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Ouders die jouw opvang kiezen, vertrouwen je hun kostbaarste bezit toe. 
Jij voedt hun kinderen mee op tijdens hun belangrijkste levensjaren, 
een mooie taak!  

EEN GOEDE SAMENWERKING ZORGT VOOR WEDERZIJDSE WAARDERING

Hou rekening met de aanpak van de ouders 

Dagelijkse gewoontes (de manier van naar bed gaan, troosten, spelen, ...) geven het kind een veilig gevoel. 

Trek je die door? Dan voelt het kind zich snel(ler) thuis in de opvang. Ook bij veranderingen of op moeilijke 

momenten werkt een gezamenlijke aanpak het beste.

Luister naar de ouders en ondersteun hen bij het opvoeden

Als je aandacht hebt voor hoe het thuis gaat, groeit het vertrouwen. Hebben ouders zelf opvoedingsvragen? 

Dan kunnen ze ook rekenen op jouw ervaring. Ook jij voelt je bij een goede samenwerking met de ouders 

gewaardeerd.

1. Ouders en jij: opvoedingspartners
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HOE BETREK JE OUDERS BIJ DE OPVANG?

• Informeer de ouders regelmatig. Maak vanaf het begin goede afspraken.

• Zorg dat de ouders zich welkom voelen in de opvangruimtes.

• Overleg regelmatig over het kind en over hoe je met het kind omgaat.

• Sta open voor vragen, opmerkingen of klachten. Ga na of de ouders tevreden zijn.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

• Ouders mee laten beslissen. Bv. over de herinrichting van een ruimte, het weekmenu,

een uitstapje, ...

• Een 'oudercrèche': de ouders bepalen de visie en de aanpak in de opvang. Ze vangen via een

beurtrol de kinderen op of doen andere taken.

2. Betrokkenheid en participatie van ouders

WEET DAT OPVOEDEN VOOR IEDEREEN ANDERS IS

• Elk gezin heeft een eigen visie en aanpak.

• Wat voor het ene kind werkt, lukt daarom niet bij een ander.

• Ook als opvang heb je een eigen kijk op opvoeden. Die leg je vast in je pedagogisch beleid

(zie hoofdstuk ‘Kinderen’).

• Elke kinderbegeleider past de visie van de opvang toe. Elke begeleider draagt ook zijn

persoonlijke ervaringen en waarden mee.

STA OPEN VOOR ANDERE VISIES

Rekening houden met grote verschillen in opvoedingsgewoonten thuis en in de opvang is een hele uitdaging. 

Hoe ga je hier mee om?

• Bekijk mogelijke verschillen in aanpak samen met de ouders.

• Het is aan jou of je de aanpak in de opvang aanpast, of niet. Belangrijk is dat jij en de ouders

elkaars aanpak kennen en respecteren, ook al zijn jullie het niet altijd met elkaar eens.

• Praat over de verschillen die je moeilijk vindt. Het gaat niet om wat het beste is, wel om wat verschilt.

• Heeft het kind het (te) moeilijk met deze verschillen? Werk dan samen met de ouders een nieuwe

aanpak uit.
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De voordelen van een goed kennismakingsgesprek:

• Via de info die ze bij een verkennend gesprek krijgen, kiezen de ouders de opvang die het best

bij hen past.

• Jij leert vanaf het eerste contact de ouders en hun verwachtingen kennen.

GOED OM TE WETEN
Wat kan je overlopen tijdens het eerste contact? 

• Wat verwachten de ouders van de opvang? Wat zijn hun zorgen?

• Welke gewoontes heeft het kindje? (eten, slapen, troosten, spelen, verzorgen, ...).

• Toon de ruimtes waarin de kinderen verblijven.

• Overloop een dag in de opvang: spelen, eten, rusten, ...

• Overloop de praktische info: opvangplan, prijs, vakantieregeling, ...

• Geef je visie op omgaan met baby's en peuters.

• Leg uit wat je doet voor de gezondheid en de veiligheid van de kindjes:

- Hoe pak je fles- en borstvoeding aan? En de overgang naar de eerste vaste hapjes?

