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Inleiding
Met het Uk & Puk volgsysteem volg je de ontwikkeling van een kind in de leeftijd 
van nul tot vier jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van 
een kind te kijken. Dit is deel C in de serie over het Uk & Puk volgsysteem 0-4 jaar: 
‘Intake en oudergesprekken’. De delen A en B zijn reeds verschenen. In deel A zijn de 
observatielijsten (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) met de bijbehorende 
toelichting opgenomen. Deel B gaat over het bekijken van die observatiegegevens en 
het maken van een ontwikkelplan.

Intake
Al voordat het kind het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal binnenkomt, is zijn ont-

wikkeling begonnen. Ouders weten wat hun kind wel of niet kan en wat het leuk vindt. 

Het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kent het kind op dat moment nog niet. Het 

doel van de intake is elkaar te informeren. Elk vanuit de eigen situatie, thuis en kinder-

dagverblijf of peuterspeelzaal. Daarna volgt de gewenningsperiode, de basis voor een 

goede vertrouwensrelatie tussen de ouders, het kind en de pedagogisch medewerker.

In dit deel C in de serie over het Uk & Puk volgsysteem 0-4 jaar lees je hoe een intake-

gesprek met ouders en de gewenningsperiode kunnen verlopen. In de bijlagen zijn  

intakeformulieren opgenomen die je kunt gebruiken voor kinderen die starten  in het 

kinderdagverblijf (vaak vanaf nul jaar) en voor kinderen die starten in de peuterspeelzaal 

(vanaf tweeënhalf jaar).

Oudergesprekken
Met de observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem breng je de ontwikkeling van het 

kind in beeld. Zo wordt zichtbaar of het kind zich in een bepaalde periode goed ontwik-

kelt, of dat de ontwikkeling stagneert. Voor de werkwijze verwijzen we naar deel A:  

‘Toelichting observatielijsten 0-4 jaar’. De observatiegegevens bespreek je regelmatig met 

de ouders van het kind. Maar hoe doe je dat en wanneer doe je dat? Ook daarover lees je 

meer in dit deel C. 

In deze uitgave spreken we over ouders. We zijn ons ervan bewust dat er ook gezins-

situaties zijn waarbij sprake is van één ouder of van verzorgers. Waar ouders staat,  

kan dus ook ‘ouder’ of ‘verzorgers’ gelezen worden. En wanneer we bij het kind spreken 

over ‘zijn’ kan ook ‘haar’ gelezen worden.
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Eerste kennismaking

Als ouders interesse hebben in aanmelding bij het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal 

zullen zij eerst kennis komen maken. Op dat moment zal een directeur, manager of coör-

dinator de ouders in elk geval meer vertellen over:

  de organisatie

  pedagogische uitgangspunten

  verzorging van de kinderen

  dagindeling

  activiteitenaanbod

  het halen en brengen van de kinderen

  wederzijdse verplichtingen 

  contacten en partnerschap met ouders

Meestal wordt een rondleiding gegeven door het gebouw en wordt de groep waar het 

kind mogelijk geplaatst wordt, bezocht. Ouders vinden het vaak prettig om persoonlijk 

te woord gestaan te worden en dus niet alleen een formulier overhandigd te krijgen. Van 

belang is om de ouders vanaf het eerste contact een welkom gevoel te geven. Voor een 

definitieve aanmelding vullen ouders een inschrijf- of aanmeldformulier in.
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Gewenningsperiode
Wanneer het kind is aangemeld, worden de ouders meestal uitgenodigd om samen met 

het kind een keer langs te komen. Zij nemen dan met hun kind een kijkje in de groep en 

maken persoonlijk kennis met de groepsleiding. Voor ouders en kind is dat vaak een span-

nend moment. De gewenningsperiode is begonnen.

Om een basis te leggen voor een goede vertrouwensrelatie tussen de ouders, het kind en 

het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, is een gewenningsperiode belangrijk. De  

ervaring leert dat bij heel jonge baby’s het vooral de ouders zijn die moeten wennen en 

dat de baby zich makkelijk aanpast aan de groep. Voor kinderen die ouder zijn, is het 

belangrijk dat zij spelenderwijs bekend en vertrouwd gemaakt worden met de ruimte, de 

regels, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen in de groep.

Een ouder in de groep?
Een heel jong kind, in de babyperiode, komt doorgaans twee keer wennen. De eerste keer 

wennen duurt meestal twee uur. De tweede keer wennen duurt ongeveer vier uur, zodat 

er een voedings- en/of slaapmoment in zit. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het 

wenselijk, of niet, dat een ouder bij het kind blijft.

