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1. Inleiding  

Voor u treft u het wenbeleid van Kinderopvang Super in Veenendaal. Met dit beleid wil Kinderopvang 

Super ouders en pedagogisch medewerkers inzicht geven in de manier waarop Kinderopvang Super 

omgaat met het wennen van nieuwe kinderen op een groep. Het ene kind kan meer moeite hebben 

met veranderingen of een nieuwe omgeving dan het andere kind. Dit is afhankelijk van de leeftijd 

van het kind of de omstandigheden. Wennen biedt kinderen de mogelijkheid kennis te maken met de 

pedagogisch medewerkers, de kinderen, de groepsruimte, het dagritme en de regels van de groep. 

Dit beleid geeft de mogelijkheid aan alle kinderen die nieuw op een groep (over) geplaatst worden 

om een periode van ‘wennen’ af te spreken.  

Doel van het wenbeleid is om aan het kind de mogelijkheid te geven om aan de nieuwe omgeving te 

wennen en hieraan vertrouwd te raken. Kinderopvang Super vindt het belangrijk dat het kind zich 

veilig voelt op de groep en vanuit daar zich kan gaan ontwikkelen. Ook is het doel van dit beleid om 

aan de ouders de mogelijkheid te geven om een band met de pedagogisch medewerker(s) op te 

bouwen, waardoor het kind tevens een gevoel van veiligheid ervaart.  
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2. Wennen  

Voor kinderen en voor hun ouders betekent de stap naar een kinderdagverblijf dat zij aan een 

nieuwe situatie moeten wennen. Voor kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde 

wereld van ouders of familie. Het is van belang dat de wenperiode goed verloopt zodat het kind 

voldoende vertrouwd kan raken met de nieuwe omgeving, de pedagogische medewerkers en andere 

kinderen. De pedagogisch medewerker zal het kind begeleiden in die eerste periode. Voor ouders is 

het fijn dat ze gedurende de wenperiode kennismaken met de werkwijze die Kinderopvang Super 

hanteert. Het biedt hen de mogelijkheid om in die periode vertrouwd te raken met deze werkwijze.  

Het wenproces gebeurt stapsgewijs. We onderscheiden twee perioden in het wenproces: de eerste 

periode van wennen en de gehele periode van wennen.   

1. In de eerste periode van wennen moeten ouder en kind zich van elkaar losmaken. Stapsgewijs 

leert het kind de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf te maken. Kind en ouder raken er 

langzaam maar zeker aan gewend om de dag gescheiden van elkaar door te brengen. Dit proces 

duurt gemiddeld drie dagen. Wanneer het kind zonder al te veel verdriet of angst in de groep 

kan zijn, is de eerste periode van wennen afgesloten.  

2. Na de eerste periode van wennen heeft een kind nog tijd nodig om helemaal vertrouwd te raken 

met de nieuwe omgeving. Er zijn nieuwe indrukken die het kind moet verwerken: de 

pedagogische medewerkers, de groep kinderen, de ruimte, het spelmateriaal, de regels en het 

ritme van de groep.  Sommige kinderen kunnen al vrij snel rustig meedraaien, maar zijn nog wel 

aan het wennen in de groep. Wanneer is een kind dan gewend? Wanneer we bij het kind alle 

van hieronder genoemde gedragingen kunnen waarnemen, is een kind gewend:   

• Het kind voelt zich zichtbaar op zijn gemak bij alle pedagogische medewerkers van  

zijn/haar groep: zich laten troosten, helpen, naar bed brengen, etc.   

• Er is non-verbale en/of verbale communicatie tussen pedagogische medewerker en kind.  

• Het kind speelt met of naast andere kinderen.   

• Het kind voelt zich op z’n gemak of beweegt zich vrij door de ruimte. Het gebruikt de  

speelhoeken en het spelmateriaal en heeft hier plezier in.   

• Het kind heeft ritme in de groep gevonden. Voor baby’s betekent dit een min of meer 

herkenbaar eet- en slaapritme. Voor de andere kinderen betekent dit dat zij min of meer in 

het ritme van de groep kunnen voegen: ze eten, drinken, slapen en spelen over het 

algemeen met de andere kinderen mee.   
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3. De kennismaking   

3.1 Kennismaking 

De wenperiode begint bij de kennismaking met het kinderdagverblijf. Sommige ouders weten 

nauwelijks iets van het kinderdagverblijf af en/of moeten aan het idee wennen dat zij hun kind naar 

een kinderdagverblijf brengen. De eerste indruk die ouders van het kinderdagverblijf krijgen is zeer 

van belang. Het is bepalend voor hun kijk en houding ten opzichte van het kinderdagverblijf. Vanaf 

het eerste contact met ouders moet er geprobeerd worden om een vertrouwensrelatie op te 

bouwen. Een goede vertrouwensrelatie is een basis voor een goed verlopend wenproces. 

