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    WENPROCEDURE 
Doel procedure 

Het ene kind went makkelijker en sneller aan een nieuw situatie dan een ander kind. Het 

karakter maar ook de leeftijd en gezinssamenstelling zijn factoren die hier in mee kunnen 

spelen. De hulp van ouder(s)/verzorger(s) kan in deze periode erg belangrijk zijn voor 

het kind. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat het kind de eerste dag samen met 

zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) komt wennen op het kinderdagverblijf. Dit gaat in 

samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) maar dit is niet een standaard regel. Hieronder 

wordt beschreven wat onze richtlijnen zijn m.b.t. de wenperiode. 

 

Babygroepen 

Een tot twee weken voordat het kind geplaats wordt, heb je een intakegesprek met 

ouder(s)/verzorger(s). Als een kind in één van onze babygroepen geplaatst wordt, wordt 

er een wenperiode van een week in acht genomen. Tijdens het intakegesprek wordt er 

samen met ouder(s)/verzorger(s)een wenschema opgesteld waarin de tijd voor de eerste 

wendag (voorkeur is een week voor plaatsing) vastgelegd wordt. Binnen dit gesprek ga 

je na of de ouder(s)/verzorger(s) instaat zijn het kind zonder emotionele bezorgdheid bij 

ons achter te kunnen laten. Als je constateert dat de ouder(s)/verzorger(s) moeite 

hebben, kun je altijd voorstellen of ouder(s)/verzorger(s) er behoefte aan hebben die 

eerste dag een tijdje mee te helpen op de groep met het “wennen”. De 

ouder(s)/verzorger(s) helpt dan mee bijvoorbeeld met het voeden van een andere baby. 

Of dat zij liever ’s middags wat eerder komen en kijken hoe het kind in de groep 

functioneert. In ieder geval wordt aangegeven dat de ouder/verzorger ten alle tijden kan 

bellen om te informeren hoe het wennen verloopt. 

 

In de week ziet de opbouw van het wennen er als volgt uit: 

Eerste dag: 

Het kind wordt na de eerste ochtendvoeding gebracht, dit is rond 09:00 uur. Het kind 

blijft op het kinderdagverblijf tot 11:00 a 11:30 uur. 

 

Tweede dag: 

Afhankelijk van het verloop van de eerste dag maar in het algemeen: Het kind wordt 

rond 09:00 uur gebracht en blijft tot ongeveer 14:00 uur.  

 

Derde dag: 

Afhankelijk van het verloop voorgaande dagen, maar in het algemeen: Het kind wordt 

rond 09:00 uur gebracht en blijft tot 17:00 uur. 

 

Als een kind veel huilt, niet wilt eten/drinken, wordt de opbouw van het wennen in 

onderling overleg tussen PMers en ouder(s)/verzorger(s) aangepast. 

 

Als blijkt dat een kind erg veel huilt en problemen heeft met eten/drinken, meldt je dit 

meteen bij de assistent locatiemanager. 

Samen met haar kijk je wat je het kind extra kunt bieden. Als blijkt dat een kind na een 

week nog niet gewend is aan het kinderdagverblijf, maak je samen met de assistent 

locatiemanager en ouder(s)/verzorger(s) een planning voor een verlengde wenperiode. 

De planning omvat vaste afspraken over de registratie van het huilen, eten, drinken en 

aanpak van het kind. Als een kind ook na de tweede week niet kan wennen binnen het 

kinderdagverblijf, wordt de wenperiode, altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) 

(tijdelijk) aangepast met nogmaals een verlengde derde wenperiode. De 

ouder(s)/verzorger(s) zal samen met de assistent locatiemanager na moeten gaan waar 

het kind extra begeleiding nodig heeft om zich thuis te voelen bij De Droomengeltjes. 

Tevens zal de tijdens dit gesprek naar een vermoedelijke oorzaak van moeilijk wennen 

aan de ouder(s)/verzorger(s), gevraagd worden. 
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Wennen in een peutergroep 

Twee weken voordat het kind geplaatst wordt in een peutergroep, heb je een intake of 

kennismakingsgesprek met ouder(s)/verzorger(s). Binnen dit gesprek wordt afgesproken 

wanneer het kind komt wennen. De wenperiode van de peutergroepen neemt één week 

in beslag. De wenperiode is altijd één week voor de plaatsing. Als een kind doorstroomt 

vanuit een babygroep, bespreek de leidster van de peutergroep de wen data met de 

leidsters van de babygroep. De aspirante peuter mag altijd tussendoor enkele uren op 

bezoek bij een peutergroep. 

 

De wenprocedure 

In de eerste week dat een kind in een peutergroep geplaatst wordt, moedigen wij de 

ouder(s)/verzorger(s) aan om tijdens het intakegesprek al samen met het kind te komen 

wennen. Bij de eerste wendag mag de ouder eerder komen en kijken hoe het kind in de 

groep functioneert. Met een uitgebreide overdracht kun je de ouder/verzorger 

geruststellen als je ziet dat de ouder/verzorger het moeilijk heeft. In ieder geval geef je 

altijd aan dat de ouder/verzorger ten alle tijden kan bellen om te informeren hoe het 

wennen verloopt. 

 

Eerste dag: 

Het kind wordt om 09:30 uur gebracht en om 11:30 uur opgehaald. De dagen daarna 

zijn de tijden afhankelijk van het verloop van de eerste dag maar in de regel als volgt: 

 

Tweede dag: 

Het kind wordt om 09:30 uur gebracht en na het eten om ongeveer 12:30 uur 

opgehaald. 

 

Derde dag: 

Het kind wordt om 09:00 uur gebracht en na het slapen om 15:30 opgehaald. 

 

Als blijkt dat een kind erg veel huilt en problemen heeft met eten/drinken, meldt je dit 

meteen bij de assistent locatiemanager. 

Samen met haar kijk je wat je het kind extra kunt bieden. Als blijkt dat een kind na een 

week nog niet gewend is aan het kinderdagverblijf, maak je samen met de assistent 

locatiemanager en ouder(s)/verzorger(s) een planning voor een verlengde wenperiode. 

De planning omvat vaste afspraken over de registratie van het huilen, eten, drinken en 

aanpak van het kind. Als een kind ook na de tweede week niet kan wennen binnen het 

kinderdagverblijf, wordt de wenperiode, altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) 

(tijdelijk) aangepast met nogmaals een verlengde derde wenperiode. De 

ouder(s)/verzorger(s) zal samen met de assistent locatiemanager na moeten gaan waar 

het kind extra begeleiding nodig heeft om zich thuis te voelen bij De Droomengeltjes. 

Tevens zal de tijdens dit gesprek naar een vermoedelijke oorzaak van moeilijk wennen 

aan de ouder(s)/verzorger(s), gevraagd worden. 

 

Het wenschema is te vinden onder formulieren 
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Wenschema 

 
Wenschema van :_______________________________________________ 
 

Groep :_______________________________________________ 
 

Datum Intake  :_______________________________________________ 
 
 

 
 

Week Brengtijd Haaltijd Met Ouder? Bevindingen 

Maandag     

Dinsdag     

Woensdag     

Donderdag     

Vrijdag     

 

 
Bijzonderheden :_______________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

Afspraken n.a.v. de eerste wendagen van het kind: 
 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 

 


