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In de presentatie van Lonneke Sondorp is ingegaan op waarom het belangrijk is als 

kinderopvang goed samen te werken met ouders. Allereerst voor de ontwikkeling van 

kinderen, als opvang zijn ouders je klanten, je hebt te maken met inspectiecriteria als 

oudercommissie, criteria ouderbetrokkenheid VVE. 

• Hoe kiezen ouders hun kinderopvang? Hoe deed jij dat als ouder? 

• Waarom ga je wel of niet in de oudercommissie als ouder? 

Ouders zijn je dagelijkse inspecteurs, kwam ook aan de orde in de presentaties. 

Samenwerking met ouders heeft verschillende aspecten, waar je je van bewust moet zijn, 

‘partnerschappen’. Informeel, formeel, leren, opvoeden, maatschappelijk. 

http://www.actiefouderschap.nl/actief-ouderschap/model-5-partnerschappen/  

In de ronde tafel gaan we hier verder over in gesprek, in twee rondes. 

Zijn ouders minder betrokken dan vroeger? 
Kinderopvang locaties merken dat het de laatste jaren steeds lastiger is om ouders te 

enthousiasmeren om te helpen bij activiteiten of naar bijeenkomsten te komen. Ouders 

hebben weinig tijd, soms veel haast bij het halen en brengen. 

Betekent dit dat de ouderbetrokkenheid is afgenomen? Nee!  

Aanwezigheid is niet hetzelfde als ouderbetrokkenheid. We merken zelf als ouders ook dat 

ouders het steeds drukker hebben gekregen. Soms is het moeilijk om alles te combineren 

wat er als ouder van je gevraagd wordt. Je moet keuzes maken. Dat geeft je soms het 

gevoel dat je tekort schiet als ouder. Dat geeft stress. 

Wat werkt? 
We moeten dus niet nog meer vragen van ouders (geeft stress), maar kijken wat WEL 

werkt. Daar kunnen we verder op gaan en verdiepen als we de samenwerking met ouders 

willen versterken. 

We hebben daarom met elkaar gekeken wat goed werkt in de samenwerking met ouders in 

de kinderopvang. Daarbij werden de volgende dingen genoemd: 

• Spreek ouders persoonlijk aan 

• Persoonlijk contact, persoonlijke aandacht, ouders en kinderen kennen 

• Complimenten geven 

• De overdracht 

• Warme overdracht met school: we zorgen ervoor dat we weten hoe het op school 

gegaan is, zodat we dat aan ouders kunnen vertellen als ze hun kind ophalen van de 

BSO. 

• Gebruik van social media (zoals Facebook) en mail, zodat ouders informatie kunnen 

bekijken op een moment dat het hen uitkomt. 

• Ouders vinden het fijn als er vaste leidsters zijn 



 
• Houd het klein als je wilt samenwerken met ouders rond bijvoorbeeld een thema. 

Betrek hen persoonlijk met een praktische vraag. ‘We werken aan het thema 

herfst. Lukt het om met je kind blaadjes te zoeken.’ 

• De ouders kennen en hen gericht vragen om te helpen als je werkt aan een bepaald 

thema. Zoals gezondheid hebben we een ouder gevraagd die op de ambulance 

werkt. 

• Als je iets wilt met ouders, plan het dan vooraf in, neem ze mee in je planning en 

vraag ze tijdig. Dan kunnen ze er rekening mee houden en er tijd voor vrij maken. 

• Zorg dat je laagdrempelig toegankelijk bent, neem kleine stapjes. 

• Reik ouders de hand, luister goed naar wat zij willen, bijvoorbeeld bij de 

overdracht 

• Gebruik What’s App, stuur ouders daarmee foto’s of een spraakberichtje, waarin 

het kind iets tegen mama zegt. 

• Heen en weer schriftjes 

• December knutselavond voor ouders: alle ouders komen. Ze knutselen een kadootje 

voor hun eigen kind (mooie materialen, zoals vilt). Het helpt als ouders het ervaren 

als qualitytime, leuk en ontspannend, informeel. 

• Heen en weer schriftjes 

• Thematische koffie ochtenden en thee middagen: waar hebben we aan gewerkt. 

• Vriendschappelijke benadering van ouders 

Het is belangrijk je er bewust van te zijn dat ‘de ouder’ niet bestaat. Net als ieder kind is 

iedere ouder anders. Houd daar rekening mee en ga met iedere ouder in gesprek over hun 

wensen en verwachtingen. Sluit daar gericht op aan. 

Wat verder ter sprake kwam… 

Online systemen bieden mogelijkheden voor communicatie en samenwerking met ouders. 

Sommigen experimenteren ermee, anderen nog niet. De ervaringen zijn wisselend. ‘Ouders 

willen vaak liever een schriftje dan online.’ Interessant om verder met elkaar te 

onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn. Online is altijd in combinatie met persoonlijk 

contact, nooit vervanging! 

Hoe verder? 

De tijd was tekort, er viel nog veel meer te bespreken over het versterken van de 

samenwerking tussen ouders en kinderopvang. 

Tijdens een volgende bijeenkomst gaat Actief Ouderschap graag verder de verdieping 

hierover in met de kinderopvang of met uw kinderopvangorganisatie. Wat is uw visie op 

samenwerking met ouders? Wie zijn de ouders? Wat pak je op en hoe? Daarbij kan ook 

ingezoomd worden op specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de oudercommissie. 

 

 

 

 

 

 