Kinderopvang Super in Veenendaal verwacht van haar pedagogische medewerkers dat zij het 

initiatief nemen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met zowel de kinderen als met de 

ouders.   

Hieronder leest u een aantal suggesties voor de pedagogische medewerkers om het wenproces in 

goede banen te leiden.   

• Probeer vanaf het begin de ouder en kind op hun gemak te stellen. Biedt hen de ruimte om 

hun gevoelens te uiten. Geef aan dat het normaal is wanneer ze moeite met de situatie 

hebben. Belangstelling voor het kind of de ouder geeft een gevoel van vertrouwen.   

• Luister naar de ideeën en verwachtingen van ouders. 

• Vertel iets over de gang van zaken in de groep.   

• Vragen stellen naar relevante en praktische zaken kunnen een diepgaander gesprek over 

opvoeding op gang brengen.   

• Maak met de ouder(s) concrete afspraken over de periode waarin het wennen plaatsvindt. 

• Houd rekening met de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van ouders. Formuleer 

deze afspraken bij het wenschema.  

• Probeer tijdens de wenperiode regelmatig te overleggen met ouders.  

• Houd er rekening mee dat sommige ouders veel informatie over zich heen krijgen waardoor 

ze niet alle informatie in één keer kunnen onthouden. Herhaal informatie en geef ouders de 

gelegenheid om vragen te stellen. De ene ouder kan hier meer behoefte aan hebben dan de 

andere ouder. 

• Ouders kennen de dagelijkse gang van zaken nog niet. Wees je ervan bewust dat niet alle 

ouders hun vragen aan de pedagogische medewerkers durven te stellen. 

• Wanneer de ouder terug komt in de groep, maak dan even tijd vrij voor een gesprek. Ouders 

willen meer horen dan: “het ging (best wel) goed.”  

• Vertel aan het einde van de eerste wenperiode dat het kind extra aandacht krijgt totdat het 

helemaal gewend is binnen de groep.  

 

3.2 Kennismaking op de groep 

Een goed contact opbouwen met ouders is belangrijk. Hierin ligt de basis voor een goede relatie met 

het kind en de ouders. In de eerste kennismaking worden veelal praktische zaken besproken. De 

ouders krijgen een rondleiding op de groep. De rondleiding op de groep wordt binnen Kinderopvang 

Super door de directie of de manager gedaan. Ouders worden over verschillende zaken 

geïnformeerd, zoals de groepsgrootte, hoe een dag eruit ziet op de groep, specifieke gewoontes in 

de groep etc. Ouders worden ook geïnformeerd over het personeel: wie er werkzaam zijn in het 
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team, of er een stagiaire of groepshulp aanwezig is. Er zal in het gesprek aandacht zijn voor de wijze 

waarop ouders en pedagogisch medewerkers met elkaar contact hebben. Er is iedere dag contact 

tussen pedagogisch medewerkers en ouders tijdens het brengen en halen. Elk kind krijgt een mentor 

toegewezen. Deze pedagogisch medewerker zal het eerste aanspreekpunt zijn voor ouders. In 

principe is deze mentor degene die het kennismakingsgesprek op de groep voert en aanwezig is 

wanneer het kind voor het eerst gaat wennen.  

Op de babygroep wordt veel aandacht besteed aan de voeding van de baby. Wat eet of drinkt de 

baby en hoe gaat het voeden thuis; Heeft het kind bepaalde gewoontes?  Fles- en borstvoeding 

komen aan de orde, hoe de voeding moet worden meegegeven en hoe het wordt bewaard op de 

groep. Ook het slapen en slaaprituelen komen aan de orde. Mocht een kindje op de buik slapen dan 

wordt er een toestemmingsformulier voor buikslapen ondertekent.  
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4. Wenprocedure 

Een wenperiode is er om het kind en pedagogisch medewerker aan elkaar te laten wennen en om 

het kind zich thuis te laten voelen op de groep. Binnen Kinderopvang Super duurt de wenprocedure 2 

dagen waarin het kind opbouwend in uren op het kinderdagverblijf aanwezig is. Wenmomenten in 

aanwezigheid van de ouders mogen buiten het contract plaatsvinden, de ouders zijn dan 

verantwoordelijk voor het kind. Het kind telt direct vanaf de 1e dag mee in de beroepskracht-kind-

ratio. Het kind mag niet ‘extra’ aanwezig zijn op de groep. Op die manier kan de wenperiode voor alle 

partijen goed verlopen. De medewerker kan met teveel kinderen op de groep niet rustig de tijd 

nemen voor kind en ouder, wat ten koste kan gaan van de vertrouwensband tussen pedagogisch 

medewerker en kind, pedagogisch medewerker en ouder, en ouder en organisatie.  