Een ouder kind, in de dreumes- of peuterperiode, heeft doorgaans behoefte aan het wen-

nen in de groep met ondersteuning van de ouder. Terwijl de ouder erbij is, kan het kind de 

groep rustig verkennen. Het is ook een uitstekend moment voor de ouder om een goed 

beeld te krijgen van hoe (een gedeelte van) de dag in de groep verloopt. Dit versterkt de 

betrokkenheid van de ouders bij de groepsactiviteiten en maakt het voor de ouders mak-

kelijker om thuis aan het kind te vragen hoe de dag is gegaan. Doorgaans komt een dreu-

mes of peuter drie keer wennen. De eerste twee keer met ouder en, afhankelijk van het 

kind, de laatste keer zonder ouder. Vergeet op dat moment niet om een telefoonnummer 

te vragen waarop de ouder bereikbaar is. Op het moment dat de ouder de groep verlaat, 

is het belangrijk om het kind extra aandacht te geven en te ondersteunen bij het vinden 

van een eigen plekje in de groep.

Tips
  Een jong kind voelt zich veiliger in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal 

als er foto’s van  zijn ouders, zusjes/broertjes of huisdieren in de ruimte hangen 

(de verzameling van foto’s wordt ook wel een ‘familiemuur’ genoemd). Er zijn 

dan bekende dingen van thuis, waarnaar het kind kan kijken en waarover het kan 

praten met anderen.

  Maak een ‘kennismakingsboekje’ waarin aan de hand van (actuele) foto’s te zien 

is welke activiteiten op een dag worden gedaan. Denk aan vaste rituelen, zoals: 

binnenkomen en de jas ophangen, de plaats waar de tas en persoonlijke spulletjes 

een plaats krijgen, de kring en het voorlezen, fruit eten en een bekertje limonade 

drinken, de verschoonruimte, de slaapruimte, de wc, het ophalen door de 

ouders en, niet te vergeten, een foto van de pedagogisch medewerkers. Met een 

eenvoudige tekst kunnen ouders het kind thuis voorbereiden op de overgang van 

thuis naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.
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Tips
  Stuur één of twee weken voorafgaand aan het wennen een uitnodiging naar het 

kind met daarop de data en tijden voor de wenmomenten. Dit geeft zowel de 

ouders als het kind een goed gevoel voor een eerste kennismaking.

  Plan de wenmomenten op een rustige dag, liefst op een moment dat de andere 

ouders net weg zijn. Zorg dat je de tijd hebt om ouder en kind te ontvangen en 

geef het kind persoonlijk extra aandacht.

  Stel een wenperiode altijd in overleg met de ouders vast. Leg voor welke 

richtlijnen jullie hebben en kijk waarbij de ouders zich goed voelen.

  Wanneer de ouder of het kind het afscheid nemen lastig vinden, houd je het 

moment bij voorkeur zo kort mogelijk. De ervaring leert dat, wanneer de ouder 

weg is, het verdriet van het kind snel over is.

  Een ouder die een kind verdrietig heeft achtergelaten, gaat naar huis met dit 

laatste beeld. Laat, indien mogelijk, weten als het weer goed gaat met het kind. Dit 

voorkomt veel zorgen bij de ouders.

  Laat ouders die een kind voor de eerste keer alleen hebben achtergelaten het kind 

ophalen voordat de andere ouders binnenkomen. Op dat moment kun je tijd vrij 

maken om over deze eerste dag te vertellen.

  Maak gebruik van een ‘wenschriftje’, zodat je in de eerste periode gemakkelijk 

informatie over het wennen kunt doorgeven aan de ouders of kunt vertellen 

wat het kind in de groep heeft gedaan. Ook ouders kunnen gemakkelijk nieuwe 

informatie over het kind hierin kwijt, bijvoorbeeld over hoe het kind het wennen 

heeft ervaren.



Intake en intakegesprek
Het doel van het intakegesprek is elkaar te informeren, ieder vanuit de eigen situatie. 

De ouders over de opvoeding thuis en de ontwikkeling van het kind tot dat moment. Het 

kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal over de werkwijze van de organisatie. Daarnaast is 

een belangrijke doelstelling van het gesprek dat de ouders vertrouwd raken met de peda-

gogisch medewerker(s) van de groep. Soms vindt de intake met de ouders plaats vooraf 

aan de gewenningsperiode en soms gebeurt dit op de eerste dag dat het kind in de groep 

komt. Van belang is dat je vrijuit met de ouders kunt praten. 

Vooraf aan dit gesprek heb je de ouders een intakeformulier meegegeven (bijlage 1 of 2). 

Dit vullen zij thuis in. Tijdens het intakegesprek neem je samen met de ouders het inge-

vulde intakeformulier door. Zo kom je veel te weten over de ontwikkeling en achtergrond 

van een kind. Ouders beschikken over veel (ervarings)kennis over hun eigen kind. Leg de 

ouders uit waarom je deze informatie belangrijk vindt. Vertel dat je wilt weten wat het 

kind leuk vindt en wat niet, wat het wel en niet kan, en of er bijzonderheden zijn, zodat je 

daaraan meer aandacht kunt geven of er in elke geval rekening mee kunt houden. Leg aan 

de ouders uit dat het ook belangrijk is dat zij jullie op de hoogte brengen als er verande-

ringen zijn in het gezin of in de ontwikkeling of het gedrag van het kind thuis.

