mogelijk oppakken. Maar dit lukt natuurlijk niet altijd: er zijn ook nog andere kinderen die aandacht nodig hebben. Veel begeleiders vinden het frustrerend dat ze niet dezelfde nabijheid kunnen bieden als
thuis. Soms vragen ze de ouders om het fysiek contact thuis ook een beetje af
te bouwen. ‘Als jullie je kindje ‘s nachts niet meer in bed nemen, dan zal het
in de opvang ook beter gaan.’ ‘Leg je baby niet altijd aan de borst, want dat
lukt ons hier niet.’
Herkenbare situatie? Ouders krijgen dergelijk advies met de beste bedoelingen. Thuis kan geen enkele ouder dergelijk advies volhouden. Bovendien is dit
geen goede grond voor het onderlinge vertrouwen en de wederzijdse samenwerking met de ouders.
• Maak beter eerst een analyse. Waarom blijft de baby huilen? Is er iets in
de aanpak van de opvang dat voor het kind vreemd, nieuw of verwarrend
is? Kan het kind voldoende en goed slapen, zoals het thuis slaapt? Weten
begeleiders hoe ze het kind kunnen troosten? Hebben ze voldoende in-
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formatie over het kind, kennen ze de “handleiding” van het kind zodat ze
weten hoe ze best met het kind omgaan?
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Aansluitend daarbij hoort de vraag: is de opvang er voldoende in geslaagd
om de ouders op hun gemak te stellen, is het gelukt om hun vertrouwen
te krijgen? Als je denkt dat daar een knoop zit, betrek je de ouder(s) erbij.
‘Hoe voelen jullie zich hier?’ ‘Ben je hier al een beetje op je gemak?’ Het
allerbelangrijkste wanneer een kind een moeilijke opvangstart heeft, is de
ouders (opnieuw) in een partnerpositie zetten. Je kunt ouders vragen om
opnieuw te komen wennen: het gaat meestal beter als er opnieuw gewerkt
wordt aan het vertrouwen tussen ouder en opvang. En je kunt het met
ouders opnieuw hebben over hoe het thuis gaat, zij hebben vaak de sleutel
in handen. Zeg dus niet ‘zo gaan we het hier in de opvang proberen’ maar
‘wat denk je ervan, hoe kunnen we dit het best aanpakken?’ Wanneer ouders mee mogen nadenken, geeft hen dat een bepaald psychologisch comfort dat overdraagbaar is voor het kind: ouders voelen zich gerespecteerd
en ook al is het concrete probleem niet meteen opgelost, ze voelen zich in
zekere zin gerustgesteld. Ook het feit dat de begeleider vertrouwen heeft
in het gezin en vertrouwen dat het wel goed zal komen, is op een “besmettelijke” manier geruststellend. Het maakt alle betrokkenen meer relaxed in
de opvang. Als je dat kunt bereiken, heb je meteen meer kans op slagen in
het wennen van het kind.
• Ouders die door de opvang aangesproken worden om samen te zoeken,
voelen zich veel meer gerespecteerd dan ouders die van de opvang advies
krijgen. Dé grote kracht van de opvang is dat kinderbegeleiders al verschillende ervaringen hebben opgedaan die kinderen en ouders kunnen helpen
om de brug te bouwen tussen thuis en opvang (zie kader Wat kan baby’s
helpen?). Je kunt ouders dus vertellen wat jullie eerder al geprobeerd hebben bij kinderen. Dit is heel subtiel: breng je deze verhalen als verplicht advies, als een standaard oplossing, als iets wat de ouders moeten opvolgen,
dan kwets je ouders in hun rol en verspeel je hun vertrouwen zodat het ook
voor het kind weer moeilijker wordt. Breng deze verhalen als voorbeelden
die mogelijks kunnen werken en maak duidelijk dat je samen met hen naar
het best passende antwoord zal blijven zoeken.
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WAT K A N B A BY ’ S H E L P E N ?
Een doekje met de geur van moeder of een T-shirt die vader voorbije
nacht aanhad. Je kunt ouders voorstellen om dit naar de opvang mee te
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nemen. Leg dit stofje op je schouder wanneer je het kind in je armen sust.
Geef het mee in bed en neem het – voor de veiligheid – weer weg wanneer
het kindje slaapt.
De stem van de ouders. Hebben de ouders (misschien in hun moedertaal)
bijvoorbeeld troostende woorden die het kind kunnen helpen? Misschien
zingen de ouders een vast slaaplied voor het kind? Neem het op en laat het
in de opvang afspelen: wanneer het kind iets van thuis herkent, voelt het
zich vaak beter. Ook de ouder die iets van thuis in de opvang kan inbrengen, voelt zich vaak beter.
Fysieke nabijheid. Jonge kinderen zijn heel gevoelig voor fysiek contact.
De manier van vasthouden bijvoorbeeld: de ene baby wordt graag tegen
de schouder gehouden, met het hoofdje in je hals, een andere baby ligt
liever op de buik op je arm, terwijl je zachtjes over de rug wrijft of lichte
klopjes op de billen geeft. Sommige kinderen vallen pas in slaap nadat je vijf
minuten aan het bed hebt gestaan met hun knuistje in jouw hand. Andere
kinderen slapen beter als er wat leven of lawaai in de buurt is, bijvoorbeeld
tussen de spelende kinderen van de leefgroep. Die kindspecifieke manieren
kom je alleen te weten van ouders als je er expliciet naar vraagt. Vaak kun je
deze handelingen in de opvang makkelijk overnemen.
Let op! Dit zijn geen recepten. Bovendien werken deze ‘trucjes’ niet als je
ze niet eerst besproken hebt met de ouder(s). Wanneer je met de ouders
hierover uitwisselt, schenk je best ook voldoende aandacht aan de vraag
hoe de vader en/of moeder zich bij de opvang voelen. Is de opvang er voldoende in geslaagd om de ouders op hun gemak te stellen? Is het gelukt
om hun vertrouwen te krijgen?
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3.5 CASU S: OU D E R KOM T NI E T W E NNE N
Soms komen ouders die uitgenodigd worden voor het wennen, niet opdagen.
Soms weet je het op voorhand, wanneer ouders vooraf hebben aangegeven dat
ze niet willen of niet kunnen.
Sommige ouders vinden wennen niet nodig, hun kind past zich makkelijk
aan. Dan leg ik uit waarom het voor míj zo belangrijk is, dat ik het niet zonder wennen kan doen. – BE GE L EIDST ER

WENNEN – A AN HET BEGIN VAN DE OPVANGTIJD

Als ouders niet komen wennen, probeer dan de redenen te achterhalen. Soms
vinden ouders het niet gemakkelijk om hun kind in de opvang te zien, omdat
het bijvoorbeeld moeilijk te verdragen is om te zien dat er af en toe een kind
huilt. Soms komen ouders niet graag wennen uit een bepaalde onzekerheid,
uit angst om beoordeeld te worden. ‘Wat zullen begeleiders me vragen? Hoe
gedraag ik me in zo’n leefgroep? Gaan begeleiders me wel een goede vader of
moeder vinden als ze me bezig zien met mijn kind?’ Als je dergelijke angsten
te weten komt, kun je de ouders op dat vlak geruststellen. ‘Wij hebben jouw
informatie nodig om goed met het kind te kunnen omgaan. Daarnaast is het
goed dat je kind al die nieuwe indrukken kan ervaren met jou in de buurt.’
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Want inderdaad, ouders geven zelf ook aan dat het wennen voor hen niet
altijd zo vanzelfsprekend is.
Mijn zorgen heb ik voor mij gehouden. – M OED ER
Zo luid. En zoveel vuile neuzen! Ik dacht, het zal niet lang duren voor mijn
dochter ziek is. – MO E DE R
Ik voelde me niet op mijn gemak. Ik had de hele tijd het gevoel op het terrein van de begeleidsters te zitten. – MOED ER

Sommige ouders kunnen door praktische omstandigheden moeilijk wennen.
De opvang kan daar meestal wel iets aan verhelpen.
• Je kunt ouders een attest geven waarop staat dat ze wegens wennen afwezig
zijn.
• Als het niet anders kan, kunnen ouders misschien iemand uit hun omgeving inschakelen? Vrienden of familieleden die het kind goed kennen?
• Stel voor om eventueel ’s avonds of ’s morgens bij het afhalen of brengen te
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komen wennen, het laatste of eerste uurtje van de kinderopvangdag.
Als de ouders net een baan hebben gekregen en op het nippertje een opvangplek gevonden hebben, is het soms ‘ik moet nu werken, ik ben weg’.
Dan vragen we familie, vrienden of buren. Het is niet ideaal, maar beter dan
niets. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Ouders die een cursus beginnen, vragen wij om de eerste lessen te mis-
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sen. Wennen gaat altijd voor. Want als de opvang niet goed start, houdt
de ouder de opleiding meestal toch niet vol. Het Brussels Onthaal voor
Nieuwkomers en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling aanvaarden
daarom het attest dat wij voor de ouders uitschrijven: naam ouder, uren
van afwezigheid wegens wennen en de stempel van onze organisatie. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

De conclusie blijft: wennen is zo belangrijk dat de opvang het zich niet kan
permitteren om dit over te slaan. Wennen gebeurt in functie van het welzijn
van kind en ouder en, niet in het minst, ook voor het goed functioneren van
de kinderbegeleider.
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4 Wennen – bij de overgang
naar een nieuwe leefgroep

Kinderen en ouders die zich goed onthaald voelen in de opvang, voelen zich
soms wat verloren wanneer ze overgaan naar een volgende leefgroep. Het kind
moet opnieuw wennen aan de begeleiders, andere kinderen, nieuw speelgoed,
een ander dagritme. Maar ook voor ouders is het spannend: ze geven iets vertrouwds op en moeten een nieuwe band opbouwen. Zal het wel klikken? Er
zitten ook emoties bij de eerste aandachtspersoon van het kind: als die een
kijkje komt nemen in de nieuwe leefgroep, vindt hij/zij het soms moeilijk
om te zien dat het aandachtskind een duw krijgt en valt of een beetje verloren loopt. Kortom, ook bij de overgang naar een nieuwe leefgroep is wennen
aangewezen.
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Onze ouders geven aan dat de start van de opvang dankzij het wennen
goed verloopt. De overgang van de baby- naar de peutergroep vinden ze
moeilijker. Er is wel een kennismaking, maar verder weten ze weinig. Wat
gebeurt er in de leefgroep? Wie is precies de aandachtspersoon van mijn
kind? Veel ouders voelen zich tijdens de overgang wat verloren. Daar werken we nu aan. We informeren ouders beter tijdens het dagelijkse brengen
en halen, maar we zorgen ook dat de overgang gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders. – VE RANT WOORD EL I J K E

4. 1

WAAROM ?

Niet alleen het kind moet zijn vaste begeleiders afstaan, ook ouders moeten
dat doen. Ze hebben net een band opgebouwd met de persoon aan wie ze
hun kind toevertrouwen en nu moeten ze veranderen. Ouders die vertrouwen
hebben in de babygroep, hebben tijd nodig om dat vertrouwen ook te voelen
in de peutergroep. En ook hier geldt, net als bij wennen tijdens de allereerste
opvangdagen: als je tijdens de overgang zorg draagt voor de ouders, gaat het
voor de kinderen gemakkelijker.
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We nodigen ouders in de peutergroep uit om een voormiddag te komen
kijken. Veel ouders hebben angst bij de overgang naar een nieuwe groep:
mijn kind is nog te klein, hij is er nog niet klaar voor want hij kan nog niet
alleen eten, enzovoort. Zien wat er in de peutergroep gebeurt, stelt hen
gerust. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Tevoren spraken begeleiders onderling af hoe de overgang van een kind
naar de nieuwe leefgroep zou verlopen, het kind en de ouders werden
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daar weinig bij betrokken. Nu doen we het wennen in die nieuwe groep
even zorgzaam als bij de kinderen die nieuw in de opvang komen. Want in
zo’n nieuwe groep gaat voor het kind en de ouders een heel andere wereld open. En ook voor begeleiders moet die overgang goed gebeuren. Er
spelen bijvoorbeeld vaak emoties bij de vroegere aandachtsbegeleider die
de baby naar de peuters moet laten overgaan en de nieuwe aandachtsbegeleider wil het kind graag snel in de vingers krijgen. – VERA N T WOORD EL I J K E

Tijdens het wennen op overgangsmomenten besteed je opnieuw aandacht aan
alle betrokkenen:
1. Het kind maakt kennis met de nieuwe begeleiders, de andere kinderen,
het nieuwe speelgoed, de andere dagstructuur, enzovoort. Met enkele
vertrouwde personen in de buurt – bijvoorbeeld de ouders, de vroegere
kinderbegeleider … - krijgt het kind de tijd om de nieuwigheden van de
volgende leefgroep te verkennen.
2. De ouder maakt kennis met de meer groepsgerichte aanpak van een leefgroep met oudere kinderen. Maar nog belangrijker: door vragen die de
nieuwe kinderbegeleiders stellen over zijn kind, voelt de ouder zich gewaardeerd als ‘eerste opvoeder’. Daardoor weet de ouder dat hij/zij ook in
de verdere opvangcarrière van het kind een sleutelpersoon zal blijven. Deze
manier van kennismaken vormt de basis voor de verdere samenwerking
tussen begeleider en ouder. Een ouder die tijdens een overgangsmoment
zijn wensen en bezorgdheden mag uiten, zal ook in de nieuwe begeleiders
veel vertrouwen hebben.
3. De kinderbegeleider heeft informatie nodig van de ouder. De ouder heeft
alle informatie over de precieze omgang met dit specifieke kind. Met die
informatie kunnen kinderbegeleiders het nieuwe kind sneller comfort geven. In eerste instantie zal de nieuwe begeleider dus luisteren naar hoe de
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ouders hun kind ervaren en welke aandachtspunten of vragen ze eventueel
hebben voor hun kind in de nieuwe leefgroep. Pas in tweede instantie vertelt de kinderbegeleider over de eigen werking, hoe het er in de leefgroep
aan toe gaat.
Eerst heeft de pedagogisch coach mij en mijn man uitgenodigd om te
bespreken waarom ons kind iets eerder naar de grotere groep zou gaan.
Dat deed ze met zo’n kindportret en zo kregen we een duidelijk beeld van
hoe ons kindje zich hier in de opvang ontwikkelt. Daarna heeft de verantontvangen. Zij hebben alles uitgelegd terwijl de verantwoordelijke de zorg
voor de groep overnam. Heel positief was het feit dat het een gezellige
babbel was op een kalm moment tijdens de middag. Ik kon vragen wat ik
wou, ze namen de tijd voor mij. – MOED ER

BIJ ELKE OVERGANG TELKENS OPNIEUW INVESTEREN
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woordelijke de peutergroep getoond en hebben de begeleidsters mij daar

In verticale groepen zijn kinderen van verschillende leeftijden samen. Er
gaan af en toe kinderen weg en er komen nieuwe kinderen bij, maar van
0 maanden tot 3 jaar houden de kinderen dezelfde begeleiders. Ouders,
begeleiders en kind hoeven slechts eenmaal te wennen: in het begin van
de opvangtijd.
In horizontale groepen hebben kinderen ongeveer dezelfde leeftijd. Er is
dan bijvoorbeeld een babygroep met kinderen van 0 tot 18 maanden en
een peutergroep met kinderen van 18 maanden tot 3 jaar. Soms zijn er nog
meer leeftijdsgroepen. Bij elke overgang van de ene naar de andere groep
staat het welbevinden van kinderen (tijdelijk) onder druk en moet je – onder meer door goed te wennen – zorg besteden aan de vertrouwensband
met de ouder(s). Met andere woorden: meer overgangen brengen ook voor
de kinderopvang meer werk mee.
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4. 2 VE RSCHILLE N DE F O R MU L E S
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Als je met verschillende leeftijdsgroepen werkt (dus horizontale leefgroepen),
kan het wennen bij de overgang naar een nieuwe groep op verschillende manieren gebeuren. Je kunt per kind dat overgaat een individueel traject opzetten waarbij de nieuwe aandachtsbegeleider investeert in de kennismaking en
relatie met het nieuwe kind en de nieuwe ouders. Als veel kinderen gelijktijdig
overgaan, kun je de betrokken ouders ook samen uitnodigen om hen te informeren en onderling te laten kennismaken. De enige bedenking is dat je
dan nog andere manieren moet vinden om te investeren in de band tussen
begeleider en ouders.
Welke formule je ook kiest:
• Betrek ouders bij het proces. Welk moment is voor jullie het best om met
je kind te komen wennen? Wanneer kan jij tijd vrijmaken?
• Betrek de kinderbegeleiders bij het proces. Hoe zien de babybegeleiders
de overdacht van hun aandachtskind en de ouders? Hoe zien de peuterbegeleiders de kennismaking met het nieuwe kind en de ouders? Gebeurt dat
voor elk kind individueel (zie 4.5) of in groep (zie 4.6)? Wat zijn daarvan
de voordelen? Wat zijn de nadelen? Bereiken jullie met jullie procedure de
doelstelling van wennen tijdens de overgang? Zie kader: Samen of apart
overgaan?

4. 3 HOE N OD IG JE OU DE R S U I T ?
Je bespreekt de overgang naar een andere groep het best een tijdje op voorhand met de ouders. Leg uit waarom jullie denken dat het kind klaar is om
naar een volgende groep te gaan, vertel welke periode jullie daarvoor uittrekken en hoe je die overgang wil doen. De bedoeling van zo’n uitgebreide schets
is dat ouders zich betrokken weten in het proces. Misschien past het voor hen
niet om die ene week hun kind te laten overgaan en in de nieuwe groep te
komen wennen omdat het gezin bijvoorbeeld een verhuis gepland heeft, een
ouder een weekje afwezig is, het kind een paar dagen bij de grootouders verblijft? Vaak hebben ouders ook bepaalde ideeën, verwachtingen of twijfels bij
de nieuwe groep die je op dat moment kunt bespreken.
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SAMEN OF APART OVERGAAN?
Het allereerste wennen, wanneer kind en ouders voor het eerst naar de
opvang komen, heeft een andere focus dan wennen tijdens overgangsmomenten. Met het allereerste wennen gaan begeleiders en ouders een band
aan en leren ze het kind beter kennen. Dat kan het best wanneer het wennen individueel gebeurt.

opvang vertrouwd zijn, is het wel mogelijk en zelfs een prettig idee om het
wennen samen met andere ouders te doen. Dat verbindt hen onderling en
vergemakkelijkt het contact. Tegelijk weet je dat de band tussen ouders en
begeleiders minder aan bod komt tijdens een collectief moment. Ouders
zullen ook minder snel hun eventuele bezorgdheden uiten.
Het ene sluit het andere niet uit: je kunt gezamenlijke overgangsmomenten
houden en tegelijk aandacht hebben voor individuele gesprekken rond die
overgangsperiode. Bijvoorbeeld tijdens een kindbespreking die in deze periode kan plaatsvinden. Of bijvoorbeeld door een symbolische overdracht:
bij het afhalen neemt de babybegeleider met de ouder een kwartiertje tijd,
‘ik ga je nu voorstellen aan mijn collega van de nieuwe groep en je mag gerust zijn dat ik verder ook de informatie over jullie kind doorgeef’.