- Wat doe je om wiegendood te helpen voorkomen?

- Wat doe je bij ziekte, koorts en medicatie?

• Hoe wissel je dagelijkse ervaringen uit, hoe stel je vragen?

• Leg het verdere verloop uit: wachtlijst, eventuele voorrangsregels, ...

TIPS
• Informeer en overleg al vragend. Zo tast je af wat er bij de ouders leeft.

• Toon gewoontes in plaats van ze uit te leggen. Dit helpt ook bij anderstaligen.

• Maak een leuke informatiebrochure of webpagina.

• Overloop samen de opvangovereenkomst en het huishoudelijk reglement.

• Ligt de startdatum vast? Maak afspraken om elkaar tijdens een 'wenperiode' beter

te leren kennen.

3. Neem je tijd voor de eerste kennismaking
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INDIVIDUEEL

• Maak tijd voor een babbeltje, bij het brengen of afhalen van de kindjes.

• Is er een bijzonder aandachtspunt waar je ongestoord dieper op wil ingaan? Maak een afspraak met de

ouders op een rustig moment.

• Zorg voor een heen- en weerschriftje: voor vragen, opmerkingen en aandachtspunten van de opvang

naar thuis en andersom. Een goede oplossing wanneer er 's morgens of 's avonds minder tijd is.

TIP
Ook handig voor medische info: de arts of apotheker kan in het heen- en weerschriftje de 

vereiste informatie noteren voor medicatie met een voorschrift (zie ook hoofdstuk ‘Ziekte’).

GEMEENSCHAPPELIJK

• Hang een infobord in de opvang of maak een website met:

- praktische info: bv. sluitingsdagen, uitstap, ...

- weetjes: bv. weekmenu, infoavond, theatertip, ...

- creaties: bv. foto's, knutselwerkjes, nieuwe woordjes, ...

- wettelijk verplichte mededelingen: bv. info over vergunningen, ...

4. Hoe communiceer je met de ouders?
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• Hou een (be)leefboek bij: een inkijkboek dat een beeld geeft van het leven zoals het is in de opvang:

activiteiten, tekeningen, gebeurtenissen, ...

• Organiseer af en toe een informele bijeenkomst. Zo leren ouders en begeleiders elkaar op een andere

manier kennen. Ideaal om ervaringen uit te wisselen.

TIP
Probeer verschillende 'oudercontacten' uit.

Bv. een klusnamiddag, een meedraaidag, een werkgroep, een multiculturele kookavond,  

een sinterklaas- of nieuwjaarsfeest, een gespreksavond rond veelgestelde opvoedingsvragen, 

een gezinsuitstap. Zo spreek je een brede groep aan en betrek je ook de papa's.

Met duidelijke afspraken en schriftelijke informatie weten ouders wat zij mogen verwachten van de opvang 

en wat jij als opvang van hen verwacht. Hiervoor heb je volgende actuele documenten nodig, ondertekend 

door de ouders:

• huishoudelijk reglement;

Met de algemene regels die voor alle ouders gelden. Bv. de betalingswijze.

• schriftelijke overeenkomst met de ouders;

Specifieke afspraken die alleen gelden voor de ouders van een bepaald kindje. Bv. de dagen waarop

het kind opgevangen wordt.

• inlichtingenfiche per opgevangen kind;

Alle belangrijke informatie over het kind op één overzichtelijke fiche die je altijd binnen handbereik houdt.

Bv. wie haalt het kind af? Wie contacteer je bij ziekte? Info over allergieën, ...

• aanwezigheidsregister (per jaar).

In elke kinderopvanglocatie wordt per dag de aankomst- en vertrektijd van elk kind van de afgelopen 12

maanden in een register bijgehouden. De ouders bevestigen dit. Je kiest zelf met welke frequentie je dit

laat ondertekenen (dagelijks, wekelijks, ...).

GOED OM TE WETEN
Een voorbeeld nodig van een van deze documenten? Kijk op de website van Kind en Gezin.