4.1 Wenprocedure verschillende leeftijdsgroepen 

Voor de wenprocedure hanteren we voor alle leeftijdsgroepen hetzelfde wenschema: 

• Het eerste wenmoment is tijdens het intakegesprek. Het kind blijft 1 uur wennen met de 

ouder op de groep, vooraf aan ingangsdatum contract.  

• Het tweede moment is na ingangsdatum van het contract. Het kind blijft 1,5 uur op de groep 

wennen, zonder aanwezigheid van de ouder.  

Het wenschema wordt aangepast wanneer naar inzicht van de mentor het kind een langere 

wenperiode nodig heeft. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een kind veel huilt en/of niet eet en 

drinkt, niet speelt en/of angstig is. Ook de ouders kunnen dit verzoek voor een langere wenperiode 

bij de mentor neerleggen 

Wennen baby/dreumesgroep 0 - 2,5 jaar  

Een oudere baby of dreumes die voor de eerste keer komt, heeft vaak in het begin nogal moeite om 

te wennen. Soms lijkt het de eerste keer of eerste paar keer goed te  

gaan, waarna een kind alsnog een terugslag krijgt. Een oudere baby of dreumes is zich al heel bewust 

van een andere omgeving met andere mensen. Wij vinden het erg belangrijk om hier heel zorgvuldig 

mee om te gaan. Voor een baby dat er rust gecreëerd wordt, een vertrouwd plekje als bed gezocht 

wordt en dat er rust is om de overgang tussen thuis en de groep goed te laten verlopen. 

  

Wennen peutergroep 2,5 - 4 jaar  

Een peuter die voor de eerste keer komt, heeft meestal in het begin moeite om te wennen. Soms lijkt 

het de eerste keer of eerste paar keer goed te gaan, waarna een kind alsnog een terugslag krijgt. Wij 

vinden het erg belangrijk om hier heel zorgvuldig mee om te gaan Bij een peuter staat het omgaan 

met andere kinderen centraal. De pedagogisch medewerker zal het kind aan de andere kinderen 

voorstellen, wegwijs maken in de groep, waar het speelgoed staat en het kind ondersteunen in het 

spel. Een kind komt pas dan tot spel of ontwikkeling als het zich emotioneel veilig gehecht voelt. 

Wennen BSO  

Voor nieuwe kinderen is de eerste keer naar de BSO een spannende dag. Veel nieuwe indrukken, 

nieuwe vrienden en een heel ander ritme. Daarom nemen we ook een wenperiode in acht op de 

BSO. Tijdens het intake gesprek wordt uitgebreid verteld over wat de ouder en het kind kunnen 

verwachten. We bespreken waar het kind opgehaald moet worden. We vragen van de ouders om 

aan de leerkracht te laten weten dat het kind voortaan naar de BSO gaat. Verdere informatie over de 

opvang wordt met de ouder besproken. Bij BSO-kinderen is het groepsgebeuren van belang en de 
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uitleg over de mogelijkheden die er zijn bij de BSO. De pedagogisch medewerker zal het kind 

voorstellen aan de andere kinderen en samen zullen ze aansluiting zoeken bij de groep. 

Wennen bij de doorstroming naar een andere groep  

Doorstroming wordt gedaan na overleg en schriftelijke toestemming van de ouders. Het kan zijn dat 

de ouders zelf de aanvraag hebben gedaan of naar aanleiding van een andere ontwikkeling. Als een 

kind doorstroomt naar een andere stamgroep, wordt er ook een wenperiode in acht genomen. Circa 

twee weken voor de officiële overplaatsing zal er een wenperiode plaatsvinden. De mentor van de 

huidige stamgroep zal voldoende tijd en aandacht geven bij het wennen van het kind. Hierbij wordt 

gekeken naar wat een kind nodig heeft. Ook zal een overdracht gesprek plaatsvinden met de mentor 

van de nieuwe groep over de ontwikkeling en behoeften van het kind. Bij de overgang van de 

baby/dreumes naar de peutergroep gaat de pedagogisch medewerker van de baby/dreumesgroep 

op een rustig moment met het kind spelen op de peutergroep. Dit kan een aantal keer herhaald 

worden tot het kind gewend is in de nieuwe groep. 

 

 

 

 


