
  Wennen op de groep 

 

 

 

Waarom een goede wenperiode belangrijk is 
Hoe voelt u zich als u opeens in een nieuwe situatie terecht komt waar u de gebruiken en de mensen niet kent? Juist! 
Wennen is fijn en belangrijk voor kinderen!  
 
Tijdens de wenperiode leert uw kind de geluiden en omgeving kennen en maakt het contact met de andere kinderen. 
Belangrijk is dat uw kind in deze periode een vertrouwensband opbouwt met de pedagogisch medewerkers. Wanneer uw 
kind op hen durft te vertrouwen en het de omgeving en de andere kinderen kent, zal het zich veilig voelen.  
 
Uw beschikbaarheid tijdens de wenperiode  
Om ervoor te zorgen dat het gevoel van veiligheid en vertrouwen inderdaad tijdens deze periode tot stand komt, bouwen 
wij de tijd die uw kind bij ons doorbrengt, zorgvuldig op. Nauw overleg met u is hierbij van groot belang. Verder is ook uw 
beschikbaarheid tijdens de wenperiode noodzakelijk. Houdt u hier rekening mee met uw werk en/of andere afspraken, 
zodat u tijdens de eerste dag(en) een aantal uur samen met uw kind op de groep kunt zijn. Hoe snel uw kind went, hangt 
van verschillende factoren af, met name van de leeftijd en de mate waarin het zich in het algemeen op zijn gemak voelt bij 
nieuwe mensen. Hoe meer informatie u met ons over uw kind deelt, hoe beter wij op zijn/haar specifieke behoeften 
kunnen inspelen.  
 
Wennen op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal  
 
HOE ZIET DE WENPERIODE ERUIT  
De leidinggevende stelt tijdens het intakegesprek samen met u een schema op waarbij de tijd die uw kind op het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal doorbrengt, geleidelijk wat langer wordt. In het begin bent u samen met uw kind bij 
ons. De tijd dat u met uw kind op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bent wordt langzaam aan wat korter, tot u 
uiteindelijk kort na het brengen van uw kind weer vertrekt.  
 
HOE LANG DUURT DE WENPERIODE  
Meestal is een opbouw van ongeveer vier dagen wennen in twee weken tijd voldoende om daarna het gewone ritme van 
het kinderdagverblijf te gaan volgen en uw kind hele dagen te laten komen. Als richtlijn hebben wij een schema (zie de 
pagina hiernaast) dat wij afstemmen op de behoefte van uw kind. Als bijvoorbeeld blijkt dat uw kind langer de tijd nodig 
heeft om te wennen, passen wij het schema hier samen met u, op aan.  
 
Richtlijn van het wenproces bij kinderdagverblijf en peuterspeelzaal  
1e dag  
U komt met uw kind naar de groep en blijft samen één á anderhalf uur in de groepsruimte, waarna u samen met uw kind 
weer naar huis gaat. Meestal is 9.30 uur tot 11.00 uur een gunstige tijd. Dan zijn beide pedagogisch medewerkers aanwezig 
en lopen geen andere ouders binnen. Bij het afspreken van het tijdstip houden we echter ook rekening met het voedings- 
en slaapritme van uw kind.  
 
2e dag 
De tweede dag ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de eerste dag. U komt met uw kind naar de groep en blijft één á 
anderhalf uur, indien mogelijk op dezelfde tijd als de vorige dag. Vandaag zal de pedagogisch medewerker het voeden, 
verschonen en spelen van u over nemen. De pedagogisch medewerker reageert als eerste op de signalen van uw kind; als 
blijkt dat uw kind de medewerker nog niet heeft geaccepteerd, helpt u hierbij. Na ongeveer een half uur neemt u duidelijk 
afscheid van uw kind en vertrekt uit de groepsruimte. We vragen van u, wel in de omgeving te blijven zodat u snel naar de 
groep kunt komen als het nodig is.  
 
3e dag 
Op de derde dag is uw kind ongeveer 6 à 7 uur op het kinderdagverblijf. U brengt uw kind naar de groep en neemt na 
enkele minuten duidelijk afscheid. Wij vragen u wel bereikbaar te zijn en, om zo nodig binnen een half uur op het 
kinderdagverblijf te kunnen zijn. Als het de vorige dag wat minder goed ging, wordt het schema aangepast en wordt dag 2 
of 3 herhaald.  
 