Ga naar ‘Professionelen’, ‘Sector Kinderopvang’, ‘Organisatie en administratie’, ‘Documenten 

voor ouders en kinderen’.

5. Belangrijke documenten voor goede afspraken
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6. Zijn de ouders tevreden?

Elke organisator moet minstens de werking en tevredenheid laten evalueren door elk gezin in de periode dat hun 

kind opgevangen wordt. Regelmatig nagaan of de ouders tevreden zijn over de opvang is nuttig. Dat kan via:

EEN PERSOONLIJK GESPREK

Zo krijg je op een informele manier een idee of de ouders tevreden zijn over: de infrastructuur, de buitenspeel-

ruimte, de veiligheid, de maaltijden, de verzorging, het slapen, de begeleiding, de pedagogische aanpak, de  

openingstijden, het contact en de communicatie, het speelgoed, ...

• Wat ervaren de ouders?

• Wat waarderen ze? Wat niet?

• Hebben ze vragen? Of opmerkingen?

• Maken ze zich ergens zorgen over?

• Zijn ze het ergens oneens over?

EEN VRAGENLIJST (ENQUÊTE)

Zo bevraag je op korte termijn heel gestructureerd een grote groep ouders en eventueel ook je medewerkers. 

Ze kunnen rustig nadenken over hun antwoorden. Doe je dit elk jaar? Dan heb je een goed overzicht van de 

evoluties.

TIP
Maak de resultaten bekend. Dit verhoogt de tevredenheid én de bereidheid om opnieuw mee 

te werken.

GOED OM TE WETEN
• Ouders hebben de neiging om vaak 'tevreden' in te vullen. Daarom geven anonieme

 vragenlijsten vaak een 'eerlijker' resultaat.

• Als je iets niet vraagt, krijg je er geen reactie op. Voorzie dus ook enkele 'open' vragen waar

ouders vragen of opmerkingen kwijt kunnen.

• Schriftelijke enquêtes zijn niet geschikt voor laaggeschoolde ouders en voor anderstaligen.



OUDERS 08/2021 7



OUDERS 08/20218

Via een klacht uiten ouders hun ongenoegen. Niet prettig, maar wel waardevol. Klachten wijzen aan wat beter 

kan en verwoorden precies wat er bij ouders en kinderen leeft. 

Daarom moet elke organisator van opvang een klachtenprocedure hebben.

MOEDIG OUDERS AAN OM EVENTUELE KLACHTEN UIT TE SPREKEN

• Geef bv. een klachtenkaart aan de ouders bij de start van de opvang. Zo zijn ouders sneller geneigd hun

klacht te uiten, ze weten dat die wordt behandeld.

• Ga ervan uit dat er voor elke gemelde klacht nog andere klachten zijn. Niet alle ouders durven negatieve

opmerkingen maken.

TIPS
Zo ga je positief om met klachten:

• Laat de ouder zijn verhaal doen, luister goed en blijf open.

• Bespreek wat mogelijk is om de ontevredenheid weg te nemen.

• Bekijk elke klacht als een uitdaging om de opvang te verbeteren.

• Geef extra informatie of meer uitleg: soms ontstaan klachten uit misverstanden.

GOED OM TE WETEN
Er is niet altijd een oplossing. Soms kan je het probleem gewoonweg niet oplossen. Of komen 

bepaalde visies niet overeen. Ook tegen onoprechte klachten heb je weinig verweer. Je kan 

wel nagaan of je alles gedaan hebt om de ouders correct te informeren.

Hulp nodig met je klachtenprocedure? Ga aan de slag met de online leermodule. Kijk op de website van 

Kind en Gezin. Ga naar ‘Professionelen’, ‘Sector Kinderopvang’, ‘Kwaliteit’, ‘Samenwerken met ouders’, 

‘Klachten van ouders behandelen’.

8. Meer weten over omgaan met ouders?

Kijk op de website van Kind en Gezin voor diepte-informatie. 

Ga naar ‘Professionelen’, ‘Sector Kinderopvang’, ‘Kwaliteit’, ‘Samenwerken met ouders’.

7. Hoe ga je om met klachten?




