
Moet je met gezinnen regelmatig communiceren en overleggen? 
Ja, sinds april 2014 moet je volgens de regelgeving communiceren en regelmatig overleggen met gezinnen. 
Minimaal over de pedagogische aanpak, de omgang met het kind en als er problemen zijn met het kind. 

Zegt de regelgeving HOE je regelmatig moet communiceren en overleggen met 
gezinnen? 
Neen, je bepaalt als kinderbegeleider zelf en in samenspraak met jouw 
verantwoordelijke hoe je communiceert en overlegt met elk gezin. Elk kind en ook 
elke ouder is uniek.  Door regelmatige communicatie en overleg kan je jouw werking 
aanpassen aan elk gezin. 

HOE kan je regelmatig communiceren en 
overleggen met gezinnen over jouw opvang?
Ouders horen, zien en lezen graag wat hun kinderen doen en 
hoe ze zich voelen in de opvang. Je kan verschillende kanalen gebruiken:
•    Je kan gebruik maken van foto’s. 
•    Je maakt tijd voor een babbeltje bij het brengen of afhalen van de kindjes.
•    Je kan gebruik maken van een volgboekje. 

HOE communiceer je over de aanpak en omgang met het kind?
• Als onthaalouder kies je op welk moment je dit bespreekt. 
• Je kan met de ouder(s) hun aanpak en jouw aanpak bespreken en vervolgens afstemmen op elkaar. Bv. 

je kan bespreken met ouders hoe zij omgaan met straffen en belonen. 
• Wanneer je merkt dat jullie aanpak van elkaar verschilt, kan je afspraken maken met de ouder(s) over 

de verdere aanpak. 

HOE communiceer je en overleg je als er problemen zijn met het kind? 
• Ben je bezorgd over een kind dan communiceer je dit best naar de ouder(s). Observeer het kind en denk 

na over welke boodschap je aan de ouder wil geven. 
• Indien ouders zich zorgen maken over hun kind kan het voor hen ook belangrijk zijn om hierover 

te praten en te luisteren naar jouw bevindingen. Maak duidelijk dat ouders hiervoor bij jou terecht 
kunnen. 

• Sommige problemen kan je zelf als ouder of kinderbegeleider niet behandelen. Je bespreekt je 
bezorgdheden met je verantwoordelijke. Samen bekijken jullie wat verder kan gebeuren. 

Tips voor een goed gesprek
• Benoem jouw boodschap vanuit de zorg die jij hebt over het kind
• Probeer je – in te leven – hoe zou de ouder zich voelen? Denk na hoe jij deze boodschap  

zelf graag ontvangt. 
• Vertrek steeds vanuit een IK-boodschap: IK heb het gevoel dat.. / IK denk dat…
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Hoe doe je het?
Advies van de organisator: 

Hoe weten ouders hoe hun kind zich voelt en wat jullie doen in de opvang?  
Wanneer vertel je dit?  

Hoe weet je wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding en welke aanpak  
ze hiervoor hebben? 

Hoe ga je er mee om als je merkt dat ouders thuis een andere aanpak hebben? 

Stel dat je je zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind. Welke acties onderneem je? 

Wat wil je nog verder ontwikkelen?
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