Een intakegesprek kan een belangrijke basis leggen voor de vertrouwensrelatie tussen jou 

en de ouders. Een open gesprek waarin de ouders hun verhaal kunnen doen, zorgt ervoor 

dat ouders zich van begin af aan serieus genomen voelen en daadwerkelijk ervaren dat 

hun mening over hun kind belangrijk is. Het intakegesprek maakt het daarna ook makke-

lijker om op een later moment, indien nodig, contact met elkaar op te nemen.

Intake in de baby- en dreumesperiode
Voor kinderen in de babyperiode is het vooral van belang dat vanaf de eerste dag het voe-

dingsschema en slaapritueel bekend zijn. Voor zover mogelijk vullen de ouders het intake-

formulier in (zie bijlage 1). Ouders met kinderen in de dreumesperiode kunnen al meer 

vertellen over wat het kind prettig vindt en wat niet. De ouders vullen alle vragen van het 

intakeformulier in. Neem deze samen door in een gesprek. 

Intake in de peuterperiode
Voor de ouders van kinderen in de peuterperiode kun je gebruikmaken van het intake-

formulier uit bijlage 2. Vraag de ouders naar de ontwikkeling van het kind tot nu toe en 

wat het kind leuk vindt om te doen. Neem samen het ingevulde intakeformulier door. 

Algemene informatie en informatie over de groep
Naast het doorspreken van het intakeformulier kun je nog het een en ander vertellen over 

bijvoorbeeld:

 algemene informatie over het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal

 algemene informatie over de groep

 het pedagogisch klimaat

 het programma waarmee gewerkt wordt

  eventueel: de specifieke aandacht voor vve (voor- en vroegschoolse educatie) en 

taalstimulering
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  het observatiesysteem, de oudergesprekken en wat er gedaan wordt als de 

ontwikkeling van een kind onverhoopt haperingen ondervindt

 het halen en brengen van de kinderen

 fruithapje/maaltijden

 (extra) verschoning en zindelijkheid

 nieuwsbrieven, mededelingenbord en uitnodigingen

 de overdracht van de kindgegevens aan het einde van de peuterperiode

 de eventuele samenwerking met een basisschool

  toestemming voor de overdracht van kindgegevens, toestemming voor het maken 

van foto’s, enzovoorts.

Vraag aan het eind van het gesprek of de ouders nog vragen hebben. Benadruk dat als er 

vragen of opmerkingen zijn de ouders altijd bij jou terecht kunnen. Vat het gesprek aan 

het einde samen en zet eventuele afspraken nog eens op een rijtje.

Tips
  Neem de tijd voor een intakegesprek. Werk niet alleen de lijst af, maar maak er 

een echt gesprek van.

  Een intakegesprek kun je ook thuis bij de ouders houden, gecombineerd met een 

huisbezoek. Dit verlaagt de drempel in het contact met de ouders en het kind. 

Bij een huisbezoek hebben ouders vaak een actievere inbreng én de pedagogisch 

medewerker krijgt een beeld van de thuissituatie. Daarmee ontstaat meer begrip 

voor het kind. Hoe is zijn plaats in het gezin? Waarmee speelt het kind graag?

  Begin het gesprek door de ouders te vragen iets te vertellen over hun kind 

(bijv.:‘Elk kind is bijzonder voor zijn ouders. Wat maakt uw kind bijzonder voor u?’). 

Aansluitend kun je vragen naar het verloop van de ontwikkeling tot nu toe. Neem 

het ingevulde intakeformulier door. 

  Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is het beter als het kind over wie het 

gesprek gaat op dat moment niet in de buurt is. Kinderen nemen vaak meer in zich 

op dan volwassenen doorhebben. Voor een kind kan het erg spannend zijn als het 

hoort dat het gesprek over hem gaat.

  Geef praktische informatie, bijvoorbeeld aan de hand van een 

‘kennismakingsboek’. Visuele informatie blijft vaak beter hangen dan mondelinge 

informatie. Je kunt bijvoorbeeld andere ouders betrekken bij het maken van dit 

boek door hen te vragen foto’s te maken en (ervarings)teksten te schrijven.

  Geef ouders voldoende informatie, maar niet te veel in één keer. Geef 

bijvoorbeeld aan het einde van het gesprek een informatiebrochure mee en 

verwijs daarnaar. Vat de belangrijkste informatie samen zodat de ouders dit nog 

eens kunnen doorlezen. 

  Ouders willen graag zien waar hun kind komt te eten, spelen en slapen. Geef dus 

ook een rondleiding door de groep waarin het kind geplaatst wordt.