4e dag 
U brengt uw kind naar de groep en neemt na enkele minuten duidelijk afscheid. Uw kind blijft de hele dag. Wij vragen u wel 
om uw kind iets eerder op te halen en in ieder geval bereikbaar te zijn. Als het wat minder goed ging op de vorige dag, dan 
wordt het schema aangepast en worden de voorgaande dagen herhaald. Natuurlijk kunt u ons gedurende de dag bellen om 
te vragen hoe het gaat.  
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*kinderen op de peuterspeelzaal hebben waarschijnlijk een kortere wenperiode nodig. Zij zijn korter aanwezig en hoeven 
niet te blijven slapen.  
 
HOE WEET U WANNEER UW KIND IS GEWEND  
We gaan ervan uit dat een kind is gewend als we alle hieronder genoemde gedragingen bij het kind kunnen waarnemen:  
• Het kind voelt zich zichtbaar op z’n gemak bij alle pedagogisch medewerkers van zijn of haar groep: het laat zich troosten, 
helpen, naar bed brengen, er is non-verbale en/of verbale communicatie tussen pedagogisch medewerker en kind.  
• Een dreumes of peuter speelt met of naast andere kinderen.  
• Een dreumes of peuter voelt zich op z’n gemak in de ruimte. Het gebruikt de speelhoeken en het spelmateriaal en heeft 
hier plezier in.  
• Het kind heeft een zeker ritme in de groep gevonden. Voor baby’s betekent dit een min of meer herkenbaar eet- en 
slaapritme. Voor oudere kinderen betekent dit dat zij min of meer het ritme van de groep kunnen volgen: ze eten, drinken, 
slapen en spelen over het algemeen met de andere kinderen mee.  
 
Wennen op de buitenschoolse opvang  
De behoeften om te wennen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen sterk uiteenlopen. Jonge kinderen hebben 
wellicht behoefte aan wennen samen met de ouder, terwijl de oudere kinderen het misschien helemaal niet fijn vinden als 
de ouder erbij aanwezig is. We overleggen hierover altijd met u en met uw kind. Het is belangrijk ons te realiseren dat een 
kind van 4 jaar in korte tijd veel veranderingen doormaakt. Behalve dat het de overstap maakt van het kinderdagverblijf of 
de peuterspeelzaal naar school, gaat het ook naar de buitenschoolse opvang. Daar komt het in een grotere groep dan het 
voorheen gewend was en vaak zitten er niet alleen leeftijdsgenootjes in deze groep, maar kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze 
overstap vraagt dus de nodige begeleiding. Daar hoort onder meer bij, dat uw kind vóór plaatsing op de groep samen met u 
kennis heeft gemaakt met de pedagogisch medewerkers, zodat het weet wie hem/haar later van school komt halen. Een 
rondleiding door de groepsruimte en kennismaking met de kinderen van de groep is ook van belang voorafgaand aan de 
plaatsing.  
 
Wennen op een nieuwe groep  
Als uw kind overgaat naar een volgende groep vertellen wij dit tijdig, zowel aan uzelf als aan uw kind. Het kan enkele weken 
duren voor uw kind in een nieuwe groep is gewend; de tijd die het daar doorbrengt, bouwen we langzaam op. Zo leert uw 
kind de nieuwe pedagogisch medewerkers en de kinderen kennen. De pedagogisch medewerkers van de oude en de 
nieuwe groep wisselen informatie uit over uw kind, waarbij zij gebruik maken van het overgangsformulier. Een pedagogisch 
medewerker van de oude groep begeleidt het wennen op de nieuwe groep; u hoeft hier dus zelf niet bij te zijn en hier dus 
geen tijd voor te reserveren. Vanzelfsprekend wordt er ook een afspraak met u gemaakt om kennis te maken met de 
pedagogisch medewerkers van de nieuwe groep.  
 
Tot slot  
Het wennen start in principe vanaf de datum waarop de plaatsing van uw kind ingaat. Wij spannen ons in het wennen 
eerder te laten starten, maar zijn daarbij gebonden aan wet- en regelgeving t.a.v. het aantal kinderen dat tegelijkertijd op 
de groep aanwezig mag zijn. Wij vragen u uitdrukkelijk rekening te houden met het wenschema, zodat u in de eerste twee 
weken na de plaatsing van uw kind ook daarvoor tijd heeft. Het wennen vindt bij voorkeur plaatst op de dagen waarop uw 
kind is geplaatst. Indien gewenst en indien mogelijk op de groep, kunnen wij hier eventueel vanaf wijken. Wij hebben hier 
de wenperiode duidelijk uiteen willen zetten. Heeft u vragen, schroom dan niet deze aan het team van het kindercentrum 
te stellen.  


