
Kinderopvang en verontrusting in de 
thuissituatie



In deze presentatie

• Waarom?

• Er was eens..

• Hoe kwam dit project tot stand?

• Ondersteuning op 3 vlakken

➢Kennis

➢Vorming

➢Samenwerking

• En verder



• Al wie zorg draagt voor kinderen in de kinderopvang, 
komt met heel wat gezinnen in contact. Medewerkers 
in de kinderopvang leren een gezin heel goed kennen 
doorheen dagelijkse contacten. 

• Vaak loopt alles heel gewoon. Soms merken 
kinderbegeleiders zaken op die hen wat ongerust 
maken over een kind en zijn thuissituatie. 

• Dan stelt zich de vraag hoe je als kinderbegeleider 
/onthaalouder /verantwoordelijke met dergelijke 
situaties kan omgaan. 

Waarom?



Er was eens..

Verontrusting in de kinderopvang

• Weinig meldingen vanuit de kinderopvang aan 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)

• Geen verplichte procedures – wel stappenplan 
– niets doen is geen optie

• Nood aan ondersteuning voor de 
kinderopvang. 

• Crisisprocedure (verplicht)

• Procedure grensoverschrijdend 
gedrag (verplicht)

Verontrusting in de thuissituatie



Hoe kwam dit project tot stand?

• Kinderopvang gaf nood aan ondersteuning aan

• Voor elke fase van het project is 
intens samengewerkt intern en met externen

✓ Vertegenwoordiging van de sector 
kinderopvang

✓ Experten : VECK (Vlaams ExpertiseCentrum
Kindermishandeling)



Ondersteuning op 3 vlakken

1. Kennis
• Online module

2. Vorming
• Op maat

• Train the trainer

3. Inbedding lokale partners



1. Kennis 

• Voor kinderbegeleiders

✓ Kinderbegeleider groepsopvang

✓ Onthaalouder met verantwoordelijke

• Voor verantwoordelijken

✓ Groepsopvang

✓ Gezinsopvang

• Voor zelfstandige onthaalouders

Online module voor medewerkers kinderopvang (kijk onder 
“veilige leefomgeving” en “verontrusting”

https://www.kindengezinacademie.be/


• Verschillende cases

• Basis = stappenplan aanpak van verontrusting in de thuissituatie

• Cases gaan dieper in op het stappenplan of een stukje van het 
stappenplan

• Eenvoudig en interactief uitgewerkt

• Een beeld zegt meer dan woorden















2. Vorming

• Trainers opgeleid door VECK om vorming te geven aan 
kinderbegeleiders en verantwoordelijken

• Wens je een vorming te volgen, neem contact op met 
je ondersteuner of je klantenbeheerder

Methode van “train the trainer”



3. Inbedding lokale partners

Hoe kunnen 

✓ Kinderopvang, 

✓ lokale teams van Kind en Gezin,

✓ andere lokale partners 

elkaar versterken 

in hun werk met gezinnen van jonge kinderen

rekening houdend met ieders opdracht, mandaat en 
mogelijkheden?



Waarom zijn lokale 
partners  belangrijk? 

1. Dezelfde kinderen en gezinnen

2. Verantwoordelijkheid/ 
deskundigheid/ opdracht zijn 
aanvullend op mekaar

3. Kinderopvang → lokaal team

4.Beter weten waar je terecht kan 
en naar wie je kan 
doorverwijzen

Document met mogelijke lokale 
partners kan je hier vinden. (ga 
naar -> je staat er niet alleen voor 
– download)

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/verontrusting-over-de-thuissituatie


En verder?

• Vragen?

• Hoe gaan we dit verder aanpakken?

• Welke afspraken kunnen we maken?

Alle info kan je vinden op onze website. 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/verontrusting-over-de-thuissituatie

