
 

 

UITDAGENDE SITUATIES bespreken met ouders 

De driehoeken 
 
In gesprek gaan met ouders over uitdagende 
situaties waarbij hun kind betrokken is, is soms 
ook een uitdaging. Een goede begeleiding van 
het kind in de opvang verenigt het kind, de 
ouders en het team in een hechte 
samenwerking. Deze samenwerking wil je niet 
verloren zien gaan.  
Voor je in gesprek gaat, is het belangrijk om stil 
te staan bij de visie van jullie opvang over 
uitdagende situaties. Dit is de basis, zowel om 
intern als met de ouders in gesprek te gaan.  
Een moeilijk gesprek voeren lukt het best als er 
voldoende vertrouwen is tussen de 
gesprekspartners. Dat is de volgende tussenstap 
waar je stil bij staat alvorens je in gesprek gaat. 
Een goede voorbereiding helpt om hetgeen je wilt bespreken ‘zuiver’ te krijgen en doet je nadenken over 
hoe je het gesprek aangaat met ouders.  
 
 

Visie en interne organisatie 
1. Is er een gedeelde teamvisie op uitdagende situaties met kinderen in het kinderdagverblijf?  

o Wanneer spreken jullie in de opvang over een uitdagende situatie? 
o Maken jullie het onderscheid tussen verschillende soorten uitdagende situaties? 
o Is er een geschreven visie?  
o Kennen alle teamleden deze visie? 
o Wanneer wordt deze visie besproken? 
o Heeft iemand ondersteuning nodig bij het werken met deze visie in de praktijk?  

 
2. Is er een interne werkwijze of overleg om over een concrete situatie te reflecteren?  

o Is er een regelmatig overleg met medewerkers om hierover te spreken? 
o Bij wie kan een medewerker (eventueel tussendoor) terecht? 
o Is er een intern stappenplan? 
o Wat heb je intern al gedaan met betrekking tot de situatie (die je wilt bespreken met de 

ouders)?  
o Welk materiaal is er ter beschikking om met ouders in gesprek te gaan?  
o Is er een stappenplan over communicatie met ouders? 
o Wie gaat in gesprek? Wanneer gaan we in gesprek? Wat willen we bereiken met het 

gesprek?... 
De zin “Wat wil ik nu met deze ouder(s) bespreken?” kan je bij deze voorbereiding helpen. 
Deze zin wordt gedetailleerd besproken in de bijhorende poster en praatkaarten.  
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Vertrouwensband 
 
Ouders vertrouwen hun kind toe aan de medewerkers van het kinderdagverblijf en de reden waarom ze 
dit doen verschilt voor elke ouder. Dit geldt ook voor hoe ze zich daarbij voelen en maakt hen ook zeer 
kwetsbaar: ze zijn afhankelijk van informatie die ze van de medewerkers krijgen. De mogelijkheid krijgen 
om zelf informatie te geven, vragen te stellen en uit te wisselen is belangrijk voor het opbouwen van 
vertrouwen. 
Ouders kennen hun kind het best in de thuissituatie en die verschilt grondig van de context in het 
kinderdagverblijf. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook: de medewerkers hebben veel informatie nodig over 
het kind, de thuisgewoonten en de gezinscontext om goed voor het kind te kunnen zorgen en het te 
begeleiden doorheen de eerste levensjaren. Aangezien zowel ouders als medewerkers hetzelfde nodig 
hebben van elkaar, kunnen we dit als een win-win situatie beschouwen.  
 
Als professional heb je de kans om vanaf dag 1 aandacht te schenken aan de vertrouwensband die je met 
de ouders opbouwt.  

 Hoe goed ken je het gezin en het kind na de wenperiode? 
 Met welke vragen zit je nog? Hebben de ouders nog vragen?  
 Houden jullie een tevredenheidsgesprek na de wenperiode om een en ander nog met elkaar te 

bespreken?  

Deze vertrouwensband ook na de wenperiode onderhouden, komt de samenwerking en de uitwisseling 
alleen maar ten goede en maakt moeilijkere gesprekken mogelijk.   

 Hoeveel uitwisseling is er tijdens de breng- en haalmomenten?  
 Waarover spreek je of wissel je met ouders uit tijdens de breng- en haalmomenten? 
 Hoe ‘evenwichtig’ is de communicatie: is er afwisseling tussen de meer technische informatie en 

de beleving van het kind, de zaken die jij als begeleider opmerkt? Is er evenwicht tussen praten en 
luisteren? 

Wanneer ouders voelen dat kinderbegeleiders niet alleen de taak maar ook de wens hebben om het kind 
passend te begeleiden, zullen ze steeds bereid zijn om informatie uit te wisselen. Ze voelen zich erkend in 
hun rol en hun betrokkenheid bij de werking van het kinderdagverblijf kan groeien.  
 
Binnen deze context van afstemming en groeiend partnerschap is het mogelijk om met ouders 
constructief in gesprek gaan over uitdagende situaties en kind. Wanneer ouders enkel aangesproken 
worden over minder positieve aspecten m.b.t. hun kind, zal dit tot een defensieve houding leiden.  
Breng  dus steeds het gezin in beeld voor je het gesprek aangaat.  

o Hoe goed ken je het gezin? De thuissituatie?  
o Hoe verloopt de dagelijkse communicatie met het gezin? Wie spreek je het meest?  
o Hoe regelmatig is er communicatie met het gezin?  
o Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de momenten van uitwisseling?  
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Hoe ga je in gesprek met ouders over uitdagende situaties en hun kind?  
 
Wanneer de teamleden kunnen werken vanuit een gedeelde visie en er gelegenheid is om het gesprek met 
de ouders intern voor te bereiden, kan je makkelijker het gesprek aangaan. Zo’n gesprek voeren vraagt 
natuurlijk de nodige competenties en/of ervaring. Sommige medewerkers ervaren dit als een moeilijke 
opdracht. Hoe de ouders met deze informatie omgaan en erop reageren, kan je ook niet altijd vooraf 
weten. Je kan je voorbereiden om met deze situaties om te gaan. Afhankelijk van de noden en 
competenties van je team, kan je de volgende initiatieven nemen: 

 Je kan situaties inoefenen met de teamleden. Je regionale ondersteuner van Opgroeien in 
Brussel kan je hierbij helpen.  

 Gebruik de verschillende materialen van “Praatkaarten. Met ouders in gesprek gaan over 
uitdagende situaties”: de poster, infographic en de praatkaarten.  

 Maak  een overzicht van de beschikbare materialen en van materialen die je eventueel nog 
zou kunnen gebruiken. 

 Maak een inschatting van welke ouders meer begeleiding en tijd nodig zullen hebben. 
Bespreek ook hoe je dit zal organiseren. 

 Denk na over hoe je de ouder aanvullend kan ondersteunen: wat kunnen we als 
kinderdagverblijf zelf doen? Is er een organisatie naar wie we kunnen doorverwijzen? 
Bijvoorbeeld Hopon Opvoedingsondersteuning.  