  Vraag de ouders aan het einde van het gesprek naar hun verwachtingen over het 

kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. En naar hun verwachtingen over hun kind. 

Daarbij past de vraag of er dingen zijn waarmee jullie rekening moeten houden.
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Samenwerken met ouders
Een belangrijk doel van de samenwerking tussen jou en de ouders is het vergroten van 

hun betrokkenheid. Je werkt daarmee aan ‘educatief partnerschap’. Onderzoek heeft 

aangetoont dat betrokkenheid van de ouders bij de activiteiten van hun kind in de groep 

een positief effect heeft op de ontwikkeling van hun kind. Alleen informatie-uitwisseling 

is daarvoor niet voldoende. Sommige kinderdagverblijven of peuterspeelzalen geven een 

speciale nieuwsbrief mee met suggesties voor activiteiten die ouders thuis kunnen doen 

en maken gebruik van het Uk & Puk thuisprogramma. 

Het intakegesprek is het begin van de samenwerking tussen het kinderdagverblijf of de 

peuterspeelzaal en de ouders. Een goede start van educatief partnerschap is de ouders bij 

de intake te vragen waarin zij goed zijn en of je daarvan gebruik mag maken. Elke ouder is 

wel ergens goed in en de meesten willen graag meehelpen. Zo benader je de ouders alleen 

voor datgene wat bij hen past en op de momenten dat het hen schikt.

Tips
  Laat de ouders weten dat zij altijd een kijkje in de groep mogen nemen. 

  Vertel de ouders welk thema in de groep centraal staat.

  Vertel hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen en welke activiteiten zij thuis 

kunnen doen.  

–  Geef dezelfde boekjes mee om voor te lezen of de liedjes, zodat zij deze nog 

eens samen kunnen zingen.

  –  Zet foto’s op een besloten website zodat ouders thuis met hun kind kunnen 

praten over de activiteiten die ze hebben gedaan.

 –  Maak gebruik van de voorbeeldbrieven en activiteiten van het Uk & Puk 

thuisprogramma.



Oudergesprekken

Als je de ontwikkeling van het kind in beeld hebt gebracht met het Uk & Puk volgsysteem 

(zie voor de werkwijze deel A en deel B) heb je hierover regelmatig overleg met de ouders 

van het kind. Periodiek (halfjaarlijks) of leeftijdsgebonden (aan het eind van elke periode) 

praat je met de ouders over onder andere de ontwikkeling van het kind en zijn welbevin-

den. Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong 

ga je direct in overleg met de ouders van het kind.

Informele gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind
Tijdens het brengen en halen van de kinderen wissel je met ouders meestal al informatie 

uit over het kind. Het gaat dan vaak over het halen en brengen, welke activiteiten je met 

de kinderen hebt gedaan en of het kind het naar zijn zin heeft in de groep. Echt rustig 

op een aantal zaken ingaan is meestal niet mogelijk, omdat de omgeving daarvoor niet 

geschikt is. Als er veranderingen zijn in de thuisomgeving van het kind, in het slaap- en 

eetpatroon of persoonlijke veranderingen, kan beter een afspraak worden gemaakt om 

hierover rustig te praten. Deze afspraak voor een gesprek kan zowel van de ouders als van 

jou uitgaan.
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Geplande gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind
Om niet afhankelijk te zijn van het moment, de beschikbare tijd of iemands initiatief, is 

het belangrijk om structureel met ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van 

hun kind. Vaak wordt op die momenten door de ouders ook informatie gegeven die je an-

ders niet zou hebben geweten. Gewoon omdat de ouders dachten dat het niet nodig was 

een afspraak te maken of zich bezwaard voelden. Geef ouders daarom periodiek (bijvoor-

beeld halfjaarlijks) of bij overgang in de leeftijdsperiode van het kind, de gelegenheid tot 

een oudergesprek. Je hebt elkaars informatie nodig om de beste zorg te kunnen bieden 

en om op de behoeften van het kind te kunnen inspelen. 
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Tips
  Hang een intekenlijst bij de deur zodat ouders voorkeur kunnen aangeven voor 

een oudergesprek (periodiek gepland) of nodig elke ouder uit bij de afsluiting van 

een leeftijdsperiode.

  Nodig alle ouders uit. Ook de ouders van kinderen met wie het goed gaat, want 

ook voor hen is het belangrijk dat zij weten dat het goed gaat met hun kind!

  Nodig elke ouder persoonlijk uit via een brief waarin je datum en tijd van de 

afspraak bevestigt.

  Leg in de uitnodiging uit wat de bedoeling is van het oudergesprek.