WENNEN – BIJ DE OVERGANG NA AR EEN NIEUWE LEEFGROEP

Bij de overgang naar een volgende leefgroep, wanneer ouders al met jouw
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Kortom, als je opvang kiest voor een gezamenlijk overgangsmoment, zijn
er manieren om een mooie combinatie te maken tussen het collectieve
informeren en verbinden en het individuele bouwen aan vertrouwen.
Ik zie voordelen van samen overgaan met andere gezinnen. Je leert
andere ouders kennen met kinderen van dezelfde leeftijd en hoort de
vragen die zij hebben voor de opvang. Dat is voor mij wel rijker. – OU D ER
Elk kind heeft op deze jonge leeftijd eigen behoeften en een eigen ontwikkeling. Als je daarover vragen hebt, doe ik dat liever niet in groep.
Bovendien denk ik dat als het alleen over mijn eigen kind gaat, ik ook
meer gerichte antwoorden ga krijgen. – OU D ER
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AANDACHTSBEGELEIDERS EN AANDACHTSKINDEREN
Gedetailleerde aandacht voor kinderen én hun ouders leidt tot grotere betrokkenheid: dat is de essentie van aandachtsbegeleiders. Hoe werkt het?
Elke begeleider draagt nog steeds zorg voor de hele groep en praat met
àlle ouders. Tegelijk is er voor elk kind een aandachtsbegeleider die zijn
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bijzonderheden bijhoudt en de meer intense contacten (zoals het tevredenheidsgesprek) met de ouders opneemt.

Kennismaken met de ouders van nieuwe peuters is wel leuk. Tenzij ze hier
al eens geweest zijn met oudere kinderen, ken ik hen immers nog niet. Een
kennismakingsgesprek helpt om aan te voelen hoe de ouders over opvoeding denken en hoe ze hun kind zien. Mijn contact met hen is onmiddellijk
veel beter: vriendelijk en vlot. Ik voel dat zij denken ‘hier kan ik mijn kind
met een gerust hart brengen’. Ook al wenen ze misschien de eerste keren
bij het afscheid, dankzij de kennismaking is dat vertrouwen van de ouders
er wel. Dat helpt de kinderen ook. Ouders die al met ons kennis gemaakt
hebben, hoor ik makkelijker tegen hun kind zeggen: ‘ga maar’. Een kind dat
voelt dat het in orde is, voelt zich beter. Voor mij helpt het dus ook wel. –
BEGE L EIDS TER

We hebben met de ouders eerst een overgangsgesprek. ‘De begeleider
denkt dat het kind klaar is om over te gaan, want die en die ontwikkeling.
Wat denk je?’ Als de ouders er klaar voor zijn, spreken we met de ouders af
hoe we het met hen en met de vroegere en de nieuwe begeleiders samen
gaan aanpakken. Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat het kind wel bij de
peuters gaat spelen maar bij de baby’s komt slapen. – VERA N T WOORD EL I J K E

4.4 HOE OND E RSTE U N J E DE KI NDE R BEGE L E I DE R S ?
Net als bij het allereerste wennen, wanneer het kind en de ouders met opvang
starten, hou je samen met de kinderbegeleiders steeds goed voor ogen wat
precies de bedoeling is van het wennen tijdens overgangsmomenten. Wat wil
je met een goede overdracht bereiken voor het kind, voor de ouders, voor de
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begeleiders? (Zie ook 4.1.) Als je dat helder hebt, kun je met de begeleiders
afspreken hoe de kennismaking met het nieuwe kind en de ouders volgens
hen het best verloopt.

Als kind en ouders na het gesprek naar de peutergroep komen, begint ons
werk (lacht). Wij hebben opnieuw een gesprek met de ouders: we leren
hen kennen en zij zien dat onze manier van werken meer gericht is op het
samenleven in groep. Dat is een grote verandering, soms zeggen ouders
dat ze bang zijn. Ze zien die grote kinderen lopen en denken: oei, mijn
kind is nog een baby! Maar vaak zien ze tijdens de kennismaking dat kinderen ook rustige dingen doen. Dat helpt wel. Daarna zijn er nog drie dagen
voor het kind om te komen wennen, samen met zijn babybegeleidster. –
B EGEL EIDS TER

Tijdens drie teamvergaderingen stellen we een goed stappenplan op voor
de gesprekken met ouders waarvan het kind van de babygroep naar de
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Met een duidelijke visie op de functie van wennen tijdens overgangsmomenten, kun je met het team aan de slag. Hoe zien de begeleiders de overdracht
en de kennismaking? Stellen jullie daarvoor een bepaalde procedure op? Een
stramien voor de praktische kant van de zaak en een leidraad voor de inhoudelijke gesprekken met ouders bieden kinderbegeleiders soms – zeker in het
begin – een welkom houvast. Nadien kunnen begeleiders daar meer flexibel
mee omgaan.

kruipergroep overgaat. Er komen heel wat vragen bij kijken:
•

Wanneer plannen we zo’n overgangsgesprek? Het liefste om 16u30.
Dan nemen we drie kwartier de tijd en kan ik als verantwoordelijke
bijspringen terwijl de nieuwe begeleider kennismaakt met de ouders
en hen rondleidt. Later blijkt dat de meeste gesprekken doorgaan om
17u30: dat past beter voor de vele werkende ouders in onze opvang,
het is meestal rustig in de leefgroepen, ik kan de groep overnemen en
de begeleider kan de ouders spreken.

•

Wat willen we in zo’n gesprek aan bod laten komen? Daarvoor heb ik
samen met de begeleiders een leidraad opgesteld. Alle tips die begeleiders voor elkaar hebben wanneer het gesprek met ouders niet op gang
komt, zijn in die leidraad opgenomen.

•

Hoe zal het in het echt verlopen? We hebben de gesprekken geoefend
met rollenspelen. – VERANT WO ORD EL I J K E
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Naast het helder krijgen (en houden!) van de visie op wennen en nadat je alles met het team hebt uitgewerkt en geoefend, kun je kinderbegeleiders ook
praktisch ondersteunen.

4. 5 CASU S: K IN D G AAT APA R T OV E R
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Een kinderopvanginitiatief in het Brusselse project ‘Partners in Opvoeding’
koos voor elk kind dat overgaat naar een nieuwe leefgroep voor een individueel traject met het kind, de ouders, de aandachtspersoon bij de babygroep en
de nieuwe aandachtsbegeleider bij de peuters. De procedure die ze daarvoor
uitwerkten, omschrijven we hier met een fictief kind: Zarah.
Op een overleg met het baby- en peuterteam besluiten we te werken aan overgangsmomenten en wenprocessen. Vooral bij de overgang van baby’s naar peuters willen we een betere overdracht. Nadat we met de ouders besproken hebben dat Zarah
kan overgaan naar de volgende leefgroep en nadat we samen met hen een geschikt
moment hebben vastgelegd, draagt de aandachtsbegeleider van de babygroep Zarah en haar ouders over aan de nieuwe aandachtspersoon bij de peutergroep. Het
is dus de babybegeleider die het gezin voorstelt aan de nieuwe peuterbegeleider.
Terwijl die nieuwe aandachtsbegeleider verder kennismaakt en went met de ouders en de nieuwe peuter, blijft de babybegeleider aanwezig. Ten eerste geeft dat
Zarah en de ouders vertrouwen om in de nieuwe groep rond te kijken, te bewegen
en te praten met de nieuwe aandachtspersoon. Ten tweede zorgt het ook voor een
extra paar handen: terwijl de aandachtsbegeleider van de peuters zich concentreert
op de kennismaking met Zarah en de ouders, helpt de vroegere babybegeleider met
de begeleiding van de andere kinderen in de peutergroep. Ondertussen springt de
verantwoordelijke bij in de babygroep. Ten derde wordt op die manier ook de band
tussen de collega’s van het babyteam en het peuterteam versterkt.
Opvallend is dat, terwijl de ouders en de nieuwe aandachtspersoon in gesprek
gaan, Zarah vaak contact zoekt met de babybegeleider die dan ook in de groep is.
Daarna went Zarah nog een paar keer met haar vaste babybegeleider en de nieuwe
aandachtspersoon in de peutergroep – meestal zonder de ouders erbij. De eerste
keer blijft Zarah enkel spelen. Daarna komt Zarah in de nieuwe groep met haar
vroegere babybegeleider spelen en eten. Nog later is het spelen-eten-slapen. In die
periode brengen en halen de ouders Zarah nog steeds bij de baby’s. De vaste aandachtspersoon daar vraagt hen dan hoe het gaat. Hoe beleeft Zarah deze wenweek?
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Er is nu betere communicatie tussen de oude en nieuwe aandachtspersoon en daardoor ook betere informatie voor de ouders. De babybegeleider kan nu aan de ouders vertellen: ‘Zarah is vandaag na een hele poos wennen een paar uur zonder mij
bij de peuters geweest. Ze wou wel op schoot zitten met een boekje maar niet op de
glijbaan. Ik heb het gevoel dat ze zich daar langzaam maar zeker op haar gemak
begint te voelen.’
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We proberen deze nieuwe manier uit en sturen bij op basis van wat de kinderbegeleiders en de ouders ons vertellen. Wat is het verschil voor ouders die onze
vroegere manier van werken bij de overgang hebben meegemaakt? Waar zit voor
de ouders de meerwaarde? Hoe ervaren de begeleiders die nieuwe manier? Ouders
vertellen dat ze nu beter weten wat er in de peutergroep gebeurt, wat het groepsgericht werken precies inhoudt en dat dit niet ten koste gaat van het individuele
welzijn van hun kind. We zijn ook aangenaam verrast om te merken dat de ouders
van senior-peuters heel graag het nieuwe kind en zijn ouders willen leren kennen.
Daarom hangen we sinds kort vlak voor de wenperiode een foto en ‘welkom aan
Zarah’ aan de deur van de peutergroep. Op het bakje en het bed schrijven we ook
haar naam. De ouders die al een kind in de groep hebben, worden met zo’n naam
en foto meestal heel nieuwsgierig naar het kind dat nieuw zal komen. Soms zijn
ze verheugd omdat ze Zarah en de ouders nog kennen van bij de babygroep. De
ouders van Zarah zijn blij om haar foto en naam te zien. Ze weten ‘mijn kind
wordt hier verwacht’.
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4.6 CASU S: K IN DE RE N GAAN S A ME N OV E R
Een ander opvanginitiatief in het Brusselse project ‘Partners in Opvoeding’
experimenteerde met de overgang van kinderen apart maar ook met de overgang van kinderen samen. Als kinderen uit de babyleefgroep ongeveer gelijktijdig naar een volgende leefgroep overgaan, kun je de betrokken ouders ook
samen uitnodigen om te zoeken naar de antwoorden op hun vragen en bezorgdheden.
KINDEROPVANG EN OUDERS
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Op een bepaald moment gaan er vijf kinderen tegelijk over. Wat nu? Laten we de
gesprekken individueel doorgaan of nodigen we alle ouders uit voor een gezamenlijk moment? Een individueel gesprek heeft het voordeel dat je de band met ouders
veel sterker kunt opbouwen. Een collectief moment is praktischer te organiseren
én – belangrijker dan de praktische kant – je brengt ouders onderling met elkaar
in contact. Uiteindelijk stellen we de ouders twee collectieve momenten voor. Op
een avond ontvang ik twee ouderparen, een andere avond ontvangt de begeleidster
de andere ouders (terwijl ik in de leefgroep ondersteun). De moeders en vaders dagen allemaal op en ondanks de zenuwen verloopt het goed. Een collectief moment
is anders dan een individueel gesprek waarbij je de band kan aanhalen. Zijn er
verschillende ouders tegelijk, dan ligt de focus eerder op informeren en ouders onderling verbinden. Je merkt het aan de ouders die nu informeren naar een kind
dat mee is overgegaan met hun kind. Tegelijk blijft het op die manier natuurlijk
zoeken naar de persoonlijke band met ouders. Na een collectief moment hebben
de begeleiders nog werk om tijdens het brengen en halen de ouders beter te leren
kennen. Via het dagelijks contact besteden ze daarna extra aandacht aan de relatie
met de ouders.
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5 Na het wennen:
tevredenheidsgesprek

Een aantal weken na het wennen komt het tevredenheidsgesprek. Dit gebeurt
zowel na het allereerste wennen bij de start van de opvang, als na het wennen
bij de overgang naar een nieuwe groep. Bedoeling is immers nagaan of de opvang goed heeft ingespeeld op de aandachtspunten, vragen en bezorgdheden
die ouders tijdens het wennen aangaven. Met andere woorden, kinderbegeleiders vragen ouders: ‘Je kind is nu een tijdje bij ons in de opvang / in de
nieuwe leefgroep, hoe gaat dat? Hoe beleven jullie het? Wat loopt goed? Wat
kan beter? Houden we voldoende rekening met wat je ons tijdens het wennen
hebt gevraagd?’
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Wennen en tevredenheidsgesprekken gaan samen. – VERA N T WOORD EL I J K E

5.1

WAAROM ?

Tevredenheidsgesprekken gebeuren ongeveer zes weken na het wennen. ‘We
willen graag weten: hoe is het hier in de opvang voor jou en voor je kind? Hoe
lopen de arrangementen die we tijdens het wennen gemaakt hebben voor jou?’
Bijvoorbeeld: ‘Je vertelde dat je baby graag in de nabijheid van anderen slaapt,
we leggen hem in een hangbedje in de groep. Is dat voor jou nog steeds een
goede manier van werken?’ Of nog: ‘Je wou graag dat je peuter voldoende
rust, maar we merken dat hij soms liever met de andere kinderen mee speelt.
Wat vind je daarvan?’
In tevredenheidsgesprekken ligt de klemtoon op het emotioneel comfort van
de ouder in je opvang. Je kunt als ijsbreker, als gespreksopener, iets vertellen
over het kind in de opvang, maar de focus van dit gesprek is vragen hoe de ouder zich bij de opvang voelt en verder werken aan de onderlinge relatie. Bedoeling van het tevredenheidsgesprek is namelijk toetsen of de begeleider en de
ouder elkaar goed begrepen hebben en verder bouwen aan de wederkerigheid
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HET ENE GESPREK IS HET ANDERE NIET
In de kinderopvang wordt er – gelukkig – veel gepraat met ouders. Het
tevredenheidsgesprek is slechts één van de gesprekken, er zijn er nog veel
meer. Wie voert welk gesprek met ouders? En vooral: wat is de bedoeling
van al die gesprekken? Als je een duidelijk zicht krijgt op tevredenheids- en
andere gesprekken, is het vaak makkelijker om ouders uit te nodigen (‘daar-
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om willen we met jou afspreken’) en om het gesprek met begeleiders voor
te bereiden (‘wat willen we weten, waar willen we aan werken?’).
Spontane gesprekken. Tijdens het brengen en halen, op de gang, in het
bureau. Bijna elke dag praten ouders met de kinderbegeleiders en de verantwoordelijke van de opvang. Veel contact is goed. Het helpt om de informatie – hoe is het met het kind? hoe gaat het eten, slapen, spelen? – van
thuis naar de opvang en van de opvang naar thuis te stroomlijnen. Deze
spontane gesprekken zijn onderdeel van het dagelijks contact (zie hoofdstuk 6). Daarnaast hebben kinderbegeleiders ook nood aan een structureel
gesprek met de ouder(s): het tevredenheidsgesprek.
Kindportret. Veel opvangorganisaties gebruiken een kindvolgsysteem om
het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen na te gaan. Ouders
vinden het meestal heel leuk en boeiend om dit soort kindportretten met
de opvang te bespreken. Je kunt deze gesprekken op gezette tijden laten
doorgaan, bijvoorbeeld om het half jaar of één keer per leefgroep. Deze
gesprekken kunnen echter niet in de plaats van het tevredenheidsgesprek
komen. Bij een kindportret overloop je het welbevinden van het kind, niet
de arrangementen die je met de ouders gemaakt hebt. Daarom heb je naast
het kindportret ook steeds een tevredenheidsgesprek nodig.
Tevredenheidsgesprek. Als ijsbreker kun je starten met het welzijn van het
kind, maar de belangrijkste doelstelling van dit gesprek blijft polsen naar
het welzijn van de ouder. ‘Ben je tevreden met de gang van zaken in de
opvang? Hoe voel je je sinds het wennen (aan het begin van de opvang of
bij de overgang naar een nieuwe groep)? Hoe kunnen we nog tegemoet
komen aan jouw verwachtingen, bezorgheden? Voel je je hier op je gemak? Heb je het gevoel dat je het hier mag zeggen als de opvang niet goed
loopt?’
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De bedoeling moet duidelijk zijn voor ouders. Sommigen hebben het
idee dat er een evaluatie zal gebeuren, dat het tevredenheidsgesprek
gaat over hoe tevreden de begeleiders zijn over hun kind. Als ouders
dat denken, is het logisch dat ze vragen hebben bij zo’n gesprek. Het
gaat om de tevredenheid van de ouders zelf, dat moet je altijd goed
uitleggen. – VE RANT WO O RDEL IJ KE
Tevredenheidsbevraging. Het is aangeraden dat je dit regelmatig doet en
structureel inbouwt. Of zo’n bevraging nu gebeurt met een enquête of in
vredenheid van ouders over de opvang in zijn geheel. Je bespreekt aspecten van de algemene werking. Daarom kan dit het persoonlijke tevredenheidsgesprek nooit vervangen: naast een algemene bevraging is er steeds
nog een gesprek nodig over de specifieke beleving van de opvang van het
eigen kind, in de leefgroep en in relatie tot de vaste kinderbegeleiders.
Belangrijk! Zowel voor het tevredenheidsgesprek als voor de tevredenheidsbevraging geldt: hoe meer de ouders zich op hun gemak voelen,
hoe meer kritische noten je kunt horen. Vaders en moeders wachten eerst
af of en hoe ze feedback kunnen geven. Wanneer ze voelen dat de opvang
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een gesprek met kleine groepjes ouders, bedoeling is te polsen naar de te-
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daarvoor open staat, komen hun aanvullingen op de opvang van hun eigen
kind maar ook op de organisatie van de opvang in het algemeen. Ze suggereren dan bijvoorbeeld om voor de oudere kinderen meer activiteiten te
organiseren. Hoe je dit aanpakt, lees je in hoofdstuk 8.
Afscheidsgesprek. Als de kinderen de opvang verlaten zorgt de opvang
meestal voor een mooi afscheidsritueel voor het kind. Je kunt ook de ouders uitnodigen voor een laatste gesprek. Ouders praten graag met de opvang over hoe het kind gedurende al die tijd in de opvang geëvolueerd is.
Omgekeerd is het ook voor de opvang zelf interessant om van ouders te
horen hoe ze alles beleefd hebben. Voor sommige ouders is het makkelijker praten op het einde, wanneer de opvangtijd voorbij is en ze kunnen
terugblikken. Kritische bedenkingen die in dat gesprek naar boven kunnen
komen, zijn voor de opvang dankbaar materiaal om mee verder te werken.
Maar ook hier geldt dat het niet kan ingeruild worden voor het tevredenheidsgesprek. Een tevredenheidsgesprek gebeurt tussentijds, wanneer je
met de feedback van ouders over de opvang van hun eigen kind nog iets
voor ouder en kind kunt doen.
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en het vertrouwen tussen ouder en begeleider. Precies daarom is het belangrijk
dat het tevredenheidsgesprek plaatsvindt tussen de ouder(s) en kinderbegeleider zelf, het liefste de vaste aandachtspersoon die eerder ook het wennen
met het kind en de ouder(s) opnam. Het is opnieuw één van die cruciale momenten waarbij begeleiders de basis leggen voor het verdere contact. Door het
tevredenheidsgesprek zelf op te nemen, geven kinderbegeleiders de ouders het
signaal dat ze ook in de verdere opvangperiode bij hen terecht kunnen.
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Dan checken begeleiders: ‘Toen heb je gezegd dat je dat belangrijk vond.
Hoe loopt dat nu voor u? Ben je daarover tevreden? Wat kunnen we verder
nog afspreken?’ – VERANT WO ORD EL I J K E
Nadat het kind twee maanden in de opvang is, maken we een afspraak met
de ouder. Dit tevredenheidsgesprek gaat over ‘hoe denk je dat uw kind zich
voelt, denk je dat uw kind hier bij ons gelukkig is?’ Eigenlijk zijn het allerlei
vragen over het kind: hoe het thuis gaat, wat de ouders van de opvang
verlangen, hoe we het kind nog beter kunnen opvangen. Dat duurt niet
zo heel lang. Daarna noteren we wat de ouder heeft gezegd in de aandachtsmap van het kind: zo kunnen we dat beter opvolgen. Een mama zei
dat ze dit gesprek wel elke maand zou willen doen, ze vond het tof. Ik ook:
al pratend krijg je een goed zicht op het kind en het gezin. – BEG EL EI D ST ER

