
Wenbeleid 
 
Het wennen in de buitenschoolse opvang verloopt niet zo intensief als op een 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Er worden afspraken met de ouder 
gemaakt in het plaatsingsgesprek. Meestal komt het kind een middag “ kijken” 
naar de buitenschoolse opvang. Ouders kunnen eventueel ook komen 
meekijken. De eerste “echte” dag op de bso gaat het kind met de groep mee 
naar de bso en komt de ouder het kind daar halen. Het tijdstip van halen wordt 
afgesproken met de ouder.  
 
Kinderen die moeilijker wennen 
Over het algemeen hebben de meeste kinderen het wel even moeilijk als ze naar 
de bso gaan. Dit ligt voornamelijk ook aan de leeftijd van het kind. Als een kind 
huilend uit school komt zal de pedagogisch medewerker daar aandacht aan 
schenken en het kind afleiden met activiteiten. Het kan ook zijn dat het kind even 
niets van de pedagogisch medewerker wil hebben. Hierdoor kan een 
pedagogisch medewerker er voor kiezen om het kind even te laten gaan en het 
pas bij zich te nemen als het weer open staat voor contact. Wel zal de 
pedagogisch medewerker in de buurt blijven. Ze zal proberen het kind te 
troosten, af te leiden en te betrekken bij de andere kinderen van de groep. 
Om een moeilijk wenkind te troosten kan bijvoorbeeld een knuffel of doekje van 
thuis goed helpen. Het kind heeft dan iets herkenbaars. 
Factoren die het wennen wat moeilijker kunnen maken zijn: 

• Het temperament van het kind 
• Ouders laten hun kind soms moeilijk los en dit voelt het kind aan. Het is 

belangrijk hier als pedagogisch medewerker begrip voor te hebben. Wel 
moet er duidelijk afscheid genomen worden. 

Wat kunnen de pedagogisch medewerkers doen om angstige kinderen te 
helpen? 

• vlakbij blijven 
• lichamelijk contact zoeken, maar ook proberen op afstand contact te 

hebben 
• Oogcontact langzaam opbouwen 
•  Vertrouwen winnen 
• In de buurt blijven 

Soms kan het bij het wennen in de groep juist prettig zijn even van de groep af 
te gaan (de gang, het schoolplein of keuken samen bekijken). Een kind komt dan 
even tot rust en heeft alle aandacht van de pedagogisch medewerker en het 
geeft ook wat rust in de groep. Wanneer uit het gedrag van het kind valt op te 



maken dat het moeilijk wennen kan, wordt in overleg met de ouders de 
wenperiode verlengd. 
 