Gewenningsgesprek of wengesprek
Als een kind drie maanden in de groep is, is het een goed moment voor een uitgebreider 

gesprek met de ouders. In dit gesprek bespreek je de ontwikkeling van het kind. Hiervoor 

gebruik je de observatielijsten van het Uk & Puk volgsysteem. Het is belangrijk om van 

nieuwe kinderen binnen de eerste drie maanden de ontwikkeling in beeld te brengen. Als 

er sprake is van een ontwikkelingsachterstand ben je hiervan vroegtijdig op de hoogte. In 

het wengesprek kun je ook aan de ouders vragen hoe het kind de nieuwe groep ervaart en 

hoe zijzelf de kinderopvang of peuterspeelzaal ervaren.

Oudergesprekken in de baby- en dreumesperiode
In de baby- en dreumestijd luistert het wederzijdse afstemmen bijzonder nauw omdat het 

kind nog zo weinig middelen heeft om zelf duidelijk te maken wat het wil. Voor dagelijkse 

informatie-uitwisseling wordt vaak gebruikgemaakt van een ‘heen-en-weer-schriftje’. 

Hierin is bijvoorbeeld te lezen hoe het kind het beste getroost kan worden, of het goed 

geslapen heeft en of er verandering is in de voeding.

Plan daarnaast periodiek oudergesprekken. Doe dit bijvoorbeeld ieder halfjaar. Als je 

samenwerkt in een kind(er)centrum kun je in het jaarrooster aansluiten bij de ouder-

gesprekken die de leerkrachten van de basisschool houden. Ga je uit van de leeftijds-

periode dan houd je de gesprekken (naast het intake- en wengesprek) bij 1,5 jaar en  

2,5 jaar.

Bespreek hoe het met het kind in de groep gaat en hoe de ontwikkeling (op hoofdlijnen) 

verloopt. Maak gebruik van de observatiegegevens van het Uk & Puk volgsysteem. Vertel 

de ouders dat de ontwikkeling in deze leeftijdsperiode nog erg kan verschillen tussen de 

kinderen onderling, en welke positieve ontwikkeling je bij het kind ziet. Geef de ouders 

ook tips wat zij kunnen doen om hun kind te prikkelen iets nieuws te leren. 

Oudergesprekken in de peuterperiode
In de peuterperiode kan het kind al beter zelf vertellen wat het wil. Tijdens de dagelijkse 

uitwisseling vertel je dan vaak over de activiteiten die het kind heeft gedaan en over wat 

het kind al zelfstandig kan. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de privacy van het kind 

hierbij een rol gaat spelen. Weeg dus goed af wat je aan de ouders vertelt als het kind er-

bij aanwezig is. Maak eventueel een afspraak voor een uitwisseling op een ander moment. 

Plan met de ouders in de peuterperiode periodiek oudergesprekken. Doe dit bijvoorbeeld 

ieder halfjaar. Als je samenwerkt in een kind(er)centrum kun je in het jaarrooster aanslui-

ten bij de oudergesprekken die de leerkrachten van de basisschool houden. Ga je uit van 

de leeftijdsperiode dan houd je de gesprekken (naast het intake- en wengesprek) bij  

2,5 jaar, 3 jaar en 3,5 jaar. 

Bespreek hoe het met het kind in de groep gaat en hoe de ontwikkeling (op hoofdlijnen) 

verloopt. Maak gebruik van de observatiegegevens uit de begin-, midden- en eind-peuter-

periode van het Uk & Puk volgsysteem. Vertel de ouders hoe de ontwikkeling van het kind 

verloopt op de vier ontwikkelingsgebieden (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) 

en bijbehorende domeinen en leerlijnen. Als er meer toelichting nodig is, bespreek je de 

ontwikkeling op vaardigheidsniveau. Soms gebruik je dit als voorbeeld voor wat jij ziet 

bij het kind. Geef de ouders ook tips wat zij kunnen doen om hun kind te prikkelen iets 

nieuws te leren.
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Voorbereiding oudergesprek
Bekijk de ontwikkeling van het kind, zoals beschreven staat in deel B van het Uk & Puk 

volgsysteem. Hoe verloopt de ontwikkeling van het kind? Wat valt op? Op welk ontwik-

kelingsgebied, domein of leerlijn heeft het kind meer ondersteuning nodig? Naast de 

ontwikkeling van het kind is het goed om nog eens goed te kijken naar het welbevinden 

van het kind in de groep. Heeft het kind het naar zijn zin? Neemt het initiatief? Speelt het 

kind met andere kinderen?

Het oudergesprek is bedoeld om een vinger aan de pols te houden. Jullie kunnen elkaar 

vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Periodieke oudergesprekken zijn vaak kort, bij-

voorbeeld vijftien minuten. Probeer daarom je eigen verhaal beknopt te houden en streef 

naar een evenredige inbreng van jou en van de ouders.

Soms is er een probleem dat je met ouders wilt bespreken. Als dat het geval is, is een 

gesprek van vijftien minuten meestal niet voldoende. Een periodiek of leeftijdsgebonden 

oudergesprek is geen geschikt moment om ouders met slecht nieuws te ‘overvallen’. In 

dat geval moet je een afspraak maken voor een langer gesprek. Het is niet goed om daar-

mee te wachten tot de geplande gesprekken.
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Tips
  Bereid je voor op de gesprekspunten die je aan de orde wilt stellen. Schrijf ze op.