5.2 AAN DACHTSPU NTEN
Bouw het tevredenheidsgesprek structureel in

Hoe ouders de kinderopvang beleven, dat kom je niet zomaar te weten. Ook
al voel je in je opvang aan dat de vertrouwensband met ouders na het wennen
en in het dagelijks contact wel goed zit, het blijft nodig om de inhoudelijke input van ouders structureel in te plannen. In drukke periodes raakt het immers
altijd op de achtergrond. Een vast stramien van wennen met daaraan gekoppeld de tevredenheidsgesprekken, garandeert beter dat je de kijk van ouders
op de opvang leert kennen.
Het is goed als de vaste kinderbegeleider hiervoor met de ouder expliciet
tijd en ruimte maakt. Liefst een klein moment uit de leefgroep weg, dat
brengt andere dingen naar boven dan tijdens de korte gesprekken bij het
brengen en halen. – VE RANT WOORD EL I J K E
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Kinderbegeleiders doen het zelf

Bedoeling van het tevredenheidsgesprek is dat de begeleider bij de ouder toetst
of ze elkaar tijdens het wennen goed gehoord en begrepen hebben. Daarom is
het zo belangrijk dat kinderbegeleiders deze gesprekken zelf opnemen. Op die
manier bouwen kinderbegeleiders verder aan de wederkerigheid met ouders,
hun samenwerking in functie van het kind.
In zo’n gesprek hoor ik heel graag van de kinderbegeleidsters hoe het met
S. gaat en wat hij allemaal doet. – M OED ER

een soort tussentijdse evaluatie. (lacht) Ik vind dat een goed idee. Niet met
de pedagogisch coach, maar met de kinderbegeleidster. Zij kent mijn kind
het best. – MO EDE R
Ondertussen hou ik wel van tevredenheidsgesprekken. Ouders mogen mij
dan alles vragen en alle feedback geven die ze maar willen. Ik weet dat ze
dat doen omdat de opvang hen iets kan schelen. Ze denken niet ‘foert,
mijn kind is hier maar twee jaar en daarna ben ik weg’. En ik weet dat ik
hun feedback effectief kan gebruiken om mijn werk nog beter te doen. Het
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Hoe heet dat? Het tevredenheidsgesprek? Oh, voor mezelf noemde ik het
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klinkt gek en ouders lachen soms een beetje, maar feedback maakt me blij.
Daarom zeg ik elke keer weer: niemand is perfect, heb je geen tips voor
mij? Zelfs als ze zeggen ‘let op dit en dat’ doet het altijd deugd om te merken dat ouders echt zien wat ik voor hun kind doe. – BEG EL EI D ST ER

Bereid samen voor

De meeste begeleiders staan niet te springen voor tevredenheidsgesprekken.
Daarom moet je het in de beginperiode samen met hen voorbereiden. Wat wil
de begeleider van de ouders weten? Met welke vragen? Hoe wil de begeleider
het gesprek beginnen? Een goede ijsbreker is bijvoorbeeld een concrete gebeurtenis vertellen over het kind, een kleine anekdote die ouders zich levendig
kunnen voorstellen. Welke ijsbreker werkt goed voor de begeleider? Hoe gaat
de begeleider daarna over tot het vragen naar de ervaringen van de ouders?
Stimuleer de begeleider ook om door te vragen: ‘Is dat zo, voel je je hier op
je gemak, voel je je als ouder gerespecteerd?’ Bedoeling is immers dat ouders
vertellen hoe zij zelf de opvang van hun kind beleven.
Kortom, een goede leidraad die je samen opstelt, is hier goud waard. Je kunt
dit met de kinderbegeleider oefenen in een rollenspel. Je kunt tevredenheids-
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gesprekken in het begin ook samen doen: verantwoordelijke, kinderbegeleider, ouder(s). Daarna laat je het over aan de vaste aandachtsbegeleider van het
kind.
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Het is alleszins belangrijk dat kinderbegeleiders voldoende tijd en kansen krijgen om zich het tevredenheidsgesprek eigen te maken. Pas na een tijdje, wanneer zo’n gesprek goed in de vingers zit, zullen begeleiders merken hoe ze ouders tijdens zo’n gesprek kunnen helpen om het verhaal op te bouwen. ‘Hoe
gaat het hier in de opvang met jouw kind?’ Ook doorvragen gaat na verloop
makkelijker.
Begeleiders doen het tevredenheidsgesprek zelf. Er is een leidraad en na
het gesprek maken de begeleiders een kort verslag. Om te onthouden wat
er gezegd is, maar ook om daarin te groeien: Hoe is het gegaan? Wat heb
je verteld? Hoe heb je vragen gesteld? Voel je je er goed bij? Werkt het voor
de ouder? – VE RANT WO O RDEL IJK E

Opvolging is minstens even belangrijk

De feedback van ouders neem je ter harte: het heeft weinig zin om feedback
te vragen als de opvang er nadien niets mee aanvangt, dan verliezen ouders
het opgebouwde vertrouwen weer. Doe je daarentegen iets met de suggesties
van ouders, dan versterk je opnieuw de wederkerigheid tussen de ouders en
de opvang.
Als de opvang goed verloopt, geven de ouders op zo’n gesprek vaak pluimen aan het team. Als de opvang van het kind moeilijk gaat, vinden ouders
en begeleiders in zo’n gesprek samen vaak de sleutel tot een oplossing. Als
er kritische bemerkingen komen, is dat misschien niet altijd gemakkelijk
maar toch een zeer goed teken: ouders tonen veel vertrouwen dat het
team er iets mee gaat doen. Daarom maken wij altijd een verslag waar we
nadien de actiepunten uithalen. Ook al gaat het soms om kleine dingen,
ouders moeten zien dat we er iets mee doen. – VERA N T WOORD EL I J K E
Tevredenheidsgesprekken zijn een vast item op onze maandelijkse teamvergadering. We bespreken hoe het gesprek verliep en halen er altijd werkpunten uit. Soms kan de begeleider die opnemen, soms neem ik een aantal
zaken op. Bijvoorbeeld wanneer ouders aangeven dat ze de andere ouders
beter willen leren kennen, het is aan mij om dat mee te ondersteunen. –
VERANT WO O RDEL IJ KE
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Wat ouders op tevredenheidsgesprekken vertellen, is belangrijke input voor
het hele team. Ouders geven suggesties waar het kinderdagverblijf aan kan
werken. Dat betekent niet dat de kinderbegeleiders ter plekke, nog tijdens
het gesprek zelf, steeds een antwoord moeten kunnen geven op de vragen van
ouders. Begeleiders kunnen dit eerst terugkoppelen naar het team: ‘ik zal het
voorleggen en daarna vertel ik hoe we hiervoor samen een oplossing kunnen
vinden.’
Als ouders alleen maar tevreden zijn, zeggen de begeleiders: ‘We zijn
ouders niet voldoende vertrouwen om iets minder positief te zeggen? –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE

Natuurlijk is het voor de begeleider zeer motiverend om te horen dat ouders
tevreden zijn. Maar aan positieve feedback die enkel komt omdat ouders sociaal wenselijk antwoorden, heb je niet veel. Sommige ouders zijn pas in de
loop van de opvangtijd, eventueel in een volgend tevredenheidsgesprek na
de overgang naar een andere leeftijd, in staat om te vertellen: ‘dit vond ik
wat minder’. Anderzijds kun je ook met de kinderbegeleiders oefenen om bij
ouders aan te dringen: ‘We horen dat jullie tevreden zijn, maar er zijn altijd
dingen die beter kunnen.’
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niet goed bezig, ouders durven geen kritiek uiten!’ Misschien hebben de

Als het lukt, als ouders kritische bemerkingen geven, dan kan dat bij de kinderbegeleiders gevoelig liggen. De kunst is de kritiek van ouders niet persoonlijk op te nemen maar te zien als een teken dat de ouders er blijkbaar op vertrouwen dat de kinderbegeleider constructief met hun feedback zal omgaan.
Een tevredenheidsgesprek toetst naar het welbevinden van ouders in de opvang. Telkens zo’n gesprek plaatsvindt, toets je als verantwoordelijke ook het
welbevinden van de kinderbegeleider. In hoofdstuk 8 lees je meer over hoe je
het welbevinden van je kinderbegeleiders kunt ondersteunen.
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6 Dagelijks contact

Tijdens de momenten waarop ouders hun kind in de opvang brengen en ophalen, gebeurt heel veel van het ‘samen opvoeden’. Elke dag opnieuw krijg je
de gelegenheid om de brug te bouwen tussen opvang en thuis. Hoe kort de
contacten ook duren, elke dag krijg je minstens een paar minuten om de driehoek begeleider-kind-ouder concreet vorm te geven.
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Ouderactiviteiten zijn goed maar niet het belangrijkste aspect van het contact met ouders. Het makkelijkste zijn vaak de spontane babbels bij het
brengen en halen. De mama van Sam is bijvoorbeeld pas bevallen, de papa
kwam foto’s tonen. Ik merkte op dat Sam een beetje veranderd leek en
inderdaad, volgens de papa is hij jaloers op de baby. In de opvang is hij
bijvoorbeeld nog steeds zindelijk, maar thuis niet meer. Sam worstelt dus
echt met de nieuwe gezinssituatie. Dat is normaal. Ik heb met de papa afgesproken dat we hem samen – thuis en in de opvang – extra lieve aandacht zullen geven. Het is goed dat we dat gesprek gehad hebben. Zulke
momenten tussendoor zijn heel belangrijk. – BEG EL EI D ST ER

6. 1

WAAROM ? WAT VIND E N O U DE R S ?

De samenwerking met een groot onderling vertrouwen tussen ouders en opvang start al tijdens het wennen. Daarna wordt het verder gezet in het dagelijks contact (en vervolgens verstevigd tijdens een tevredenheidsgesprek).
Ondanks al dat werk, is een goede band met ouders nooit ‘voor eens en altijd’
verworven. De opvang werkt er elke dag opnieuw aan in die enkele minuten,
tijdens het korte gesprek en het contact dat dagelijks plaatsvindt wanneer ouders hun kind brengen en halen.
Ouders voelen goed aan hoe belangrijk dit moment is en waarderen het wanneer ze op zulke momenten aangesproken worden als de eerste opvoeder van
hun kind. Het is dus belangrijk dat kinderbegeleiders op dat moment naar
hen luisteren en dat ouders hun inbreng kunnen geven.
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Ik hoorde dat mijn dochtertje nu ook al soep drinkt. Met een beker, blijkbaar. Ik was aangenaam verrast. Maar misschien hadden ze dat kunnen
zeggen? Dan kon ik dat thuis ook proberen. – MOED ER
C’est géniale de laisser la fierté chez la maman. Wanneer het kind bijvoorbeeld zijn eerste stapjes doet, dan zullen de begeleiders dit niet vertellen
aan de ouders. Ze zullen pas iets zeggen, wanneer de ouders het thuis
meegemaakt hebben. – MO ED ER
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Het dagelijks contact is cruciaal in het rijtje gesprekken tussen opvang en ouders. Het bouwt verder op het wennen en het tevredenheidsgesprek, waar ouders
voor het eerst voelen dat de opvang met hen een vertrouwensband wil aangaan.
Als het dagelijks contact nadien zorgvuldig gebeurt, dan kunnen ouders en begeleiders eventuele vragen en bezorgdheden doorgaans makkelijker bespreken.
• ‘Hij grijpt steeds vaker naar de lepel tijdens het eten.’
• ‘Thuis hebben we al geprobeerd hem zelf te laten eten, maar het was een
kliederboel.’
• ‘Wil je dat we het hier proberen met twee lepels, eentje voor mij en eentje
voor hem?’
• ‘Goed idee, dat probeer ik vanavond meteen thuis. Ik vertel je morgen hoe
het ging.’
Voorwaarde is natuurlijk dat kinderbegeleiders de ouders goed op de hoogte
brengen van wat het kind in de opvang meemaakt, hoe het kind de ervaringen
in de opvang beleeft. Niet alleen de informatie over eten en slapen is voor
ouders belangrijk, ook het spelen, de vriendjes en de gebeurtenissen van de
voorbije dag weten ze graag.
Wij hadden een heen- en weerschriftje. Daarin stonden de basic dingen:
eten, slapen … Jammer dat ze niet meer feedback geven over andere zaken, wat de kinderen allemaal gedaan hebben. – M OED ER
Blijkbaar is hier elke week babymassage. Ik was er een keer bij, de begeleiders weten hoe elke baby reageert en zo. Ze doen met de kinderen fantastische dingen die wij niet weten. Die rijkdom zouden de begeleiders meer
moeten delen. – MO E DE R
Een slechte dag, zeggen ze soms. Dan maak ik me echt zorgen. – VA D ER

kinderopvang.indd 48

1/09/16 16:31

Het bord waarop de activiteiten stonden, mis ik dus. Hebben ze geknutseld? Zijn ze gaan wandelen? Zo kon ik ‘s avonds makkelijker de dag overlopen met mijn kind. – MO EDE R
En laatst zong hij de hele tijd een liedje. Ik verstond het niet, maar blijkbaar
zingen ze dat hier elke dag? Die dingen weet ik graag. Dan kan ik dat thuis
ook zingen. – MO E DE R
49
DAG EL I J K S CO N TAC T

Goed dagelijks contact is meer dan rapporteren, het is dagelijks overleggen.
Welke stappen zet het kind in de opvang? Welke stappen neemt het kind
thuis? Begeleiders en ouders bekijken samen dagelijks – vaak heel spontaan en
onbewust – wat ze kunnen ondernemen om het kind in de volgende stap te
ondersteunen.
HET HEEN- EN WEERSCHRIFTJE
Of het nu met een schriftje is of één van de vele digitale programma’s, het
doel van een heen- en weersysteem is communicatie. Zulke systemen hebben echter ook enkele nadelen. Begeleiders investeren hierin tijd die niet
naar de kinderen kan gaan, het wordt moeilijk wanneer ouder en begeleider geen gemeenschappelijke taal hebben en het risico bestaat dat de
mondelinge gesprekken worden ingekort: alle (technische) informatie staat
immers al in het schriftje. Weeg de voor- en nadelen goed af. Bedenk of je
hetzelfde effect, namelijk communicatie, eventueel op een rechtstreekse
manier kunt bereiken.
Wat als je ouders naar een heen- en weerschriftje blijven vragen? Vraag de
ouders waarom ze dit graag willen. Dient het als een herinnering voor later?
Toon hoe jullie alle ervaringen van de kinderen in de opvang documenteren.
Misschien kunnen die foto’s, uitspraken, dingen die het kind gemaakt heeft,
… voor hen ook dienen als herinnering aan de opvang. Of denken ouders dat
een heen- en weerschriftje nu eenmaal hoort in de kinderopvang? Vertel dat
dit van de begeleiding veel tijd en inspanningen vraagt die vaak niet meteen
ten goede komen aan de kinderen. Maar wuif het ook niet zomaar weg: ga
bij de ouders na waarover ze precies willen communiceren via een schriftje.
Hoe zien ze dat? Kan het ook via rechtstreekse communicatie tijdens het
brengen en halen? Als een heen- en weersysteem de communicatie met
deze ouders wél ten goede komt, dan kun je het uiteraard gebruiken.
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6. 2 AAN DACHTSPU NTEN
Ouders voelen zich welkom…

Soms is het makkelijker om ouders aan te spreken als ze fysiek in de buurt
zijn. Veel kinderbegeleiders vinden een manier om ouders in de leefgroep uit
te nodigen.
De bakjes met kleren staan in de badkamer, achter in de leefruimte.
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Op die manier kunnen ouders niet anders dan even binnenkomen. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

Vroeger was er een poortje waar de ouders achter bleven wanneer ze hun
kind in de leefgroep brachten of ophaalden. Die regel had te maken met
hygiëne en bijvoorbeeld oudere broers of zussen die jonge kinderen te
veel zouden storen. Al merkte je ook toen al bij sommige ouders dat ze het
lastig vonden om niet in de leefgroep te komen. Nu nodigen we ouders
expliciet uit om binnen te komen. Ze weten nu beter wat de kinderen in
de opvang meemaken en wat ons werk inhoudt. Als ze binnen komen en
zeggen ‘oh, ze zijn juist met de pottekes en pannekes bezig’, dat is toch wel
plezanter zo. – BEGE L EIDS TER

