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Richtlijn 

Wenprocedure 

1. Inleiding 

Voor u ligt de wenprocedure die geldend is voor GOB Kop van Noord Holland. Een goede 

wenperiode is belangrijk voor kind en de ouder(s)1. Tijdens de wenperiode kunnen kind en 

ouder(s) kennis maken met de gastouder, eventuele huisgenoten, de andere kinderen en de 

nieuwe omgeving. We zijn uit op een prettige samenwerking met de ouders en willen de 

leefwereld thuis verbinden met de leefwereld bij de gastouder.  

De wenperiode betreft een richtlijn, echter blijkt het in de praktijk niet altijd haalbaar om de 

hele wenprocedure te volgen i.v.m. de korte tijd tussen opvangaanvraag en startdatum. 

Daarom is ons advies aan de ouder(s) en gastouders om tijdens de eerste 8 weken van de 

opvang goed te kijken naar de behoefte van het kind t.a.v. het wennen.  

 

2. Doelen wenperiode 

1. Kennismaking over en weer met kind, ouder(s), gastouder, eventuele huisgenoten, 

andere kinderen en de nieuwe omgeving 

2. Een band creëren met kind en de ouder(s)  

3. Inzicht krijgen in omgang ouder(s) en kind 

4. Ouder kan de handelingen in de verzorging (verschonen, eten & drinken) echt 

overdragen aan de gastouder 

5. Kind kan wennen op de eigen opvang dagen 

6. De wenperiode wordt afgestemd op de individuele behoefte van kind en de ouder(s) 

 

 3. Koppelingsgesprek 

De bemiddelingsmedewerksters nodigt (indien mogelijk) de ouder(s) en de gastouder 

minimaal twee weken voor de plaatsing uit voor het koppelingsgesprek. Samen met de 

ouder(s) en de gastouder wordt de afsprakenlijst ingevuld waarbij algemene en meer 

specifieke informatie over kind en gezin wordt uitgewisseld. Daarnaast wordt ook de 

praktische informatie m.b.t. opvang besproken. Aan het eind van het gesprek geeft de 

bemiddelingsmedewerkster de gelegenheid aan de ouder(s) en de gastouder om afspraken 

te maken voor het wennen. 

4. Wenperiode 

De wenperiode start ongeveer twee weken voor de datum waarop de koppeling ingaat en 

vindt bij voorkeur op de geplaatste dagen plaats. De gastouder beslist of de tijd dat het kind 

alleen bij de gastouder is in rekening wordt gebracht.  

                                                      
1 Waar ouder(s) staat wordt eveneens verzorger(s) bedoeld 
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In het begin is de ouder samen met het kind aanwezig en doet de ouder alle verzorgende 

handelingen (verschonen, eten & drinken), de gastouder kijkt daarbij mee. Geleidelijk neemt 

de gastouder het over. Zie kader voor richtlijn wenperiode. Dit is echt een richtlijn en kan 

voor elk kind verschillen. Het ene kind went makkelijker dan de ander. De ouder kan altijd 

bellen om te informeren hoe het gaat.  

Richtlijn wenperiode bij de gastouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Een kind is gewend wanneer we de onderstaande gedragingen waarnemen: 
 

 Het kind voelt zich zichtbaar op zijn gemak bij de gastouder; het laat zich troosten, 

helpen, voeden en naar bed brengen. 

 Een dreumes of peuter speelt met of naast andere kinderen. 

 Een dreumes of peuter voelt zich op zijn gemak in de ruimte. Het gebruikt het 

spelmateriaal en heeft hier plezier in. 

 Het kind heeft een zeker ritme 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 gastouder kunnen volgen: ze eten, drinken, (slapen) en spelen met 

de andere kinderen mee. 

5. Evaluatie wenperiode 

Na 8 weken wordt er met de ouder(s) en de gastouder een afspraak gemaakt om te 

bespreken hoe de wenperiode gegaan is. Hierbij wordt het formulieren over welbevinden  

ingevuld. 

1e dag  Ouder komt samen met kind naar de gastouder en blijft samen één á 

anderhalf uur, waarna ouder en kind samen weer naar huis gaan. De 

ouder zal de verzorgende handelingen verrichten en begeleidt het kind 

bij het spelen. 

2e dag De tweede dag ziet er in grote lijnen hetzelfde uit. Ouder en kind 

komen naar de gastouder en blijven één á anderhalf uur. Vandaag zal 

de gastouder de verzorgende handelingen verrichten en het kind 

begeleiden bij het spelen. De gastouder zal als eerste reageren op de 

signalen van het kind. Na ongeveer een half uur neemt de ouder 

afscheid van het kind en vertrekt. Na ongeveer een uur komt de ouder 

het kind ophalen. 

3e dag De ouder brengt het kind naar de gastouder en neemt na een half uur 

afscheid van het kind. Na ongeveer drie uur komt de ouder het kind 

weer ophalen.  

4e dag De ouder brengt het kind naar de gastouder en neemt na ongeveer 

tien minuten afscheid. De ouder komt het kind ophalen na ongeveer 6 

uur of de gebruikelijke opvangtijd. 

  

 

 