  Jullie zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Laat dat ook zien in de tafelopstelling. 

Ga bij voorkeur niet op een royale bureaustoel zitten, terwijl ouders moeten 

plaatsnemen in een klein bankje. 

  Vraag aan het begin van het gesprek waarover de ouders het willen hebben of wat 

zij in elk geval willen horen. Zo voorkom je dat je aan het eind van het gesprek 

verrast wordt door een belangrijke vraag die niet aan bod is geweest.

  Spreek met respect over het kind tegen de ouders. Benoem positieve kenmerken 

van het kind. 

  Praat alleen over het kind van de ouders en niet over andere kinderen.

  Bespreek wat je weet (en niet wat je vindt) over de ontwikkeling en vaardigheden 

van het kind en zijn welbevinden in de groep.

  Benoem concrete voorbeelden als je een toelichting wilt geven over je 

bevindingen wat betreft de ontwikkeling van het kind. Gebruik hiervoor de 

vaardigheden die horen bij de domeinen en ontwikkelingslijnen.

  Sta open voor wat de ouders zeggen. Ouders mogen een ander beeld hebben over 

de ontwikkeling van hun kind.

  Praat in het oudergesprek ook over de bevindingen van de ouders over de 

ontwikkeling van hun kind in de thuissituatie. Geef eventueel vooraf in de 

uitnodiging een aantal richtvragen mee, zoals: 

–  Hoe ziet u de ontwikkeling van uw kind thuis?

  –  Komt uw kind graag naar het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal?

 –  Wat vindt u op dit moment belangrijk in de opvoeding van uw kind?

  Laat ook eens foto’s of werk van het kind zien tijdens een oudergesprek. Dit is 

voor ouders heel aansprekend. 

  Benadruk aan het einde van het gesprek dat het altijd mogelijk is om een extra 

oudergesprek aan te vragen, als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling 

of het gedrag van hun kind, of als ze vragen hebben. Ouders denken vaak dat ze 

moeten wachten op de geplande gesprekken.

  Vat aan het einde het gesprek kort samen.



Gesprekken met ouders van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong
Als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsvoorsprong of een 

probleem, maak je een afspraak met de ouders die langer duurt dan vijftien minuten. Je 

gaat met de ouders in gesprek met een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het 

welbevinden van het kind verbeteren. Daarin moet je samenwerken en dat kan alleen op 

basis van wederzijds respect. Samen met de ouders bekijk je wat het kind nodig heeft in 

zijn ontwikkeling.
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Tips
  Geef ouders tijdig feedback over de observaties die je hebt gedaan.

  Bereid je voor op het probleem dat je aan de orde wilt stellen, bijvoorbeeld met 

een collega. Bespreek welke gesprekspunten je aan bod wilt laten komen. Schrijf 

ze op.

  Jullie zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Laat dat ook zien in de tafelopstelling. 

Ga niet op een royale bureaustoel zitten, terwijl ouders moeten plaatsnemen in 

een klein bankje. Ga niet recht tegenover elkaar zitten, maar in een schuine hoek.

  Geef vooraf het doel aan van het gesprek.

  Kom terug op afspraken die gemaakt zijn in een vorig gesprek.

  Omschrijf de ontwikkeling of het gedrag van het kind verbeeldend en neutraal.

  Benoem ook positieve kenmerken van het kind en zijn ontwikkeling, zoals een 

leuke anekdote of een opmerking die het kind gemaakt heeft.

  Probeer zo goed mogelijk te verwoorden wat het kind nodig heeft, welke aanpak, 

benadering en hulp.

  Geef aan waarom je het belangrijk vindt om hieraan samen met de ouders 

aandacht te besteden.

  Durf ook een stilte te laten vallen. Geef de ouders de ruimte om te reageren.

  Gebruik de deskundigheid van de ouders en luister naar de ouders. Welke sterke 

en zwakke punten zien zij? Hoe gaan zij om met ‘lastige’ eigenschappen of matig 

ontwikkelde vaardigheden?

  Vertel wat je concreet (wie, wat, wanneer) gaat doen om het kind verder te helpen 

in zijn ontwikkeling.

  Bied ouders voorstellen voor mogelijke oplossingen, ook wanneer het gaat om het 

inschakelen van professionele hulp van buiten de eigen groep of organisatie.

  Toon begrip voor ongeruste ouders alvorens je verdergaat op inhoud.

  Geef ouders concrete tips over wat zij kunnen doen om hun kind verder te helpen 

in zijn ontwikkeling.

  Als je merkt dat een gesprek vastloopt, stel dan voor om het gesprek af te ronden 

om de informatie te laten bezinken. Maak een nieuwe afspraak en kijk hoe jullie er 

dan over denken.