Het beste contact krijg je niet enkel omdat ouders fysiek aanwezig zijn, maar
omdat er een sfeer is waardoor ouders zich welkom voelen in de groep van
hun kind. Dan blijven ze bij het brengen of halen graag een beetje langer voor
een korte babbel met de begeleiders, om zelfs nog even iets voor te lezen, een
stukje fruit te snijden, enzovoort.
Het is zeker niet zo dat ouders niet binnen willen komen. Als je een expliciet
beleid voert, willen ouders dat net heel graag. Maar je moet uitnodigend
zijn, niet alleen in woorden maar ook in houding. – VERA N T WOORD EL I J K E
Ik heb graag dat de ouders binnenkomen, al is het maar twee of drie minuutjes. Om even te praten over de voorbije dag. Bij mij zijn alle ouders
welkom. Soms ben ik natuurlijk wel bezig met een ander kind: bijvoorbeeld
eten geven of verschonen. Dat kan ik niet zomaar onderbreken. Als de
ouder ondertussen eventjes wil spelen met zijn kind, dan is dat voor mij
wel gemakkelijker. Wanneer ik dan klaar ben, is er altijd nog tijd voor een
praatje. – BEGE L EIDS TER
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Begeleiders vragen soms dat ouders kort afscheid nemen: een zoen en weg.
Met de beste bedoelingen willen ze op die manier voorkomen dat het kind
lang blijft hangen in verdriet. Het belangrijkste is niet een kort afscheid, maar
een duidelijk en voorspelbaar afscheid met vaste rituelen. Moeder geeft bijvoorbeeld altijd een zoen, waarna begeleider en kind meelopen naar de deur:
daar krijgt het kind nog een aai. Vader geeft altijd een dikke knuffel en zwaait
nog eens ‘tot vanavond’ aan de deur. Die rituelen kunnen ook plaatsvinden
nadat vader of moeder eerst nog even op de mat gespeeld heeft.
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zitten, borstvoeding geven, voorlezen, spelen in de tuin … Als ouders en
kinderen dit gewoon zijn, stoort hun aanwezigheid niet. ’s Morgens en ’s
avonds zijn ze hoe dan ook welkom. Overdag kan het ook heel vaak: begeleiders blijven bezig met de kinderen en veel ouders hebben ook aandacht voor andere kinderen buiten hun eigen kind. Ze voelen aan wanneer
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Ouders zijn bij ons welkom in de leefgroep. Ze kunnen er altijd bij komen

het druk is: ofwel helpen ze dan een handje, ofwel gaan ze weg. Soms
zie ik drie tot vier baby’s naar een mama kruipen en die geniet daarvan. –
V E RANT WO O RDEL IJ KE

Wanneer ouders hun kinderen komen halen zitten ze soms een half uurtje op de mat. Voor mij is dat zeker oké. Hoe meer tijd ik met de ouders
doorbreng, hoe beter ik hen leer kennen, hoe makkelijker het loopt. –
B E GE L EIDS TER

… en begeleiders voelen zich op hun gemak

Ook al heten begeleiders ouders officieel welkom, dat is niet altijd van harte.
(En let op, ouders merken dat natuurlijk…) Waarmee heeft die weerstand van
begeleiders te maken? En wat kun je daar aan doen?
Wat met ouders die beslag leggen op de groep? Sommigen helpen goedbedoeld mee maar weten eigenlijk niet hoe wij het aanpakken, ze doen
dan dingen verkeerd. Anderen vertellen hun persoonlijk verhaal tegen de
begeleider die daar eigenlijk geen tijd voor heeft… – VERA N T WOORD EL I J K E

Intens samenwerken met ouders roept altijd vragen op. Een ouder vraagt iets
ongewoons, betekent dit dat het werk van de voorbije jaren niet goed was?
Onderstreep hoeveel vertrouwen je hebt in je begeleiders en zorg dat ze in
ouderparticipatie kunnen groeien. Dat ze hun twijfels mogen uiten, dat ze
dingen kunnen uitproberen, mogen mislukken en leren. Begeleiders kunnen
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enkel participatief met ouders werken als ze zelf ook gezien en gehoord te
worden.
Je helpt hen ook het best om de grenzen van hun opdracht te bewaken: hun
kerntaak is werken met de kinderen. Een goed evenwicht vinden tussen contact met ouders en het werk met kinderen is niet vanzelfsprekend. Laat begeleiders vertellen welke situaties met ouders moeilijk liggen en bespreek samen
hoe ze daarmee kunnen omgaan.
KINDEROPVANG EN OUDERS
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Je hebt ook kinderen die huilen als er een ouder is. Meestal huilen diezelfde kinderen ook wanneer er een werkman komt, het is dus geen reden
om ouders buiten te houden. Dan neemt de begeleider het kind even in
de armen en stelt het gerust dat er niets aan de hand is: ‘dit is gewoon een
mama die hier even is’ – of iemand anders. Als kinderen het gewoon zijn
dat ouders in de groep komen, dan wijkt meestal de angst of het verdriet.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Een goed contact met ouders betekent voor mij dat we elkaar vragen stellen. Zij vragen hoe de dag is geweest of vertellen hoe ze thuis iets aanpakken. Ik vraag hoe het thuis gaat en ik vraag door bij dingen die ik niet
begrijp. – BE GE L EIDS TER

Begeleiders vertellen over van alles

Het gesprek met ouders tijdens breng- en haalmomenten wordt vaak ingevuld als een soort “debriefing”. Ouders krijgen informatie over eten, slapen
en stoelgang. Die eerder technische informatie is belangrijk. Ouders willen
weten of hun kind goed gegeten en geslapen heeft. Die informatie is nodig
voor thuis: wanneer zal mijn kind opnieuw honger krijgen of moe worden?
Tegelijk is het voor ouders een teken dat het goed gaat in de opvang. Ook voor
begeleiders heeft dit een psychologische lading: eten en slapen zijn vaak een
indicatie voor het welbevinden van een kind.
Ook andere “technische informatie” is belangrijk. Heeft het kind koorts gehad? Is het kind in de opvang gevallen en heeft het nu een buil? Toch horen
ouders graag meer over de voorbije dag. Wat heeft mijn kind meegemaakt?
Met welk speelgoed heeft mijn kind gespeeld? Welke liedjes hebben jullie gezongen? Wie zijn de vriendjes? Enzovoort. Je kunt begeleiders daarin ondersteunen. Denk samen met hen welke dingen ze nog meer kunnen vertellen
aan ouders.
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Ik krijg altijd voldoende informatie over de routines van de dag, eventuele
veranderingen in het personeel … Maar ik mis informatie over hoe mijn
dochter nu in de groep is. – VADE R
Begeleiders onthouden nu per dag en per kind een concreet voorval. ‘Je
kind heeft tijdens het eten een ander kind met een lepel eten gegeven.’
Soms ook: ‘je kind was vandaag stiller dan anders.’ Het hoeft niet altijd
een leuke anekdote te zijn, ook met een rake observatie weten ouders dat
V E RANT WO O RDEL IJ KE

De gesprekken met de ouders vind ik leuk. ’s Morgens is het meestal kort,
over praktische zaken als slapen, eten, temperatuur. ’s Avonds vertel ik
meestal een anekdote over het kind. Ouders appreciëren dat. ‘Waar en hoe

53
DAG EL I J K S CO N TAC T

hun kind vandaag echt gezien is. Dat is voor hen het allerbelangrijkste. –

en met welk ander kind was dat verstoppertje?’ Het is belangrijk dat ouders
weten wat hun kind hier gedaan heeft of hoe het zich gevoeld heeft. –
B E GE L EIDS TER

Via de foto’s van onze activiteiten kwam een vader pas achteraf te weten dat we een muziekweek hadden. Hij werkt in de Gentse opera en had
graag iets willen doen in onze opvang. – VERA N T WOORD EL I J K E
Nu ik thuis wil starten met zindelijkheidstraining zou een gesprek met de
begeleidsters me wel helpen. Ze is mijn eerste kindje, dus dit is nieuw. Ik
zou graag weten hoe de opvang dat aanpakt en wat ik thuis als ouder kan
doen. Dit moet niet lang duren, 15 minuutjes misschien? – M OED ER
Ouders krijgen ‘s avonds soms te horen dat hun kind veel weent. Natuurlijk klappen ze dan soms dicht en lukt het gesprek niet meer. We vertellen
dus niet meer ‘hij weent veel’ maar geven aan wanneer en hoe lang hun
kind weent, hoe we dat wenen ervaren en of we met de ouders misschien
samen een oplossing kunnen zoeken. Voor ouders voelt dat meestal veel
beter. Ze merken dat wij kijken naar hoe hun kind zich in de opvang voelt
en dat we willen zorgen dat het kind zich goed voelt. – BEG EL EI D ST ER

Er zijn heel wat zaken die begeleiders kunnen ondersteunen om de dagelijkse communicatie minder technisch en meer persoonlijk te maken. Denk
aan foto’s, een activiteitenbord, werkjes van de kinderen. Voorwaarde is dat
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begeleiders deze instrumenten telkens weer nieuw leven inblazen. Een blokkentoren krijgt voor een ouder pas betekenis als hij hoort dat zijn kind een
hele tijd leuk geconcentreerd bezig is geweest met het opbouwen, afbreken en
weer opbouwen van die toren. Een digitaal fotokader of een activiteitenbord
wordt pas bekeken als begeleiders het levend houden. Zij kunnen ouders er
het best regelmatig op wijzen: ‘Vandaag hangen er nieuwe foto’s van onze uitstap naar het park.’ ‘Er is een prachtige foto bij van jouw kind in de zandbak.’
Enzovoort.
KINDEROPVANG EN OUDERS
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We merkten dat ouders het documentatiebord met activiteiten niet lezen.
Nu zoeken we uit hoe begeleiders dat activiteitenbord kunnen gebruiken
om hun gesprek met ouders te stofferen. – VERA N T WOORD EL I J K E
De foto’s in de traphal en de foto’s in het digitaal kader in de gang brengen
ouders aan het praten. Ze zien de activiteiten die hun kind doet en merken
altijd wanneer de foto’s vernieuwd worden. De reacties zijn altijd positief:
‘Ah, is mijn kind zelf van de glijbaan gegleden? Ik wist niet dat hij dat kon!’
Dat is een goede aanleiding voor een gesprek. – BEG EL EI D ST ER
Bij de inkom van elke leefgroep kun je een groot behangboek leggen waarin je foto’s kleeft en uitspraken noteert. Leg dit leefboek op een tafeltje
zodat ouders en kinderen er samen in kunnen bladeren. Het leuke aan zo’n
boek is dat de oude informatie niet verdwijnt. Je houdt de geschiedenis van
de leefgroep bij. Zo kun je terugbladeren in de tijd en zien: vorige maand
vond X het verven niet leuk, nu staat hij op een foto met vuile handen en
een brede lach. In zo’n boek kunnen ouders zelf iets bij schrijven, ook in
hun eigen taal. – VERANT WO O RD EL I J K E

Ook wanneer er een cultuur is om ouders goed te informeren en hen – kort
– te vertellen wat het kind de voorbije dag in de opvang meemaakte, loopt
het soms nog mis. Vooral wanneer de vaste begeleider(s) niet aanwezig zijn,
bijvoorbeeld bij vervangingen maar ook bij de late avondshift, missen ouders
vaak veel informatie. Bespreek met het team wat goede oplossingen kunnen
zijn om informatie over te dragen.
In een bevraging vertellen ouders dat ze te weinig informatie kregen. Zeker
na 17u blijft het beperkt tot ‘alles is oké’. De begeleiders willen hun werk
graag goed doen, dus dit raakte hen wel. Nu zoek ik met de ouders en
met het team naar oplossingen. Door een en ander te verschuiven in de

kinderopvang.indd 54

1/09/16 16:31

uurroosters hebben we nu in de baby- en peutergroep telkens een begeleider tot 17u30. Het team vond dit oké en de ouders reageren positief.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Als het voor de vaste begeleider te druk is, kan die het ook de volgende dag
met de ouder opnemen. ‘Gisteren had ik geen tijd, maar nu kan ik vertellen
dat je kind met X spaghetti heeft gekookt in het speelkeukentje. Ze hadden
vooral veel plezier tijdens het tafel dekken omdat ze de borden en de bekers elk op een andere plaats wilden zetten.’ – VERA N T WOORD EL I J K E

avondshift toch zoveel mogelijk informatie kan meegeven over een kind
dat overdag niet bij hem/haar in de leefgroep was. Het is goed om daar
aan toe te voegen: ‘ik ken niet alle details, maar morgenvroeg kun je zeker
meer informatie krijgen’. Ik geef ouders ook de boodschap mee dat we
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Je hebt zeker een registratiesysteem nodig zodat de begeleider van de late
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hieraan werken, dat we blijven zoeken naar manieren om hen beter te informeren. – VERANT WO O RDEL IJ KE

Begeleiders groeien in bondgenootschap

Als je begeleiders kunt inspireren om de informatie in de dagelijkse communicatie te verrijken met concrete verhalen over het kind, kun je samen met hen
ook manieren zoeken die het gesprek met ouders helpen verdiepen. Met deze
verdieping komen begeleiders makkelijker tot gesprekken waarin sprake is van
‘samen opvoeden’.
Ik help begeleiders om de band met ouders ook in de dagelijkse gesprekken aan te halen. Bijvoorbeeld ‘je kind vindt het heel leuk om hier in boekjes te kijken, doet hij dat thuis ook vaak?’ Soms leven er bij de begeleiding
misvattingen over ouders: die heeft niet veel tijd, ik ga snel info geven over
eten en slapen. En dan merken ze, als ze op een andere manier over de
voorbije dag praten, dat ouders wel langer willen blijven, omdat ze graag
een echt gesprek krijgen.’ – VE RAN T WOORD EL I J K E

Als ouder en begeleider regelmatig hun kijk op het kind samenbrengen, wordt
het makkelijker om ook bekommernissen te delen en te bespreken. Beide betrokkenen zullen zaken die eventueel gevoelig liggen niet meer aankaarten
vanuit ‘kennis over het kind’, maar vanuit gedeelde bezorgdheid. ‘We willen
allebei dat het kind zich hier goed voelt in de opvang en dat er een goede brug
is met thuis, hoe pakken we een eventueel probleem samen aan?’
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Om het kind goed te kunnen opvolgen, moet ik van de ouders alles over
hun kind weten. Vaak vertellen ouders spontaan. Maar als ze niets zeggen,
vertel ik hoe hun kind hier is en vraag ik hoe hun kind thuis is. Als hij hier
altijd rustig in een hoekje zit, vraag ik of dat thuis ook zo is. Want als een
kind zich in de opvang helemaal anders gedraagt dan thuis, voelt dat kind
zich misschien niet goed. – BEG EL EI D ST ER
Sommige kinderbegeleiders slagen er op een magische manier in om ou-
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ders tips mee te geven. Het is heel subtiel, want heel snel is het te belerend.
Ik probeer dat met het team te oefenen. Vooraleer we goedbedoelde adviezen willen geven, moeten we eerst goed luisteren. – VERA N T WOORD EL I J K E
En ook: hoe beter het contact, hoe meer erkenning voor je werk als begeleider. Ouders kunnen alleen maar hun appreciatie tonen als ze ook zien
wat begeleiders allemaal doen. – VERA N T WOORD EL I J K E

Ouders zijn in de eerste plaats ouder

Kinderbegeleiders voelen zich niet altijd op hun gemak in het contact met
ouders. Dat kan gebeuren wanneer de ouder een taal spreekt die de begeleider
onvoldoende in de vingers heeft, maar ook als de leefwereld anders is dan die
van de begeleider. Soms groeit er dan in het dagelijks contact een kloof die
moeilijk te overbruggen valt. Het helpt wanneer begeleiders voor ogen kunnen houden: elke ouder is vooral ouder. Elke vader heeft bezorgdheden om
zijn kind. Elke moeder is begaan met haar kind. Of ouders nu hoogopgeleid
zijn, een belangrijke positie bekleden of in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren: zie hen in de eerste plaats als ouder en zoek daar de ingang voor
het gesprek.
Begeleiders zijn onder de indruk wanneer een ouder bijvoorbeeld voor een
congres naar China gaat. De glamour van zo’n internationale uitwisseling
overdondert hen. Misschien helpt het inderdaad wel om dat terug te brengen naar het ouderschap: deze mama of papa ziet het kind een week niet.
Zijn daar bezorgdheden over? Hoe gaan we dat opvangen in de leefgroep?
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Soms weten begeleiders niet hoe precair de gezinssituatie is. Dan foeteren ze ‘die billen zijn nog altijd rood, de ouders hebben dat nog altijd niet
verzorgd.’ Als ze begrijpen hoe moeilijk de leefomstandigheden zijn, zien
ze dat ouders wél bekommerd zijn om hun kind maar niet zo makkelijk de
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goede zalf kunnen kopen. Zo’n andere kijk is belangrijk: het niet-veroordelen verbetert het contact met ouders. Ze kunnen dan bijvoorbeeld aan de
ouder voorstellen: ‘Als je wilt, kunnen we je kind hier een bad geven. Vind
je dat goed? Wil je dat wij dat doen of kom je graag zelf helpen voor het
bad?’ – VERANT WO O RDEL IJ KE

TO FACEBOOK OR NOT TO FACEBOOK

online communicatie tussen ouders. Los van de bedenkingen in verband
met privacy – zorg zeker voor een gesloten facebookgroep of een ander
gesloten online platform! – en de bezorgdheid om ouders die geen toegang hebben tot computer of internet, sta je op voorhand best stevig stil bij
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Verschillende opvangorganisaties denken aan facebook als platform voor
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de bedoeling van zo’n online platform. Zijn ouders vragende partij? Zo ja,
waarom? Zijn het eerder de begeleiders die dit willen? Waarom? Wat wil de
opvang hiermee bereiken?
Zoek je bijvoorbeeld een kanaal om foto’s te delen? Wil je ouders kort op
de bal informatie kunnen geven? Welke informatie? Informatie die je vroeger op briefjes meegaf, bijvoorbeeld ‘volgende week kinderboerderij’? Of
informatie over het kind zelf, zoals die uitgewisseld wordt tussen ouders
en begeleider bij het brengen en halen? Als je het doel helder hebt, kun je
met het team opnieuw de vraag stellen: is een online platform het meest
geschikte kanaal?
Foto’s in de leefgroep werken evengoed of misschien zelfs sterker.
Ouders blijven kijken tot ze hun kind zien verschijnen en ondertussen
maken ze een praatje met andere ouders. – VERA N T WOORD EL I J K E
Ik krijg maandelijks een reeks foto’s van mijn kind doorgestuurd. Dat
wordt per kind geselecteerd en zo krijg ik een goed beeld van wat er
in de opvang gebeurt. Voor mij maakt het niet uit, op een website mag
ook. Aan de andere kant heb ik liever dat de begeleiders met de kinderen bezig zijn dan dat ze hun tijd steken in het doormailen van foto’s.
Het belangrijkste is dat ik weet wat mijn kind in de crèche meemaakt.
– MO EDE R
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Wij durven niet zo goed op facebook. Stel dat we met een gesloten
groep werken, maar ouders ‘liken’ een foto, kunnen hun kennissen op
facebook dit dan ook zien? – VERA N T WOORD EL I J K E
Wij zorgen dat we van elk kind voldoende foto’s trekken. We printen
die en hangen ze ouderwets uit op een groot bord in de inkom. Als
ouders de foto’s willen, krijgen ze die mee op stick. Als afscheidsca-
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deau krijgt elk kind een cd-rom met zijn foto’s van de voorbije tijd. –
VE RANT WO O RDEL IJ KE

Het is niet dat het niet kan werken, maar in online fora kruipt veel tijd en
energie. Als er een discussieplatform aan verbonden is, moet je het hoe dan
ook constant opvolgen. Daarnaast moet je ook elke ouder informeren over
jullie privacybeleid hieromtrent. Als zij geen toestemming verlenen, mag je
online geen informatie van hen weergeven. Kortom, bezint eer ge begint.

6. 3 COM M U N ICATIE E N ME E R TA L I GH E I D
Als communicatie goed lukt, is het voor begeleiders veel makkelijker om met
ouders een vertrouwensband te hebben en ondersteunend te werken. Maar
wat als communicatie niet goed lukt omwille van de taal? Hiervoor bestaan
praktische oplossingen. Het belangrijkste is om steeds stil te staan bij de vraag:
zijn ouders en kind op hun gemak tijdens het gesprek dat we nu voeren? Sfeer,
een goed eerste onthaal, een degelijk wenproces, een hartelijk dagelijks contact, … dragen bij tot die zo belangrijke vertrouwensband waardoor ouders
zich in de communicatie – anderstalig of niet – comfortabel kunnen voelen.
In de kinderopvang zijn er nogal wat – mondelinge en schriftelijke – boodschappen met ingewikkelde regels en vaktaal. Ook ouders met Nederlands
als moedertaal begrijpen deze boodschappen niet altijd. Er zijn verschillende
manieren om dat te verhelpen:
• Schakel taaladviseurs van het Huis van het Nederlands in. Zij helpen je
taal – mondeling en schriftelijk – te vereenvoudigen en te verduidelijken
zodat je je boodschappen beter kunt overbrengen.
• Voor eenvoudige boodschappen over eten, slapen en spelen, kun je gebaren, pictogrammen en foto’s gebruiken.
• Doe een beroep op de vaders en moeders in je opvang. Schakel ouders in
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om je teksten laagdrempelig te krijgen. Komt de boodschap over? Is alles
duidelijk? Zijn er geen misverstanden bij de pictogrammen?
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Niet elke ouder kent Nederlands. Ook al is Nederlands de voertaal in je opvang, wanneer dat niet de taal is die je met ouders kunt spreken, overbrug je
het taalverschil en ga je op zoek naar andere manieren om te communiceren
met ouders.
• Praat traag en duidelijk.
• Gebruik gebaren, foto’s en pictogrammen die de communicatie kunnen
ondersteunen.
• Zoek een gemeenschappelijke taal. Misschien kunnen ouder en begeleider
vereenvoudigd Frans, Engels of iets anders spreken, ook al is dat bij allebei
niet hun eerste of zelfs tweede taal?
• Geniet van de mix van verschillende talen. Je kunt elkaar bijvoorbeeld begroeten in het Nederlands of in elkaars taal en nadien overschakelen op een
taal die jullie allebei kennen.
Zo kom je in de dagelijkse communicatie vaak al een heel eind. Wanneer de
boodschap complexer wordt, zit je ook strop met vereenvoudigde taal, eenvoudige vertalingen, gebaren, foto’s en pictogrammen. Heb je een belangrijk
gesprek gepland, zorg dan voor vertaling:
• Vraag of het goed is dat een andere ouder uit de opvang tussen jullie vertaalt.
• Vraag de ouder om zelf iemand mee te brengen die hij/zij goed vertrouwt
en die – misschien vanuit een tweede of derde taal zoals Engels of Frans –
kan vertalen naar de thuistaal van de ouder.
• Schakel een professionele tolk in. Zo’n beroepstolk kan ter plekke komen
of via telefoon of webcam werken (zie ook Babel, www.vlaamsetolkentelefoon.be).
Om het even welke oplossing je vindt, vraag de ouder steeds of hij/zij zich
goed voelt bij de vertaler. Soms ligt het gevoelig wie er komt vertalen, soms
is de informatie uit het gesprek voor ouders te persoonlijk om te delen met
anderen.
Hoe je het ook aanpakt, de kern van het taalbeleid van je opvang is: het kind
staat centraal en communicatie met het kind en de ouders is het allerbelangrijkste.
Zorg dat het team mee is met de basisprincipes:
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• Nederlands is de voertaal. Lukt de communicatie niet in het Nederlands,
dan proberen we andere manieren.
• In veel stedelijke opvangorganisaties is er sowieso een mix aan talen. Belangrijke mededelingen – schriftelijk en mondeling – worden het best gecommuniceerd in verschillende talen.
• De band tussen ouders en vaste kinderbegeleider is zo belangrijk dat meertalige of anderstalige collega’s wel kunnen ondersteunen en inspringen
voor vertaling, maar zonder over te nemen.
KINDEROPVANG EN OUDERS
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Als deze principes duidelijk zijn en je team erachter staat, hoef je niet meer
telkens opnieuw over elke praktische regeling te discussiëren. Niet dat alles
dan vanzelf gaat: het vraagt nog steeds energie om in te zetten op vereenvoudigde communicatie, pictogrammen en vertalingen. Maar je hebt tenminste
een duidelijk kader waarin je weet dat deze regelingen nodig zijn. Als je in het
team bovendien een klimaat creëert waarin spreekfouten gemaakt mogen worden (bijvoorbeeld in andere talen), dan verlaagt dat voor iedereen – ook voor
ouders – de drempel om te durven communiceren.
We hebben een heel divers team, met veel verschillende talen. Indien nodig halen we er een collega van een andere leefgroep bij. Of we zoeken
ouders uit de opvang, kennissen, familie … die kunnen helpen bij de vertaling. Dan kijken we wel uit dat we geen delicate onderwerpen hebben. Of
we zoeken een tolk van buitenaf. – VERA N T WOORD EL I J K E
Als je voor een belangrijk moment zoals wennen of het tevredenheidsgesprek iemand uitnodigt om te vertalen, check je dat best altijd bij de ouder in kwestie. Is het oké dat er iemand anders bij is? Wie kan/mag vertalen? Bij een Koerdische ouder bijvoorbeeld kun je niet zomaar een Turkse
ouder uitnodigen om te vertalen: dat kan politiek gevoelig liggen. Als je
het bij ouders nagaat, hebben ze soms zelf een voorstel: een familielid of
iemand uit de buurt die kan vertalen en waarbij ze zich goed voelen. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

Tijdens de jaarlijkse voorleesweek kunnen ouders of grootouders in de opvang een boek komen voorlezen. Dat kan op elk moment van de dag, ook
een kwartier voor sluitingstijd. Alle boeken komen aan bod, het maakt niet
uit in welke taal. Meestal is het een groot succes. Soms is er nadien een
beter contact met ouders waarbij het tot dan niet zo goed lukte en de kin-
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deren blinken meestal wanneer hun mama of papa daar zit voor te lezen.
– BE GE L EIDS TER
Begeleiders en ouders groeten in elkaars taal. De begeleider zegt bijvoorbeeld günaydın in het Turks en de vader of moeder zegt goedemorgen.
Zo komen ze elkaar tegemoet. De verdere gesprekken gebeuren dan
meestal in een taal die beiden kunnen begrijpen, bijvoorbeeld Frans. –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE
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willen alles goed tonen en uitleggen. Nadien trekken we regelmatig foto’s
van het nieuwe kind: tijdens het slapen, het eten, het spelen, activiteiten
binnen en buiten … We tonen die foto’s tijdens het tevredenheidsgesprek
en vragen ouders om er positieve en negatieve smiley’s bij te leggen: wat
vind jij goed en niet goed? Door ouders te vragen of ze ook dingen wil-

DAG EL I J K S CO N TAC T

Tijdens het wennen met anderstalige ouders nemen we altijd extra tijd. We

len tekenen, proberen we te weten te komen hoe het thuis is. Idem voor
ouderactiviteiten: met foto’s tonen we ouders wat er te gebeuren staat en
nodigen we hen uit. Ook het menu staat afgebeeld in pictogrammen, zo
weten ouders welke groenten, fruit en andere dingen de kinderen hebben
gegeten. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Soms zien begeleiders dat ouders wél makkelijk contact leggen met hun
collega, omdat die Frans of Arabisch of een andere taal kan spreken. Voor
ouders is dit een logische stap: je deelt de zorgen met je kind het snelst
met iemand waarmee je kunt praten. Maar vanuit het perspectief van de
vaste kinderbegeleider is dit frustrerend: je wilt zo graag zelf werken aan
een goede band met de ouder, een collega kan dit niet zomaar overnemen. Een goed taalbeleid is daarom gebaseerd op onderlinge solidariteit:
ook al kent een andere begeleider de taal beter, je probeert elkaar onderling in het gesprek met ouders te ondersteunen zonder over te nemen.
Vertaal dus alles voor elkaar, zodat ook de begeleider die de taal niet kent,
bij het contact met de ouder betrokken wordt. – VERA N T WOORD EL I J K E
Je kunt de kinderen aan de aandachtspersoon toewijzen op basis van de
taal die ouders en kinderbegeleider gemeenschappelijk hebben. Maar als
dit te vaak gebeurt, splits je de ouders op den duur op in verschillende
taalgroepen: die met een Arabische achtergrond bij die begeleider, de Nederlandstalige ouders bij een andere begeleider, de Franstalige bij nog een

kinderopvang.indd 61

1/09/16 16:31

andere. Dan is er tussen de verschillende ouders onderling geen contact
meer en verhoog je de frustratie van begeleiders die niet mee kunnen praten met de taal. Bovendien merk ik: als een begeleider aandachtspersoon
wordt van bijvoorbeeld een Franstalig kind, dan moét die wel moeite doen
om met de ouders te praten. Soms werkt het om schroom te overwinnen.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Als ik het aan de vaders en moeders vraag, dan hebben de Nederlands-

KINDEROPVANG EN OUDERS

62

talige ouders alleszins geen problemen met bijvoorbeeld het gebruik van
pictogrammen of sterk vereenvoudigde taal. Ze vinden het niet kinderachtig. Ook begeleiders hebben steeds minder schrik voor die andere talen. Als
ik vol fouten spreek of iets met handen en voeten uitleg, merken de begeleiders dat het niet erg is om te sukkelen. Als je maar probeert. Anderstalige
ouders, die ook niet altijd perfect een tweede of een derde taal spreken in
het Frans, Engels of Nederlands, voelen zich hierdoor ook vrijer om met
de opvang te praten. De sfeer is op dat vlak sterk verbeterd: iedereen komt
elkaar tegemoet. – VE RANT WO ORD EL I J K E
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7 Ouderactiviteit

Samen feesten en dingen doen, kan verbinden. Er gebeuren dan ook veel ouderactiviteiten in de opvang.
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Dankzij activiteiten krijg ik een veel betere band met ouders. In tegenstelling tot ’s morgens of ’s avonds zijn de ouders niet gehaast. Babbelen met
elkaar en lachen gaat allemaal veel spontaner. We kunnen onze tijd nemen
om te praten over het kind. Goede activiteiten helpen zeker en vast mijn
band met ouders te versterken. – BEG EL EI D ST ER .
Onze ouderactiviteiten zijn niet meer gericht op kwantiteit, maar op kwaliteit. We weten het doel nu veel beter, dus kunnen we er aan werken.
Onlangs had een moeder vragen over zindelijkheid: we brachten haar in
gesprek met een andere moeder met drie kinderen die haar ervaringen
graag wou delen. Een apart lokaaltje en koffie, meer was er voor de uitwisseling niet nodig. Ze hadden er allebei iets aan. Die onderlinge babbel
past voor mij even goed in een uitgebreid maar aangepast ouderbeleid. –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE

7.1

WAAROM ?

Er zijn talloze redenen om een ouderactiviteit te organiseren. De meeste vaders en moeders vinden het aangenaam en proberen hieraan deel te nemen.
Mijn ouders vonden dat wel leuk. Als grootouder komen ze de kinderen
soms halen en via die activiteiten leren ze de opvang beter kennen. – VA D ER
Ik vind ook het praten met andere ouders interessant. Bijvoorbeeld de
moeder die vertelt dat haar drie kinderen hier geweend hebben. C’est rassurant. – MO EDE R
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Er was een infoavond over psychomotoriek. Heel interessant. Begeleiders
zijn daar blijkbaar fel mee bezig en zo krijg je als ouder beter zicht op het
leven in de opvang. – MO E DE R
We hadden een buffet en alle ouders brachten iets mee. Dat vond ik leuk.
Je babbelt natuurlijk het meest met de ouders die je kent van ‘s morgens en
‘s avonds, maar het geeft een andere sfeer. – M OED ER
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We konden in de leefgroepen kijken naar de nieuwe meubels en zo. Toen
kon ik me beter voorstellen wat mijn dochter overdag beleeft. Blijkbaar is
ze ook verzot op de trampoline. – VA D ER

Elke ouder is anders en apprecieert andere ouderactiviteiten. Daarom is het
goed dat de opvang een hele waaier aan activiteiten organiseert. Het is ook
belangrijk dat de opvang ouders op voorhand goed informeert. Doe dit niet
alleen op praktisch vlak, door bijvoorbeeld de datum lang op voorhand mee te
delen zodat ouders zich vrij kunnen maken. Informeer de ouders ook inhoudelijk. Wat zal de activiteit precies zijn? Wat is de bedoeling van de activiteit?
Sommige ouders participeren het liefste aan activiteiten samen met hun kind,
bijvoorbeeld om beter kennis te maken met de leefgroep van hun kind. Andere ouders nemen graag deel aan activiteiten waarbij ze andere ouders ontmoeten. En nog andere ouders nemen graag deel aan àlle activiteiten.
Een gouden regel: bepaal op voorhand de doelstelling van je ouderactiviteit.
Waarom nodig je ouders uit? Wat wil je met een ouderactiviteit bekomen?
Eerst bepaal je de focus, dan pas het middel. Willen jullie ouders onderling in
contact brengen, dan organiseer je beter geen informatiemoment waarbij er
veel eenrichtingsverkeer is en minder tijd om elkaar te leren kennen. Een feest
of een receptie werkt allicht beter. Willen jullie eerder het informele contact
tussen ouder en begeleiders bevorderen, dan kun je de activiteit laten doorgaan in de leefgroepen (koffie, taart, ontbijt …). Elke doelstelling heeft zijn
eigen middelen.
Op dit moment organiseer ik samen met twee begeleidsters een afscheidsdrink voor de eerste peuters die van onze opvang naar school gaan. We
willen een ceremonie: kinderen stappen naar een klein verhoogje waar ze
een diploma in ontvangst krijgen. Omdat we zin hadden in een groot feest,
hebben we ook alle andere ouders uitgenodigd. Dat blijkt wel verwar-
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rend: wordt het een afscheidsritueel voor de peuters of een zomerfeest?
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Gewoon een opendeurbeleid doet vaak al heel veel. Sommige ouders hebben bijvoorbeeld veel zin om gewoon af en toe in de leefgroep te komen,
om voor te lezen, te spelen, iets te knutselen of te helpen bij het eten.
Ouders vinden het ook leuk om op die manier de andere kinderen van de
opvang te leren kennen: wie zijn die vriendjes van mijn kind? Het is ook
leuk voor de andere kinderen. Als zo’n ouder de groep binnenkomt, vliegen

Zelfs als je een avond organiseert over de pedagogiek van de opvang, moet
het duidelijk zijn. Zullen de ouders voornamelijk geïnformeerd worden? Of
willen we ouders laten meedenken over de visie? De ene avond is de an-
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de kinderen erop af. – BEGE L EIDS TER

dere niet, vaak vraagt het om een andere aanpak. – VERA N T WOORD EL I J K E
Ik gebruik de sfeer van een ouderfeest soms om iets te weten te komen
over een kind. Ouders geven dan niet de weetjes die ze ’s morgens en ’s
avonds meedelen, ze vertellen op een feest over hun kind veel meer verhalen. Als er dan iets is wat ik echt over een kind wil weten – bijvoorbeeld
waarom het tijdens een activiteit soms helemaal wild wordt – probeer ik
dat op zo’n feest zachtjes te weten te komen. – BEG EL EI D ST ER
Levensreddend handelen kun je niet koppelen aan ontmoeting. Terwijl ouders een pop aan het reanimeren zijn, kunnen ze geen kennis maken met
de vader of de moeder van het vriendje van hun kind. Het is het een of het
ander. Sommige ouders zijn blij dat de opvang een EHBO cursus organiseert: ergens anders krijg je niet zo snel de kans om dat gratis te volgen.
Andere ouders hebben liever onderlinge ontmoeting. – VERA N T WOORD EL I J K E
We hebben heel veel activiteiten. Het meeste praat ik dan met de ouders
uit mijn groep, maar ook wel met de ouders van andere leefgroepen. Ik stel
mezelf voor ‘ik werk bij de peuters, maar ik ken je kindje uit de babygroep.’
De volgende keer dat ik die mama of papa zie, zeggen we meer dan goedendag en goedendag terug. Het gaat van ‘alles goed?’ en dat verbetert de
sfeer in de hele opvang. – BEGE L EI D ST ER
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Dat je een activiteit niet zomaar moet organiseren en dat je op het moment
zelf wel zult merken wat voor effect het geeft – daar denken we in team
nu wel meer over na. Een doelstelling formuleren, geeft de praktische organisatie meer richting. Op het dessertenbuffet zagen we bijvoorbeeld
dat meer tafels om aan te zitten de ouders uitnodigt tot meer gesprek. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

KINDEROPVANG EN OUDERS
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Er zijn verschillende focussen mogelijk:
• Ouders worden geïnformeerd;
• Ouders maken kennis met de leefwereld van hun kind in de opvang;
• Ouders hebben een leuke tijd samen met hun kind;
• Ouders en kinderbegeleiders leren elkaar op een informele manier beter
kennen;
• Ouders ontmoeten andere ouders in de opvang;
• Ouders maken samen met de opvang kennis met de buurt;
• Ouders kunnen de kinderbegeleiders een handje helpen (zie kader Extra
handen);
• Ouders denken mee en beslissen mee (zie 8.2);
• …

EXTRA HANDEN
In de kinderopvang worden ouders regelmatig gevraagd om bij te springen.
Vaders en moeders gaan bijvoorbeeld mee naar de kinderboerderij, ze assisteren een leefgroep die in het park gaat picknicken of houden tijdens de
middagdut een oogje in het zeil zodat kinderbegeleiders een teamvergadering kunnen hebben. Dat is zeker en vast zinvol: dit soort activiteiten kan
zonder extra helpende handen niet doorgaan. Ouders op deze manier betrekken staat echter niet gelijk aan ‘ouderparticipatie’. Dat geeft niet. Ouders werken graag mee. Ze kunnen bij hun kind zijn en tegelijk andere kinderen helpen bij een activiteit. Zolang het voor hen maar duidelijk is dat ze
op dat moment met de begeleiders of andere ouders waarschijnlijk niet zo
gemakkelijk diepgaande gesprekken kunnen hebben. En zolang het voor
de opvang maar duidelijk is dat die ruimte voor diepgaande gesprekken op
andere momenten aangeboden moet worden.
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Probeer verschillende doelstellingen en dus ook verschillende formules uit. Zo
kom je tegemoet aan de verschillende behoeften van je ouders. Hoe gevarieerder het aanbod aan ouderactiviteiten, hoe groter de kans dat elke ouder zich in
de ene of de andere activiteit zal herkennen.