  Stel niet te veel aan de orde in één gesprek. Bespreek slechts één onderwerp en 

stel gezamenlijk vast dat het nodig is een vervolgafspraak te maken.

  Vat het gesprek kort samen maak een vervolgafspraak.
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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. De informatie is van belang om  

uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. In een persoonlijk gesprek zullen we de vragen en antwoorden 

samen doornemen. 

volgsysteem 0 - 4 jaar 1 van 4

Persoonsgegevens en achtergrondkenmerken

Naam van uw kind

Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gezinssamenstelling
(vader/moeder/broers/zussen)

Wat is de moedertaal van uw kind?

Welke taal of talen worden thuis gesproken?

Verdere bijzonderheden en ruimte voor extra 
toelichting

Bereikbaarheid en telefoonnummers   Indien er een vraag of noodsituatie is

Telefoonnummer ouders 1.                                                                          van                                                                       

2.                                                                          van                                                                       

Telefoonnummer in geval van afwezigheid 3.                                                                          van                                                                       

4.                                                                          van                                                                       

Naam huisarts

Telefoonnummer huisarts

Intakeformulier 
baby- en dreumesperiode

Naam kinderdagverblijf/peuterspeelzaal  



Sociale omgang

Hoe reageert uw kind op broertjes/zusjes?

Hoe reageert uw kind op u als ouders?

Hoe reageert uw kind op vreemden?

Aan welke knuffel of welk voorwerp is uw kind 
gehecht?

Persoonlijkheid

Hoe zou u uw kind omschrijven?
(opgewekt, rustig, druk, snel boos, afwachtend, 
vrolijk, enzovoorts)

(Eventueel) hoe was uw kind als baby?

Is uw kind ergens (extreem) bang voor?
Zo ja, wilt u dit toelichten?

Hebben er in het leven van uw kind ingrijpende 
gebeurtenissen plaatsgevonden (zoals sterf-
geval, scheiding, of anders)?

Medische gegevens

Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de zwan-
gerschap, de bevalling of kort na de geboorte?
Indien ja, welke? 

Is er sprake van ziekte en/of allergieën?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Zijn er bijzonderheden geweest op medisch 
gebied (ziekenhuisopname) voordat het kind bij 
ons kwam?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Is uw kind op dit moment onder medische be-
handeling en/of gebruikt uw kind op dit moment 
medicijnen?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

2 van 4volgsysteem 0 - 4 jaar

Intakeformulier baby- en dreumesperiode



Opvoeding en ontwikkeling

Zijn er dingen in de opvoeding waar u tegenaan 
loopt?
Indien ja, waar loopt u tegenaan? Bent u hiervoor 
naar anderen gegaan?

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van  
uw kind?
Indien ja, welke?

Wat valt u op in de ontwikkeling van uw kind?

Wat kan uw kind goed?

Wat vindt uw kind lastig?

Spel- en creatieve ontwikkeling

Speelt uw kind graag?
Indien ja, waarmee? 

Taalontwikkeling

Maakt uw kind geluidjes/brabbelt het woordjes?

Heeft uw kind problemen met horen of deze 
gehad?
Indien ja, in welke mate? 

Komen er in uw familie lees- of spellings-
problemen voor?

Leest u thuis voor?
Indien ja, hoe vaak?

volgsysteem 0 - 4 jaar 3 van 4

Intakeformulier baby- en dreumesperiode



Motoriek

Kan uw kind kruipen? 
Indien ja, sinds wanneer?

Kan uw kind lopen? 
Indien ja, sinds wanneer?

Zijn er bijzonderheden in de motorische ontwik-
keling van uw kind?
Zo ja, welke? 

Overig

Slaapt uw kind goed?
Indien nee, wilt u dit toelichten? 

Eet en drinkt uw kind goed?
Indien nee, wilt u dit toelichten? 

Zijn er dingen waarvan u het fijn zou vinden als  
de pedagogisch medewerker daaraan in de begin-
periode aandacht besteedt bij uw kind? 

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind 
die belangrijk zijn om te weten of andere vragen?
Indien ja, welke?

Dit formulier is ingevuld door                                                                                                                                                  

Datum                                                                                                                                                                                           

volgsysteem 0 - 4 jaar 4 van 4

Intakeformulier baby- en dreumesperiode



Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. De informatie is van belang om  

uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. In een persoonlijk gesprek zullen we de vragen en antwoorden 

samen doornemen. 

volgsysteem 0 - 4 jaar 1 van 5

Persoonsgegevens en achtergrondkenmerken

Naam van uw kind

Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gezinssamenstelling
(vader/moeder/broers/zussen)

Wat is de moedertaal van uw kind?

Welke taal of talen worden thuis gesproken?

Hebt u de indruk dat uw kind een woordenschat 
heeft (in de moedertaal) die past bij de leeftijd?