7.2

AAN DACHTSPU NTE N

Plan realistisch
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Hoe enthousiast iedereen ook is, blijf realistisch. Hoe meer je organiseert, hoe
meer werk. Je hebt immers elke keer voldoende tijd nodig met het team, want
vooraf willen jullie de doelstelling helder krijgen en de juiste formule uitdenken. Het vraagt inspanningen om ouders uit te nodigen. En na de activiteit
is er ook nog een evaluatie. Welke soort ouders hebben we op deze activiteit
bereikt? Wie hebben we niet bereikt? Kwam de activiteit tegemoet aan onze
bedoelingen? Met andere woorden, is tussen ouders onderling, of tussen ouders en begeleiders gebeurd wat we wilden dat zou gebeuren?
Kortom, voor en na elke activiteit investeer je met het team alvast een grote
portie tijd en energie. Ook tijdens de activiteit zelf vraag je de inzet van begeleiders. Soms een avondfeest of een weekenduitstap moeten kunnen. Hou
tegelijk ook de mogelijkheden tijdens de werkuren in het oog, dat geeft begeleiders meer ruimte om regelmatig ouderactiviteiten op te zetten. Zeker wanneer je de frequentie wil opdrijven, kies je beter voor de weg van de minste
weerstand: niet te veel ineens.
Nodig élke ouder uit

Of je de activiteit – afhankelijk van jullie bedoeling – per leefgroep apart laat
doorgaan of voor de hele kinderopvang samen: zorg dat elke ouder voor wie
de uitnodiging geldt, aangesproken wordt.
• Nodig ouders lang op voorhand uit: sommigen hebben een volle agenda en
willen de activiteit goed kunnen inplannen. Nodig ook nog eens uit wanneer
de activiteit dichtbij komt: niet alle ouders hebben de activiteit al ingepland.
• Zorg voor verschillende soorten schriftelijke uitnodigingen: affiches, brieven in de bakjes of kastjes van de kinderen, een tekst op het welkomstbord,
enzovoort. Doe dit in de verschillende talen van jouw opvang.
• Vul dit altijd aan met mondelinge communicatie. Er gaat niets boven
een persoonlijke uitnodiging. Eigenlijk is mondelinge communicatie dus
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EEN KALENDER MET TWEE KOLOMMEN
Goed het doel voor ogen houden, de formule uitwerken, ouders uitnodigen, nadien bijsturen én realistisch plannen! Hoe kan dat? Het helpt om
met twee tijdslijnen te werken.
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Zet op de ene tijdslijn de opvangperiode van een individueel kind. Gedurende de totale opvangtijd komen een aantal vaste elementen aan
bod: wennen, tevredenheidsgesprek, wennen bij de overgang, opnieuw
tevredenheidsgesprek, eventuele kindbesprekingen, regelmatige tevredenheidsbevraging, een afscheidsgesprek, enzovoort. Wie neemt dit op?
(Bijvoorbeeld de aandachtsbegeleiders.) Hoeveel kinderen heeft elke aandachtsbegeleider, hoeveel tijd krijgt een aandachtsbegeleider hiervoor?
Met andere woorden: op deze tijdslijn breng je taken voor elke kinderbegeleider in kaart.
De andere tijdslijn bestaat uit een jaarkalender voor de opvang. Welke
activiteiten staan – al dan niet per leefgroep – jaarlijks opnieuw op het
programma? Welke activiteiten zijn er nog gepland? Zijn de activiteiten
voldoende gespreid over het jaar of geconcentreerd in één periode? Zit er
genoeg variatie in de doelstelling / formule van deze activiteiten? Zullen we
op het einde van het jaar alle ouders bereikt hebben met de brede waaier
aan activiteiten?
Leg beide tijdslijnen naast elkaar. Wanneer is het te druk? Hebben jullie bijvoorbeeld in september een grote activiteit gepland, wanneer er ook veel
kinderen overgaan en nieuwe kinderen komen wennen? Wanneer is het
rustiger? Misschien kunnen sommige activiteiten verschuiven naar periodes
waarin kinderen en begeleiders het in de leefgroep relatief rustig hebben?

prioritair: de meeste mensen voelen zich pas uitgenodigd als ze ook daadwerkelijk aangesproken worden.
• Vertel ouders – mondeling en schriftelijk – ook steeds duidelijk de bedoeling van de activiteit. Is het de bedoeling dat ouders praten met elkaar
en met de begeleiders? Of wil je dat ouders luisteren naar bijvoorbeeld
een woordje uitleg over jullie visie? Misschien verwacht je van ouders een
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handje hulp of dat ze zich focussen op de groep kinderen? Ouders die weten waar ze aan toe zijn, kunnen beter kiezen of zo’n activiteit hen ligt of
niet en zullen niet teleurgesteld reageren.
• Hou rekening met diversiteit, op zo’n manier dat elke ouder zich op z’n
gemak voelt.
Af en toe was ik ontgoocheld. Dan nam ik verlof, veranderde de datum
twee dagen op voorhand en kon ik toch niet deelnemen. Want ik wil graag
andere kinderen en hun ouders beter leren kennen. En ik apprecieer heel

Feesten lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Mijn team
onderzoekt dat grondig. Gaan we feesten vieren? Welke feesten gaan we
vieren? Welk gewicht krijgt welk feest? In de wereld is er altijd wel érgens
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sterk de activiteiten die er zijn. – VA D ER

feest, we kunnen ze dus niet allemaal vieren. Als we alleen de Westerse
feesten vieren, voelen heel wat mensen zich uitgesloten. Niet zo vanzelfsprekend, dus. – VERANT WO O RDEL I J K E
Feesten kan ook klein. We vragen de ouders bijvoorbeeld of ze graag de
verjaardag van hun kind vieren, en hoe. In China is de eerste verjaardag
niet belangrijk, wel de mijlpaal van de eerste honderd dagen. Ouders vinden het leuk als we hen dat vragen. De ene wil een liedje komen zingen,
de andere brengt een taart, soms kunnen ze er niet bij zijn maar vragen ze
een foto met de kroon. Het belangrijkste is dat we hen vragen: ‘hoe zie je
de verjaardag van je kind hier in de opvang?’ Dat appreciëren ouders heel
erg. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Ouders wilden elkaar beter leren kennen dan “enkel goedendag in de
gang”. Dus startten we tussen 8 uur en 9 uur ‘s morgens met koffie- en
theemomenten. Daarna vroegen sommige ouders of dit niet al vanaf 7 uur
kon. Voor ons is dat geen extra werk: de koffie en thee zijn zelfbediening.
Maar voor hen maakt het wel een groot verschil: voor ze naar hun werk
gaan kunnen ze nog even bijtanken en een praatje slaan met een andere
ouder. – VE RANT WO O RDEL IJ KE
We tonen vaak foto’s van onze ouderactiviteiten om ouders uit te nodigen.
Het helpt in de communicatie met anderstalige ouders, maar ook andere
ouders vinden het leuker als ze zich iets kunnen voorstellen bij het afscheid
van de peuters of ons nieuwjaarsfeest. – VERA N T WOORD EL I J K E
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Een gouden tip: leg een draaiboek aan! Nu ben je sporen aan het leggen,
volgende keer pak je het erbij en kun je kijken wat jullie gedaan hebben
en waar jullie het willen veranderen. Per activiteit kun je ook bijvoorbeeld
de uitnodigingen bijhouden. Bovendien is dat allemaal handig voor het
kwaliteitshandboek waarvoor je toch procedures en processen bijhoudt.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Vroeger hadden we een multicultureel buffet: elke ouder bracht iets mee
uit zijn of haar cultuur. Dat was eigenlijk een vreemde vraag. In een ander
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land zou ik niet weten wat mee te brengen als het iets typisch Belgisch
moet zijn. Nu vragen we de ouders gewoon om iets mee te brengen en
op de lijst te noteren. Zo zien we dat er genoeg eten en drinken is. En we
merken dat sommige ouders vanzelf iets uit hun cultuur meebrengen, gewoon omdat dat lekker is. Maar het voelt nu tenminste niet meer als een
rare verplichting. – VERANT WO ORD EL I J K E

OUDERS ZIJN MOEDERS ÉN VADERS
De brochure ‘Ouderparticipatie ook voor vaders’ (VBJK, 2006) sensibiliseert
de kinderopvang om ook rekening te houden met vaders. Een goede truc
is alvast om in je brieven, uitnodigingen … de aanspreking van ‘beste ouders’ te vervangen door ‘beste moeders en vaders’. Het is een detail, maar
het werkt. Vaders voelen zich hierdoor meer aangesproken. In de brochure
vind je daarnaast allerlei tools om de aanwezigheden op ouderactiviteiten
kritisch te analyseren.

7.3

OU DE RS WILLE N O NDE R L I NG CO NTAC T

Eén van de doelstellingen van een ouderactiviteit kan zijn: ouders ontmoeten
elkaar. Uit de focusgroepen met ouders blijkt dat zij daarin een grote meerwaarde zien.
Hoe kunnen we ouders ontmoeten over de grenzen van groepjes heen?
– MO EDE R
Op een activiteit wil ik vooral weten wie de andere ouders zijn. – M OED ER
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Het is belangrijk om andere ouders te ontmoeten, om ervaringen uit te
wisselen, herkenning te vinden: adviezen en ondersteuning geven en krijgen. – VADER
De crèche is een goede plek. Je bent niet alleen, je kunt samen lachen om
dingen die soms fout lopen met de kinderen. Wij hebben hier vrienden gemaakt. Het is goed voor mensen die niet van hier zijn. Je kunt spreken over
de kinderen. – MO E DE R
71
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In de eerste plaats zijn ouders getriggerd om de vaders en moeders van de andere kinderen in de leefgroep van hun eigen kind te leren kennen. Daarnaast
willen ze graag de andere ouders van de opvang kennen en zoeken ze ook naar
manieren om bruggen te slaan tussen ‘groepjes’ ouders (die vaak ontstaan tussen ouders met hetzelfde tijdstip van brengen en halen, tussen ouders die dezelfde taal spreken, enzovoort). Het is dus aan de opvang om verbindend te
werken. Dit kan via activiteiten, maar ook met foto’s en dergelijke waardoor
ze elkaar beter kunnen leren kennen. Want dat is wat ouders vragen: ijsbrekers
om elkaar beter te leren kennen.
Ook al weten de ouders met welke vriendjes hun kind speelt, daarom kennen ze de ouders van die andere kinderen nog niet. Uit de focusgroep blijkt
dat ze dat graag willen. Op het lentefeest doet ik al het werk, begeleiders
kunnen dan meer gastheer en gastvrouw zijn. Zij stellen ouders aan elkaar
voor. ‘Dat is nu de mama van Theo, de dikke vriend van uw dochter.’ Dat
werkt. Achteraf vertellen ouders dat ze langer gebleven zijn om nog een
bepaalde ouder te kunnen spreken. – VERA N T WOORD EL I J K E
Het contact tussen ouders onderling is intensiever geworden. Bij het brengen of halen blijven ze nog even in de gang babbelen, terwijl hun kinderen
al in de groep zijn. Ik hoor soms dat ze in het weekend hebben afgesproken om met hun kinderen samen naar het buurtpark te gaan. Soms ontdekken ouders pas dat ze elkaars buren zijn wanneer ze hier allebei een
kind hebben. En op het einde van de opvangtijd hoor ik soms dat kinderen
naar dezelfde school zullen gaan. Het contact uit de opvang loopt verder,
dat vind ik wel tof. – BE GE L EIDS TER
Wij zorgen ALTIJD voor eten en drinken. De sfeer is beter, mensen zijn
meer op hun gemak en er is vanzelf meer contact. – VERA N T WOORD EL I J K E
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Presentatie doet heel veel. Onlangs printten we de fotoreportage van de
voorbije activiteit toevallig in kleur in plaats van zwart-wit. Het trok veel
meer aandacht en was een ijsbreker voor ouders om met elkaar te praten. Ouders die binnenkomen wanneer de kinderen bijvoorbeeld nog aan
het schilderen zijn, hebben ook een aanleiding om met elkaar te praten. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

Een familiemuur specifiek afgestemd op de ouders zou ook handig zijn.
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Dan weet ik wie de vriendjes zijn – nu kijk ik op het pamperlijstje – en wie
de andere ouders zijn. – MO ED ER
Je kunt op de uitnodiging voor een feest expliciet schrijven ‘we willen
elkaar ontmoeten’. Van buitenaf lijkt soms dat het tussen ouders vanzelf
gaat, maar het lukt alleen als begeleiders achter de schermen goed werk
leveren. Ze hebben gewerkt aan een veilig klimaat, een goed dagelijks
contact, ze kennen de kinderen en wie welke ouders zijn, enzovoort. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

We hebben het onthaal van nieuwe kinderen aangepast. Met een foto van
het kind en het gezin op de deur van de leefgroep of op het persoonlijke
kastje, voelen ze zich welkom. Daarnaast is het bedoeld als ijsbreker voor
ouders onderling, een zetje om met de nieuwe ouder(s) te praten. We hebben het al twee keer uitgeprobeerd. Het ene gezin vond het prima, voor
een andere ouder was het overweldigend. Die kreeg heel veel vragen van
andere ouders: ‘Vanwaar kom je? Hoeveel andere kinderen heb je? Wat
doe je?’ ‘Un peu trop!’ vond die ouder. Misschien gaan we het opdelen in
kleinere stappen. Voor de aankomst schrijven we de naam op het whiteboard bij de deur. Eenmaal het kind en de ouders er zijn, plakken we er een
foto bij. We vragen hen een foto van thuis mee te brengen of nemen er zelf
een. En als het gaat om de overgang naar een nieuwe groep, kunnen we
de foto van de vorige leefgroep overbrengen naar de nieuwe groep. Dat er
langzaam maar zeker steeds meer informatie komt over het nieuwe kind,
illustreert misschien wel mooi hoe het opgenomen wordt in de groep. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

Een bord met enkel kindinformatie werkt goed om ouders onderling te
verbinden. Op dat bord hangt een slinger, daaronder schrijven we wie jarig
is. We kondigen er ook de geboorte van een nieuw broertje of zusje aan. Bij
een kleine boekentas staan de namen van kinderen die naar school gaan.
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Enzovoort. Alle andere informatie zoals menu, activiteiten, uurroosters en
mededelingen, krijgt een andere plaats. Anders verdwijnt de kindgerichte
informatie weer. Voor ouders is dat bord erg relevant: ze kunnen afscheid
nemen van een vriendje dat naar school gaat, weten dat er een nieuw kind
op komst is … En inderdaad: dat helpt om contact te leggen met andere
ouders. – VERANT WO O RDEL IJ KE

O P Z O E K N A A R S O C I A A L C O N TA C T

ders in de opvoeding als zeer ondersteunend ervaren. Snuffel in de online
literatuurlijst als bijlage 1 eens naar de onderzoeken van Buysse (2008),
Vandenbroeck et al. (2007) en Geens (2016).
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Verschillende onderzoeken tonen dat ouders het contact met andere ou-
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8 Blijvend werken aan visie

Hoofdstuk 2 bevat uittreksels uit het pedagogische raamwerk (2014), alle andere hoofdstukken hebben een paragraaf ‘waarom’. Het mag duidelijk zijn:
een visie op ouderbetrokkenheid is meer dan theorie, het helpt in de planning,
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van alles wat de opvang met en voor
ouders opzet. Alleen met een duidelijke visie kun je concrete acties uitwerken.
Wat wil de opvang met elke actie in relatie tot ouders bereiken? Hoe kan ik begeleiders ondersteunen om dit te bereiken? Hebben we bij de ouders gemerkt
dat ons doel bereikt is? In dit hoofdstuk lees je hoe je een team kunt warm
maken om het ouderbeleid samen uit te denken en uit te werken.

8. 1
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D E BEG E LE ID E RS, HET T E AM

Krijg zicht op wat leeft

Of het voor de opvang nieuw is of helemaal vertrouwd om aan het ouderbeleid te werken, het is altijd goed om zicht te krijgen op wat leeft in je team.
Hoe denken je begeleiders over samenwerken met ouders? Wat loopt volgens
hen goed? Waar willen ze graag meer ondersteuning?
Als bijlage 2 vind je een leidraad waarmee je – als organisator, als verantwoordelijke, als pedagogisch coach, als pedagogisch en taalondersteuner – het ouderbeleid kunt bespreken. Je krijgt hierdoor zicht op de visie en ideeën van het
team, op eventuele weerstand en ondersteuningsvragen. Met de informatie uit
deze teambespreking kun je samen met het team heldere doelen formuleren,
een ouderbevraging voorbereiden (zie 8.2), enzovoort.
In onze visie op ouderparticipatie zit vervat dat ouders te allen tijde in de
leefgroep kunnen binnenkomen. Nieuwe medewerkers worden daarover
geïnformeerd, alle begeleiders staan daar achter. Na een tijdje praktijkervaring zien ze ook het belang daarvan. En wanneer begeleiders dat niet
mee hebben, zie ik hen soms ook uit de opvang weggaan. Maar het blijft
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onze cultuur om met ouders te werken en we coachen hen daar ook in. –
VERANT WO O RDEL IJ KE

Het actiepunt wennen hebben begeleiders zelf gekozen. Zelf wil ik daar
ook tevredenheidsgesprekken aan koppelen. Begeleiders gaan akkoord, ze
willen dit in de toekomst zelf doen. Maar enkel op voorwaarde dat de praktische randvoorwaarden in orde zijn. Ik zou bijvoorbeeld inspringen in de
groep. – VERANT WO O RDEL IJ KE
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We zijn een startende kinderopvang, met allemaal nieuwe begeleiders.
Hoewel veel dingen nog abstract zijn, denken we wel na over de functie
van wennen, de aandacht die je moet besteden aan het dagelijks contact,
… Begeleiders krijgen ook zin om er in te vliegen. Ze hebben al allerlei ideeën voor activiteiten. Maar vooral: ze zien hoe belangrijk een goed ouderbeleid is. – VE RANT WO O RDEL IJ KE

Start een traject

Wil je je ouderbeleid verder verdiepen, dan helpt het om een traject op te zetten. Een focus op ouderparticipatie van bijvoorbeeld twee jaren is voor een
team concreter dan ‘we gaan daar eens werk van maken’. Tegen de tijd dat je
zo’n traject ouderparticipatie afrondt, is het ingesleten in het vaste ouderbeleid van je opvang. Je team zal het als rode draad opgenomen hebben in alle
acties die het onderneemt: hoe kunnen we de ouders hierbij betrekken?
Niet alleen de afbakening in tijd, maar ook de afbakening van het thema kan
helpen. Focus je met het team bijvoorbeeld op wennen en ouderactiviteiten,
dan zul je gaandeweg ook andere dingen opnemen: wennen gaat immers verder in een goed dagelijks contact tussen begeleider en ouder, met het uitdenken van ouderactiviteiten raak je aan het diversiteitbeleid (bereiken we elke
ouder?) en de doelstelling achter de activiteiten (waarom doen we de dingen
zoals we ze doen?).
Een tijdspad en een gerichte focus bij de start, helpen. Aan het eind staat je
hele ouderbeleid op punt. Een ouderbeleid dat je in de dagelijkse werking en
via teamvergaderingen kunt blijven verfijnen. Tot het na een aantal jaren opnieuw tijd wordt om het ouderbeleid grondig onder de loep te nemen en het
hele team weer op dezelfde lijn te krijgen.
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Teamvergaderingen vragen nogal wat organisatie. Wij hebben regelmatig overleg per leefgroep. Op een overleg met verschillende teams komt
de ene keer de ene helft van de duo’s die in leefgroepen staan, de an-
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• Maak samen een werkplan met doelstellingen en tijdspad (inclusief moment van evaluatie).
• Installeer de goede gewoonte van een regelmatige teamvergadering over
pedagogische thema’s. Maak van het ouderbeleid een vast agendapunt.
• Reserveer tijd voor je begeleiders zodat je ze kunt ondersteunen.
• Laat jezelf ondersteunen. Bel collega opvangorganisaties en vraag hen om
trucs en tips. Vraag begeleiding van een pedagogische ondersteuningsorganisatie. Schakel een pedagogisch coach in. Er zijn veel ondersteuningsvormen.
• Start met iets leuks. Bijvoorbeeld per leefgroep ontbijten met de ouders.
In een goede, informele sfeer kom je tot een positieve ervaring waarop je
verder kunt bouwen. Bereid dit goed voor en ontlast de begeleiders op dat
moment van andere taken, zodat er een sfeer is van “one big family”.

dere keer de andere helft van deze duo’s. Daarna vertellen ze hun collega wat besproken is. Op elk overleg volgt steeds een verslag. Dat hangen we in de personeelsruimte bij de vuilbakken of de koffiemachine: zo
zichtbaar mogelijk, op een plaats waar begeleiders hun blik laten rusten.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Ik heb af en toe eens gevloekt, het was heel veel werk. Maar als ik geen
traject met bepaalde deadlines had, dan was er niet zoveel gerealiseerd. –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE

Het ouderbeleid van onze opvang was al stevig onderbouwd. Toch helpt
een traject om er nog eens bewust bij stil te staan. Door het traject hebben we het ook aan de ouders gevraagd en hebben we gefocust. Wennen
zat bijvoorbeeld al goed, maar bereiken we ook echt alle ouders in onze
buurtgerichte opvang? Blijkt dat ouders zin hebben om elkaar in de opvang
meer te ontmoeten, over de grenzen van groepjes heen. Daar hebben we
dus op ingezet. – VE RANT WO O RDEL I J K E
Onze brainstorm over de tevredenheidsgesprekken en de overgang van
de babygroep naar de peutergroep was niet gebeurd zonder een bewust
traject over het ouderbeleid. – VE RA N T WOORD EL I J K E
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H E T O U D E R B E L E I D B E G I N N E N : T E A M C U LT U U R
Zoals het hier omschreven staat, lijkt het allemaal uiterst vanzelfsprekend
om met je team aan een goed ouderbeleid te werken. En inderdaad, zelfs
als dat tot nog toe niet op de agenda stond, kun je via een duidelijke focus
zoals bijvoorbeeld een tweejarig traject dat je intern opstart, heel goed aan
je ouderbeleid werken. Randvoorwaarde is evenwel dat je team een cul-
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tuur heeft om samen te denken en te spreken over pedagogische thema’s.
Vertellen medewerkers elkaar waar ze soms tegenaan lopen? Kunnen ze
met hun vragen, twijfels en opstekers bij jou en bij elkaar terecht? Wanneer
in het team openheid is om te zoeken en te leren van elkaar, zul je in het
ouderbeleid kunnen groeien.
Ik heb een sterke persoonlijkheid en ervaring in verschillende crèches. Ondertussen weet ik dat je als team moet beslissen ‘we willen
dat ouders zich hier goed voelen’ en er daarna elke dag aan werken.
We praten daar veel over met elkaar, vragen hoe het contact met de
ouders gaat. Dat is nodig, op je eentje een ouderbeleid maken lukt niet.
– BE GE L EIDS TER

Analyseer, oefen, bespreek

Je leest het bij elk hoofdstuk, bij wennen, het tevredenheidsgesprek, dagelijks
contact, enzovoort. Je kunt begeleiders ondersteunen door:
1. Hun rol helder te krijgen. Wat is de bedoeling van bijvoorbeeld een ouderfeest? Ouders onderling met elkaar verbinden? Dan is voor de begeleiders duidelijk dat zij gastheer / gastvrouw zijn. Op voorhand kunnen ze
bedenken welke informatie ze kunnen gebruiken om ouders met elkaar in
contact te brengen: bijvoorbeeld dit is de ouder van het vriendje van uw
kind. En op het moment zelf hoeven ze niet bezig te zijn met bediening.
Idem voor wennen. Wat is de bedoeling van de eerste kennismaking met
de ouder(s)? Begeleiders die weten dat ze zoveel mogelijk tips willen verzamelen over de omgang met het kind, zullen minder uitleg geven over hun
eigen job of onzeker zijn om goed over te komen. Dat helpt om echt te
kunnen focussen op de informatie en verzoeken van de ouder.
2. Te oefenen. Stel bijvoorbeeld samen een leidraad op voor het tevredenheidsgesprek. Welke dingen wil je te weten komen van ouders? Hoe ga je
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NIEUWE KINDEROPVANG?
M E T E E N U I T D E S TA R T B LO K K E N
Hoe start je in een nieuwe kinderopvang met een ouderbeleid? Bij de inschrijving en rondleiding? Bij de wenperiode? In de dagelijkse contacten?
Bevraag tijdens sollicitatiegesprekken de kijk op ouders. Staat de kandidaat kinderbegeleider open voor een mix aan gezinnen, voor diversiteit?
Bevraag het met concrete situaties. ‘Hoe ga je om met een kind dat enkel
Nederlands spreekt, een andere taal gebruikt voor anderstalige ouders? De
reactie van kandidaten geeft een goede indicatie. Sommigen blokken dergelijke situaties meteen af. Anderen zoeken naar oplossingen. Nog anderen
weten het niet: geen probleem, die kunnen daar nog in groeien.
•

Neem voor de opening een week tijd om samen aan visie te werken,
aan teambuilding ook.

•

Bekijk meteen hoe je teamvergaderingen kunt organiseren. Maak van
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in een draagdoek slaapt? Hoe reageer je wanneer je collega die doorgaans
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het ouderbeleid een vast agendapunt. Het is een enorm voordeel
wanneer het team van bij aanvang gewoon is om te overleggen, af te
toetsen, kritisch te kijken naar het eigen handelen en bij elkaar tips en
ondersteuning te vinden.
•

Plan op voorhand. Als je weet dat een kind in die maand start, bereid je
de aandachtsbegeleider alvast voor op de wenperiode en plan je in de
tweede maand van die opvangtijd een tevredenheidsgesprek. Als je dit
niet inplant, verdwijnt het door de hoge werkdruk op de achtergrond.

•

Je team is fris en enthousiast. Sprokkel ideeën, wilde plannen … Kijk
over het muurtje, ga op bezoek bij andere organisaties. Organiseer een
brainstorm en werk alvast één en ander uit. Als begeleiders in het begin
een aantal positieve ervaringen opdoen, heb je ze definitief mee.

daarnaar vragen? Wat is een goede gespreksopener: een anekdote, een foto,
een vraag? Oefen dit met een rollenspel. Op teamoverleg of samen met
een collega of de verantwoordelijke kunnen kinderbegeleiders ondervinden welke zinnen voor hen werken en welke niet.
Elke nieuwe begeleider krijgt gedurende minstens een maand een mentor. Het is een directe collega uit de leefgroep die hem of haar overdag
kan coachen in het werken met kinderen, de communicatie met ouders …
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De verantwoordelijke doet het coachen tijdens de vroege en late shift. De
nieuwe begeleider staat in de beginperiode dus nooit alleen in de leefgroep. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Het allereerste tevredenheidsgesprek bereid ik samen met de begeleider
voor. Tijdens het gesprek ben ik aanwezig, maar ik kom zelf niet tussen.
Daarna bespreek ik het gesprek samen met de begeleider. Wat vond je
leuk? Wat wil je graag anders doen? Wil je het een volgende keer alleen
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proberen? – VERANT WO O RDEL I J K E
Hoe meer teamvergaderingen, hoe meer we beseffen dat het niet genoeg
is. Er valt altijd zoveel te bespreken en begeleiders hebben er echt iets aan
om aan elkaar situaties voor te leggen, om hun voorbereiding te toetsen.
Teamvergaderingen zijn een enorme ondersteuning. – VERA N T WOORD EL I J K E
Het wennen is meer tweerichtingsverkeer geworden. Daardoor is één van
de begeleiders samen met de moeder tot een goede afstemming gekomen over borstvoeding. Die onderlinge afstemming hebben we nadien
grondig besproken op het teamoverleg. Andere collega’s steken iets op
van de bespreking van de succesfactoren. En voor de begeleidster zelf is
het een schoon compliment. – VERA N T WOORD EL I J K E
Wij zetten Wanda in, een methode waarmee je in groep situaties kunt bespreken en analyseren. Die analyse zet meestal heel wat denkprocessen in
gang. Zo bracht een begeleidster een casus over wennen. ‘Ik voel me niet
op mijn gemak, de moeder voelt zich niet op haar gemak, hoe kunnen we
ons allebei beter voelen?’ Een reflectie daarop is heel constructief en geeft
de begeleidster verschillende ideeën. Na het overleg kan ze nog steeds zelf
kiezen welke suggestie haar het best ligt. – VERA N T WOORD EL I J K E

Jouw rol achter de schermen

De kinderbegeleider is de vertrouwenspersoon van ouder en kind. Jij bent
de vertrouwenspersoon van de begeleider. Als verantwoordelijke of pedagogisch coach is het dus jouw taak om die band tussen begeleider en ouder
te ondersteunen. In opvangorganisaties met een goed ouderbeleid lijkt dat
contact tussen ouders en begeleiders vanzelf te gaan. Minder zichtbaar maar
ontzettend belangrijk is jouw functie achter de schermen. Natuurlijk heb je
als verantwoordelijke ook contact met de ouders, bij de inschrijving of even
tussendoor in de gang. Maar jouw allerbelangrijkste taak ligt in de ondersteu-
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ning van de begeleider om een goede relatie met de ouder aan te gaan. De
coachende rol die je daarin opneemt is van onschatbare waarde.
Ook al is contact met ouders een leuk onderdeel van de job, het is beter
dat de begeleiders zelf dat contact kunnen hebben. Om dat mogelijk te
maken, neem ik dus de groep van hen over. Lachend zeg ik dan dat het in
onderaanneming is. Ik bedoel daarmee dat ik in hun groep wil staan volgens hun manier van werken, volgens de rituelen en de gewoontes die ze
zelf met de kinderen ontwikkeld hebben. Voilà, meerdere vliegen in één
met ouders kunnen smeden. En als ik zie hoe dat mede door mijn ondersteuning en coaching lukt, vind ik daar zelf ook veel arbeidsvreugde in. –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE

Terwijl je je begeleiders ondersteunt in het contact met ouders, toon je de
ouders heel duidelijk dat ze op jou kunnen rekenen. In plaats van het klassieke vragenuurtje in het bureau, zien ze jou in de leefgroepen en merken
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klap. Ik toon respect voor hun werk en ik ondersteun hen zodat zij de band

ze hoe je alles goed opvolgt. Zo’n ruggengraat boezemt vertrouwen in. Als
er iets is dat ze niet met de begeleider kunnen bespreken, zullen ze nog
steeds de verantwoordelijke aanklampen. – VERA N T WOORD EL I J K E
In mijn omgang met ouders voel ik mij het meest gesteund door mijn collega’s die mij helpen en door de verantwoordelijke die mij aanmoedigt. Ik
sta er niet alleen voor. – BE GE L EID ST ER
Complimenten van ouders zet ik extra in de verf. Een vader vertelt bijvoorbeeld dat hij blij is met de informatie die hij krijgt bij het ophalen van
zijn kind. Dan zeg ik: ‘Heb je gehoord hoe ouders het appreciëren dat jij
als begeleider zo’n grote inkijk geeft? Het doet mij als verantwoordelijke
alleszins veel plezier om dat te horen.’ Als ik dat niet beklemtoon, is het
positieve effect van die ouder met zijn compliment zo weer verdwenen. –
V ER ANT WO O RDE L IJ KE

Ik vraag de begeleiders wat voor hen de ideale omstandigheden zijn voor
het wennen, het tevredenheidsgesprek, de overgang en het exitgesprek.
Als ze willen dat ik inspring in de leefgroep, doe ik dat. Mijn werk als verantwoordelijke, bijvoorbeeld telefonische permanentie, laat ik dan even over
aan iemand anders. We hebben ook een plan B: wat als de verantwoordelijke of de begeleider bijvoorbeeld ziek is tijdens een afgesproken wenmo-
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ment? Ik stel een soort draaiboek op waarmee ik de angsten van begeleiders wegneem. Daarna vinden ze soms hun eigen weg en zeggen ze dat
mijn ondersteuning minder of niet meer nodig is. Ik blijf dit echter opvolgen: voelt iedereen zich nog voldoende gesteund? – VERA N T WOORD EL I J K E
Ik vind het niet erg om op dat soort momenten meer hooi op mijn vork
te nemen. We hebben een voorbeeldfunctie qua flexibiliteit. Zo zien begeleiders dat je iets extra kan doen voor de kwaliteit van het werk. Dat is
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een heel goede dynamiek om van elkaar meer te kunnen verdragen en te
vragen. – VERANT WO O RDEL IJ KE

8. 2 VRAAG HE T AAN D E VADE R S E N MO E DE R S
Natuurlijk kan een tevredenheidsbevraging met een standaard enquête gebeuren. Maar waarom maak je van deze gelegenheid geen gebruik om ouders ten
volle te betrekken bij het verfijnen van je ouderbeleid? Net zoals je je team in
de uitwerking van het ouderbeleid wilt meekrijgen, wil je ook dat vaders en
moeders betrokken zijn. Dat kan heel eenvoudig: vraag je ouders wat zij ervan
denken. Wat zijn hun verwachtingen over de opvang van hun kind? Hoe beleven zij de opvang van hun kind? Wat loopt goed? Hebben ze ook suggesties?
Het antwoord op die laatste vraag is absoluut ‘ja!’ Ouders hebben suggesties.
Als je expliciet vraagt of ouders zin hebben om mee te denken met de opvang,
dan zijn meestal wel enkele ouders enthousiast. Luister je tussen de regels door
naar wat ouders vertellen, dan hoor je heel veel ideeën om de opvang anders
te organiseren.
In plaats van een ideeënbus kan er beter een ideeënbord komen waarop
we elkaar kunnen aanvullen. Als het idee goed is, kunnen andere ouders
bolletjes plakken of iets bijschrijven. Zo zien we meteen wat bij de ouders
leeft en waar er enthousiasme voor is. – VA D ER
Een familiemuur voor de ouders. Wie hoort bij wie? – M OED ER
De namen en een foto van de andere kinderen. – VA D ER
Wat kunnen we doen aan die buzz, de bel die kinderen horen telkens wanneer er een ouder binnenkomt? Sommigen beginnen te wenen omdat ze
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ontgoocheld zijn dat niet hun mama of papa hen komt halen. Een technische oplossing kan misschien wel wat verdriet voorkomen? – VA D ER
Hoe kunnen we ouders ontmoeten over de grenzen van groepjes heen?
– MO EDE R
Wat is het budget voor speelgoed en kunnen we mee beslissen in de aankopen van nieuw speelgoed? – M OED ER
83

groep zien binnenkomen, is dat leuker. – M OED ER

IDEEËN KOMEN NIET VANZELF
Hoe open je ook staat voor (kritische) suggesties van ouders, die komen
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Voorlezen is leuk. Als de kinderen mij dan ’s morgens en ’s avonds in de

niet vanzelf. Installeer een cultuur waarin ouders merken dat elke mening
telt. Vraag hen verschillende keren en actief naar hun ideeën. Vertel welke
veranderingen de opvang onderging op basis van wat andere vaders en
moeders al vertelden. Geef voorbeelden van alles waarover ouders mee
kunnen beslissen. Maar wacht ook een beetje af: vaak willen nieuwe ouders
de opvang eerst goed leren kennen, zien dat hun kind zich goed voelt. Pas
daarna kunnen ze zich richten op de algemene organisatie en bedenken
wat anders kan, wat beter kan.

Waarom?

Veel organisaties vragen de ouders op regelmatige basis naar hun tevredenheid over de opvang. Op zo’n moment pols je naar ideeën over de algemene
werking van de opvang – bijvoorbeeld het communicatiebeleid, de ouderactiviteiten, de pedagogische omgang met de kinderen, het menu, het activiteitenaanbod, de accommodatie, enzovoort. Zo’n bevraging peilt minder naar de
specifieke beleving van de opvang van het eigen kind, in de leefgroep en in relatie tot de vaste kinderbegeleiders. Daarvoor dient het tevredenheidsgesprek.
Met een ouderbevraging peil je dus naar de tevredenheid van alle ouders samen, bij het opvangbeleid in het algemeen. Het vraagt meestal veel tijd en
energie. Zorg dus dat het meer oplevert dan enkele cijfers en statistieken. Probeer van ouders die informatie te achterhalen waarmee je verder kunt werken

kinderopvang.indd 83

1/09/16 16:31

en wees ook bereid om er verder mee te werken. Zal de opvang na de bevraging rekening houden met de resultaten? Nemen jullie de bedenkingen en
ideeën die ouders aanbrengen effectief op? En hoe koppel je aan ouders terug
dat jullie met hun suggesties gewerkt hebben?
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Met andere woorden: je probeert ouders zo te bevragen dat dit leidt tot ‘samen
nadenken’. Zo kun je samen nadenken over het ouderbeleid (dus geen vragen
over pakweg accommodatie) met als bedoeling dit beleid nog beter af te stemmen op de verschillende verwachtingen en behoeften van de ouders zelf. Het
is belangrijk om hun ervaring en beleving te kennen, de blik van ouders leidt
soms tot verrassende inzichten. Hou steeds in het achterhoofd: alle kritiek is
opbouwend bedoeld. Ouders uiten geen bedenkingen als ze er niet op zouden
vertrouwen dat de opvang daar ook iets mee doet. Bovendien hoor je tijdens
zo’n ouderbevraging ook heel wat complimenten. Een hart onder de riem
voor het team.
De lijst die sinds enkele weken uithangt waarop staat welke begeleider ’s
ochtends dienst heeft, is een goed initiatief. Het is een kleine ingreep die
voor ons als ouder een groot verschil maakt. – MOED ER
Complimenten van ouders zijn altijd leuk. Toch kijk ik ook steeds welke ouder het gezegd heeft. Want wat voor de ene ouder goed werkt, werkt niet
noodzakelijk voor de andere. – VERA N T WOORD EL I J K E
De informatie over de voorbije dag die we nu als ouder krijgen is meer gedetailleerd. Het is leuk als ik weet hoe het er aan toe gaat. – VA D ER
Zo’n ouderbevraging is intensief en tijdrovend, maar zeker de moeite
waard. Voordien lieten we vragenlijsten invullen, maar met een face to face
bespreking krijg je veel meer informatie. Je kunt ingaan op wat ze zeggen,
verduidelijking vragen. En je krijgt ook tips die je onmiddellijk kunt gebruiken. Nu wil ik zo’n groepsgesprek met de ouders op regelmatige basis inbouwen. – VE RANT WO O RDEL IJ KE
De ouders vertelden ons dat de nieuwe manier van overgaan van baby’s
naar de peuters, voor hen heel goed verloopt. Ze zijn blij met de uitleg over
hoe in de oudere groep gewerkt wordt. En ze vertelden: duidelijk antwoord
op mijn vragen, gemotiveerde betrokken medewerkers. Dat is natuurlijk altijd leuk om horen. – VERANT WOORD EL I J K E
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Aandachtspunten

Er zijn verschillende manieren om een ouderbevraging te doen. Hieronder
enkele richtinggevende vragen zodat je – ongeacht de methode die je kiest (zie
verder) – rekening kunt houden met verschillende aandachtspunten voor een
ouderbevraging.