Verdere bijzonderheden en ruimte voor extra 
toelichting

Bereikbaarheid en telefoonnummers   Indien er een vraag of noodsituatie is

Telefoonnummer ouders 1.                                                                          van                                                                       

2.                                                                          van                                                                       

Telefoonnummer in geval van afwezigheid 3.                                                                          van                                                                       

4.                                                                          van                                                                       

Naam huisarts

Telefoonnummer huisarts

Intakeformulier 
peuterperiode

Naam kinderdagverblijf/peuterspeelzaal  



Sociale omgang

Hoe gaat uw kind met broertjes/zusjes om? 

Hoe gaat uw kind met u als ouders om? 

Hoe gaat uw kind met leeftijdsgenootjes om? 

Heeft uw kind een knuffel of voorwerp waaraan 
het gehecht is?

Medische gegevens

Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de zwan-
gerschap, de bevalling of kort na de geboorte?
Indien ja, welke? 

Is er sprake van ziekte en/of allergieën?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Zijn er bijzonderheden geweest op medisch 
gebied (ziekenhuisopname) voordat het kind bij 
ons kwam?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Is uw kind op dit moment onder medische be-
handeling en/of gebruikt uw kind op dit moment 
medicijnen?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

2 van 5volgsysteem 0 - 4 jaar

Zelfredzaamheid

Is uw kind zindelijk?
Zo nee, is het kind al bezig om zindelijk te  
worden? 

Wat kan uw kind zelfstandig?
(opruimen, jas, schoenen, wc, handen wassen, 
aan- en uitkleden, ...)

Intakeformulier peuterperiode



Opvoeding en ontwikkeling

Zijn er dingen in de opvoeding waar u tegenaan 
loopt?
Indien ja, waar loopt u tegenaan? Bent u hiervoor 
naar anderen gegaan? 

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw 
kind?
Indien ja, welke? 

Wat valt u op in de ontwikkeling van uw kind? 

Wat kan uw kind goed? 

Wat vindt uw kind lastig? 

Spel- en creatieve ontwikkeling

Speelt uw kind graag?
Indien ja, waarmee?
Indien nee, wilt u een toelichting geven?

Heeft uw kind belangstelling voor tekenen,  
knutselen, knippen?

Gaat uw kind zelf op onderzoek uit?

volgsysteem 0 - 4 jaar 3 van 5

Persoonlijkheid

Hoe zou u uw kind omschrijven? 
(opgewekt, aandachtvragend, rustig, druk, snel 
boos, afwachtend, bazig, zelfstandig, doorzetter, 
enzovoorts) 

Hoe was uw kind als baby en dreumes? 

Is uw kind ergens (extreem) bang voor?
Zo ja, wilt u dit toelichten? 

Hebben er in het leven van uw kind ingrijpende 
gebeurtenissen plaatsgevonden (zoals sterf-
geval, scheiding, of anders)? 

Intakeformulier peuterperiode



volgsysteem 0 - 4 jaar 4 van 5

Taalontwikkeling

Wanneer is uw kind gaan praten?

Praat uw kind thuis veel? 

Kunt u uw kind goed verstaan?
Indien nee, kunt u aangeven waarom u uw kind 
niet kunt verstaan of in welke situatie? 

Kunnen anderen uw kind goed verstaan?

Spreekt uw kind gemakkelijk met anderen  
(bekenden)?
Indien nee, denkt u dat u weet waarom uw kind 
niet gemakkelijk met anderen spreekt? En wat 
doet u dan meestal om uw kind te helpen? 

Zijn er bijzonderheden geweest in de taal   - 
ont wikkeling van uw kind?
Indien ja, welke? 

Heeft uw kind problemen met horen of deze 
gehad?
Indien ja, in welke mate en hoelang is dit bekend? 

Komen er in uw familie lees- of spellings-
problemen voor?

Heeft uw kind interesse in (prenten)boeken?

Leest u thuis voor?
Indien ja, hoe vaak?

Motoriek

Wanneer is uw kind gaan kruipen?

Wanneer is uw kind gaan lopen?

Zijn er bijzonderheden (geweest) in de moto-
rische ontwikkeling van uw kind?
Zo ja, welke? 

Intakeformulier peuterperiode



Dit formulier is ingevuld door                                                                                                                                                  

Datum                                                                                                                                                                                           

volgsysteem 0 - 4 jaar 5 van 5

Overig

Slaapt uw kind goed?
Indien nee, wilt u een toelichting geven? 

Eet en drinkt uw kind goed?
Indien nee, wilt u een toelichting geven? 
 

Zijn er dingen waarvan u het fijn zou vinden als  
de pedagogisch medewerker daaraan in de begin-
periode aandacht besteedt bij uw kind? 

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind 
die belangrijk zijn om te weten of andere vragen?
Indien ja, welke?

 Intakeformulier peuterperiode