VOORAF
• Wat wil je met de ouders bespreken? Wat wil je aan de ouders vragen? Bespreek dit in team: wat willen begeleiders graag van ouders te weten komen
en wat willen ze met die info aanvangen? Waar willen jullie aan werken en
welke input van ouders hebben jullie daarvoor nodig?
• Wat is een goede groep ouders om te bevragen?
- Denk aan de mix in jouw opvang op vlak van gender (vaders!), sociaal
economische achtergrond, taalverschillen …
- Betrek zowel ouders van baby’s als ouders van peuters.
- Als je wilt peilen naar doorgevoerde veranderingen: Welke ouders zijn
nieuw in de opvang en ervaren de nieuwe situatie als vanzelfsprekend?
Welke ouders hebben de veranderingen meegemaakt en kunnen de verschillen duiden?
• Hoe nodig je ouders hiervoor uit? Op papier? Mondeling? Hoe benader je
de ouders die doorgaans moeilijker te bereiken zijn? Wie neemt dit op?
• Op welke manier hou je rekening met taalverschillen? (Zie 6.3.)
• Gesprek: Wat is een geschikt moment? Bereiken jullie de meeste ouders
overdag, ’s avonds of in het weekend? Waar kan het doorgaan?
• Schriftelijke enquête: Wat is het beste instrument? Papier? Online? Beide?
Hoeveel tijd krijgen ouders om dit in te vullen?
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Sommige aandachtspunten bij een ouderbevraging zijn vanzelfsprekend. Je
nodigt àlle ouders uit en zorgt dat de uiteindelijke groep representatief is voor
de mix in jouw opvang. Ouders die je niet zo makkelijk bereikt, spreek je
dus extra aan. Andere aandachtspunten zijn minder vanzelfsprekend. Denk
je bijvoorbeeld op voorhand na over het verslag? Wat komt erin? Hoe citeer
je ouders?

TIJDENS
• Hoe kaart je de onderwerpen aan? Zijn er onderwerpen die een extra
woordje uitleg nodig hebben? Hoe geef je die uitleg? Wie vertelt dit?
• Wat vraag je aan ouders? Stel je de belangrijkste vragen? Zijn er niet te veel
vragen, maar komt zeker aan bod wat je wilt weten? Wie leidt dit gesprek?
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• Hoe zorg je voor een goede sfeer? Wie zorgt voor catering?
• Wie neemt verslag? Wat komt in het verslag? Citaten van ouders kunnen
zeer verhelderend en bruikbaar zijn: kun je deze anoniem in het verslag
opnemen? Herken je sommige uitspraken nog, ook al laat je de naam achterwege?
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ACHTERAF
• Evalueer alle voorgaande punten met je team. Welke ouders heb je bereikt?
Welke ouders wilde je graag bereiken en heb je niet bereikt? Waardoor
voelde het team zich betrokken? Was er een goede rolverdeling? Was er een
goede sfeer?
• Wat vertelden ouders? Welke antwoorden waren verrassend? Welke reacties deden plezier? Welke reacties waren ontgoochelend of kritisch? Vermoed je sociaal wenselijke antwoorden?
• Hoe reageren begeleiders op deze input van ouders? Met welke punten van
de ouders zal het team verder werken? Hebben begeleiders eventueel al
concrete suggesties daarover?
• Hoe koppel je dit terug naar de ouders? Hoe informeer je hen over jullie
actiepunten?
• Heb je iets aan deze ouderbevraging gehad? Hoe kun je dit soort bevraging
structureel inbouwen in je werking?
Verschillende methodes

FOCUSGROEP. Dit is een soort groepsinterview. Je nodigt minimum 5 mensen
en maximum 12 mensen uit om gedurende maximum 2 uren te praten over
een vooraf vastgelegd onderwerp. Net als in een één-op-één gesprek kun je
doorvragen. Maar hét grote voordeel van een groepsgesprek is de onderlinge
interactie. De ene zegt ‘wennen was heel leuk’ en de andere ‘hmm, ik vond
dat niet zo makkelijk’. Door deze aanvullingen krijg je een heel genuanceerd
beeld.
Van 17u30 tot 18u45 kwamen zes ouders om samen over het ouderbeleid
te praten. We voorzagen een uurtje extra opvang, tot 19u. Dat was voor ons
haalbaar en voor de ouders ook praktisch: ze konden op het einde van de
dag komen en toch nog op tijd met hun gezin naar huis gaan. Er stonden
twee thema’s op de agenda: wennen en taal. Bij elke vraag kwam reactie.
De ene ouder ging vanzelf in op wat de andere ouder zei. Dat was heel
relaxed: ik hoefde niet de hele tijd vragen te stellen en kon vooral luisteren.
De resultaten waren goed bruikbaar. Op voorwaarde dat de groep niet te
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KINDERBEGELEIDERS ERBIJ OF NIET?
Ouders halen soms pijnpunten aan. Kunnen ze nog even vrij praten wanneer er ook kinderbegeleiders bij het gesprek aanwezig zouden zijn? En als
ze toch nog vrijuit zouden praten, is het dan niet te pijnlijk voor die kinderbegeleiders? Enkele overwegingen:
Meestal draaien ouders tien keer hun tong rond voor ze de opvang kritide manier om het te verwoorden. ‘Het zou goed zijn als we ’s avonds meer
informatie kregen over de voorbije dag van ons kind.’
•

Begeleiders kunnen iets persoonlijk opnemen, dat klopt. Maar als het
over ouderparticipatie gaat, dan horen ze die zaken te weten. Stel dat
ouders vertellen dat ze op het einde van de dag meer informatie willen:
is het dan niet beter om dat rechtstreeks met de begeleiders te bespreken?

•
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sche feedback geven. Ze zeggen de pijnpunten wel maar zoeken een goe-

In een groepsbespreking wordt de kritiek voor begeleiders soms een
beetje minder persoonlijk. Ze horen dat verschillende ouders in de
groep verschillende ervaringen hebben, ze merken dat veel afhangt van
de omstandigheden en leren welke verschillende behoeften er bij de
verschillende ouders zijn.

•

Sommige ouders praten misschien meer vrijuit zonder begeleiders erbij.
Andere ouders vinden het net vervelend dat ze kritiek uiten zonder de
begeleiders erbij. Zij stappen achteraf soms zelfs naar de aandachtspersoon van hun kind: ‘ik heb dit en dit gezegd’ omdat ze niet de indruk
willen geven dat ze achter de rug van de begeleiders verkeerde dingen
zeggen.

•

Als verantwoordelijke weet je meestal op voorhand welke pijnpunten
aan bod zullen komen. Begeleiders die de feedback rechtstreeks van
ouders horen, zullen er misschien eerder mee aan de slag gaan.
Het valt op hoe vergoelijkend ouders zijn. ‘Ik begrijp dat het ’s avonds
druk is, maar moest je een paar minuutjes hebben...’ Ouders formuleren het diplomatisch, maar hebben toch duidelijk behoefte aan meer
communicatie. Ze zeggen het soms zo vriendelijk dat je al goed moet
luisteren om hun verzoek te horen. – VERA N T WOORD EL I J K E
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groot is, zodat iedereen aan het woord kan komen, wil ik deze formule
zeker nog gebruiken. – VE RAN T WOORD EL I J K E
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individuele gesprekken. Dit zijn aparte gesprekken met de ouders of ouderparen waarin je peilt naar hun beleving van het ouderbeleid. Het is dus anders
dan een tevredenheidsgesprek waarin ouder met begeleider afstemt over het
welzijn van het kind in de leefgroep. In een één-op-één bevraging over het
ouderbeleid, vraag je hoe de ouders het ouderbeleid in het algemeen ervaren.
Dit is zeer tijdsintensief. Als je niet alle ouders kunt spreken, nodig dan zeker
een representatieve waaier van ouders uit.
Ik pols ouders vaak in de gang. Hoe het wennen ging, de overgang… Daar
haal ik al veel informatie uit, zo’n individueel gesprek voegt daar niet veel
aan toe. Maar het heeft me wel zekerder gemaakt om de volgende keer
een groepsgesprek te proberen. Ik was onzeker over een mogelijks negatieve dynamiek tussen ouders onderling. Nu ik in de individuele gesprekken
hoor hoe positief ouders tegenover de opvang staan, denk ik dat ik aan
zo’n groepsgesprek veel plezier ga beleven. – VERA N T WOORD EL I J K E

enquête. Een schriftelijke bevraging kun je op papier maken of online. Hiermee bereik je meer respondenten en je krijgt een overzicht van de resultaten.
Sommige resultaten kun je zelfs in cijfers gieten. Maar wat zegt zo’n cijfer?
Als je meer te weten wil komen dan ‘4 op 5 voor communicatie’, moet je de
vragen en opbouw van zo’n enquête heel goed overdenken. Over welke onderwerpen wil je als opvang het standpunt van ouders kennen? En hoe kom je dat
standpunt te weten?
Een kinderopvanginitiatief in het Brusselse project ‘Partners in Opvoeding’ stelde
een schriftelijke enquête op die specifiek peilde naar het ouderbeleid. Enkele tips:
•

Wat wil je te weten komen? Op welke vragen wil je echt een antwoord?
Bijvoorbeeld wenprocedure, overgangsgesprekken, het onthaal in de
leefgroepen, interesse om eventueel ’s avonds een thema-avond te houden.

•

Vraag per item maar één onderwerp. Veel vragen bevatten eigenlijk twee
vragen. Als ouders antwoorden, weet je niet waarop dat antwoord slaat.

•

De eerste vraag peilt naar algemene tevredenheid (op een schaal van 1 tot
10). Daarna komen enkele open vragen: wat zijn de twee sterkste punten
van de opvang, wat zijn de twee meest prioritaire werkpunten. Deze open
vragen staan bewust aan het begin van de enquête, ouders zijn dan nog
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niet beïnvloed door wat de opvang van hen te weten wil komen. Ze kunnen nog met een erg open vizier suggesties geven.
•

Hou de vragenlijst kort.

•

Filter de daaropvolgende vragen. Ouders met een baby in de opvang krijgen bijvoorbeeld enkel vragen over wennen bij de start. Ouders van een
peuter krijgen vragen over de overgang naar een nieuwe leefgroep, maar
niet meer over wennen: de wenperiode heeft de opvang ondertussen bijgestuurd.

•

Laat bij elke vraag ruimte open zodat ouders – niet verplicht – opmernieuwe actiepunten te komen.

•

Schrijf per vraag eerst een woordje uitleg. Zo schets je telkens de bedoeling in het ouderbeleid van onze opvang. Bijvoorbeeld: ‘Wij proberen
een vertrouwensband te scheppen tussen de begeleidsters en de ouders.
Hebt u het gevoel dat u met vragen, bezorgdheden en eventuele opmerkingen bij de begeleidsters terecht kan?’ Het maakt de vraag duidelijker
en het antwoord meer gericht. Het zorgt bovendien dat ouders bij de
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kingen of ideeën kunnen aanvullen. Dit is waardevolle informatie om tot

open ruimte meer suggesties zullen schrijven. Als ze de bedoeling kennen, kunnen ze makkelijker zeggen ‘ja, maar…’
•

Zorg dat ouders de enquête anoniem kunnen invullen. Vraag hen ook
om de naam van het kind niet te vermelden, zodat het echt anoniem kan
gebeuren. Uit de antwoorden waarin ouders specifieke omstandigheden
vermelden, kun je nog steeds afleiden om welke ouders het gaat. Sommigen kiezen er misschien bewust voor om eerlijk en open te zijn, het lijkt
alsof ze willen dat je weet om wie het gaat.

•

Als ouders in je opvang verschillende talen spreken, zorg dan voor verschillende taalversies.

•

Je kunt gratis online enquêtes maken. Voordeel is dat de meeste programma’s je toelaten om de resultaten meteen in grafieken te zetten. Nadeel is dat ouders zonder computer dit niet kunnen invullen.

•

Laat ouders de computer in jouw opvang gebruiken.

Hoe volg je verder op?

Je organiseert een bevraging omdat de input van ouders zo waardevol is. De
feedback die vaders en moeders aan de kinderopvang geven, bevat altijd elementen waarmee het team verder kan werken. Maar niet alleen het team is
nieuwsgierig naar hoe het na de ouderbevraging verder gaat, ook ouders willen
weten welke werkpunten de opvang zal aanpakken, welke van hun suggesties
opgenomen zullen worden.
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Kortom, de opvolging van een ouderbevraging bestaat steeds uit een werkplan
dat je samen met het team opstelt én uit een terugkoppeling van dat werkplan
naar de ouders.
– In het team
Bekijk samen welke zaken van de opvang ouders goed vinden, waar je sa-

KINDEROPVANG EN OUDERS

90

men met het team aan kunt sleutelen en wat je de ouders kunt voorstellen.
– VE RANT WO O RDEL IJ KE
Ik heb alle punten die de ouders aanhaalden op teamvergadering gebracht.
Veel feedback was positief voor de begeleiders. Ik merkte het nadien aan
hoeveel ze met de ouders praten: het feit dat ouders in de bevraging aangaven dat ze de communicatie appreciëren, geeft de begeleiders een
enorme boost om daarmee verder te doen. Ze doen dit nu nog uitgebreider. – VERANT WO O RDEL IJ KE
Na de ouderavond hebben we de resultaten van de bevraging besproken
met de begeleiders. Zij besloten dat het beter was om het activiteitenbord
waarmee de ouders weten wat hun kind in de opvang beleefd heeft, op
een vast moment aan te vullen: ’s middags vlak voor de pauze hangt iemand foto’s en documentatie van de kinderen op. Ik evalueer nu of dit voor
ouders inderdaad een meerwaarde is. Hebben ouders op deze nieuwe manier beter zicht op het leven van hun kind in de opvang? Het is tenslotte
een extra inspanning van de begeleiders. Dus als het voor ouders werkt,
dan vraag ik hen om dat zeker vol te houden. Als het voor ouders niet
werkt, dan zoeken we weer naar andere manieren. – VERA N T WOORD EL I J K E
De vraag van ouders om meer informatie ’s avonds over de voorbije dag
van hun kind, kwam zowel uit de babygroepen als de peutergroepen.
Daardoor voelden begeleiders zich minder persoonlijk geviseerd. Ze willen
hierover graag praten met de ouders, in een gezamenlijke nabespreking,
om samen te zoeken naar oplossingen. – VERA N T WOORD EL I J K E

– Met de ouders

Als je een schriftelijke enquête houdt, is het goed om de resultaten nadien
met de ouders te bespreken op een gezamenlijk moment. Je presenteert een
aantal opvallende uitkomsten (positieve en negatieve resultaten) en bespreekt
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deze samen met de vaders en moeders uit je opvang. Hebben ze aanvullingen,
nuances die onvoldoende uit de bevraging tot uiting kwamen? Vragen, ideeën
of suggesties? Met een nabespreking maak je van de schriftelijke enquête een
meer participatief proces: vaders en moeders kunnen mee denken over de visie
en het beleid van je opvang. Dit helpt de opvang om jullie plannen voor het
ouderbeleid verder af te stemmen op de behoeften van de ouders.
De begeleiders en ouders kregen op papier een samenvatting van de tweejaarlijkse bevraging. Het team is van een aantal zaken geschrokken, bijlen over de voorbije dag. We hebben al een aantal zaken aangepast en
de begeleiders hebben nog meer ideeën, maar ik wil het ook graag met

DE ESSENTIALS VAN EEN GEZAMENLIJKE
NABESPREKING MET OUDERS
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voorbeeld de feedback van ouders dat ze ’s avonds meer informatie wil-

Bij een gezamenlijke nabespreking is het belangrijk dat begeleiders én ouders duidelijk weten wat de bedoeling is. Een goede inleiding en de juiste
vragen kunnen daarbij helpen.
Bijvoorbeeld: ‘We hebben een aantal oplossingen om aan jullie vragen tegemoet te komen, we willen die oplossingen aan jullie voorleggen en bespreken. Kunnen deze oplossingen een verbetering zijn? Merken jullie al
iets van aanpassingen die we al doorgevoerd hebben? Komen we op die
manier tegemoet aan jullie zorgen of behoeften? Hebben jullie zelf nog
suggesties voor de opvang?’
Vraag de ouders niet wie wat gezegd heeft of wat ze met hun kritiek precies
bedoelen. De resultaten staan in de enquête en hoeven niet per se verder
uitgeklaard te worden. Focus vooral op de toekomst, op de aanpak: wat
gaan we veranderen, waar willen we samen aan werken? Je hoeft ook niet
àlle resultaten te bespreken. Het kan dat je al enkele actiepunten geselecteerd heb en dat je vooral daarover de suggesties van ouders wil horen.
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat je ouders zorgvuldig uitnodigt
en zorgt dat ook tijdens de bespreking niemand uit de boot valt.
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de ouders bespreken. Ik weet nog niet goed hoe ik dat moet aanpakken.
Moet het in een formele of eerder informele context? Een presentatie met
resultaten zou de ouders kunnen afschrikken. Een gezellig ontbijt waarop
ik de resultaten ‘tussendoor’ wil bespreken is ook niet geschikt. Misschien
per leefgroep? Dan kunnen we ook de nieuwe ouders die de bevraging niet
hebben meegemaakt betrekken. Van de gekende ouders willen we horen
wat ze van de aanpassingen vinden, van de nieuwe ouders willen we horen
hoe zij het beleven. – VE RANT WOORD EL I J K E
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Vroeger ontwikkelden we met de resultaten van de tweejaarlijkse ouderbevraging in team ons eigen actieplan. Nu nemen we voor het eerst ook
een tussenstap om de resultaten samen met de ouders te bespreken. Veel
ouders waren aanwezig en wij waren goed voorbereid: zo konden we in
alle rust de resultaten overlopen. – VERA N T WOORD EL I J K E
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9 En nu
Hopelijk heb je met deze handleiding goesting gekregen om het ouderbeleid
in jouw opvang verder aan te pakken. Het is een uitdaging, elke dag opnieuw.
En het is ook nooit af: er komen altijd nieuwe gezinnen, nieuwe collega’s,
nieuwe vragen. Een goed ouderbeleid betekent dat je opvang blijft zoeken. Ga
er samen voor, wij wensen je alvast alle succes.
Al klinkt het nu wel een beetje alsof een goed contact met ouders een zware
opdracht is. Terwijl een goede samenwerking met ouders ook net heel leuk en
deugddoend kan zijn. Dus wensen we je niet alleen veel succes maar vooral
ook veel plezier.
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Bijlagen

De bijlagen waarnaar in de tekst wordt verwezen staan online. Je vindt ze bij
www.cegopublishers.be/kinderopvang.
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Bijlage 1: Meer lezen? Meer visie!
Bijlage 2: Teambespreking ouderbeleid – leidraad voor beginsituatie
Bijlage 3: Focusgroepen met ouders – uitnodiging
Bijlage 4: Focusgroepen met ouders – leidraad
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