Bijlage MeMosnaQ 5: Vragenvuur
Voorbeeldvragen voor een kennismakingsgesprek
Hieronder vinden jullie een aantal vragen voor een kennismakingsgesprek. Het is zeker geen
volledige lijst.
Vragen die de kinderbegeleider aan de ouders kunnen stellen:
Hoe heet jullie kindje en heeft de naam een bepaalde betekenis voor jullie?
Wat zijn jullie namen?
o Is het goed als ik jullie aanspreek met “mama en/of papa x”?
o Vinden jullie het goed als ik jullie aanspreek met jullie voornamen?
o Hebben jullie nog andere kinderen? Wat zijn hun namen?
Met welk gevoel zitten jullie hier?
Wat komt er zoal bij je op als eerste indruk?
Waar denk je aan bij het woord “groepsopvang”?
Wat verwachten jullie van de opvang?
Welk gevoel heb je bij over de start van je kind in onze opvang?
Wat is het belangrijkste dat je vandaag te weten wilt komen?
Wat wil je graag als eerste te weten komen vandaag?
Wat wil je mij zeker vertellen over je kindje vandaag?
Wat moet ik zeker weten om goed voor jullie kind te kunnen zorgen voor wat betreft:
o Troosten
o Slaapgewoonten
o Verluieren en wassen
o Eetgewoonten
o Signalen van ongemak
o Spelplezier
o Liedjes en muziek van thuis
o Gewoonten van thuis wat dagindeling betreft
o Gevoeligheid voor prikkels (andere kinderen, geluiden, …)
Hoe doen jullie het thuis?
Zijn er bepaalde routines die jullie willen tonen?
Wat is jullie grootste bezorgdheid momenteel rond jullie kind?
Wat vindt jullie kindje momenteel heel fascinerend?
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Kan het zijn dat iemand anders jullie kindje eens komt halen?
Hebben jullie familie in de buurt?
Kennen jullie andere ouders met kleine kinderen, eventueel hier in het kinderdagverblijf?
Hoe vaak willen jullie komen wennen?
Wat denken jullie nodig te hebben om de meeste spanning rond de start weg te nemen?
Hoe informeren we elkaar het best, zowel dagdagelijks als wanneer een van ons eens een
uitgebreider gesprek willen om iets te bespreken?
Welke contactvorm hebben jullie liefst?
Vinden jullie het ok dat ik nu een foto neem van je kind en eventueel ook een van jullie
samen? Zo kunnen we alles voor je kind klaarmaken en hebben we ook al een foto voor
de familiemuur.
Vragen die de ouders de kinderbegeleiders kunnen stellen:
Ben jij de vaste begeleider van mijn kind?
Zijn er nog andere begeleiders in dit groepje? Wie zijn ze?
Hoeveel kinderen zijn er in de groep?
Hoeveel begeleiders zijn er doorheen de dag?
Is dat voldoende om elk kind voldoende tijd te geven?
Hebben jullie tijd om met de kinderen te spelen?
Kunnen kinderen hier slapen als er andere kinderen zijn die huilen?
Mijn kindje heeft een doekje nodig om te kunnen slapen… ik weet dat het niet mag en ik
heb het ook al geprobeerd maar het lukt niet. Hoe gaat het hier dan verlopen?
Ik wil niet dat mijn kind een tutje heeft. Daarom wieg ik haar tot ze slaapt. Kan dat hier
ook?
Hoe verloopt het eten van de kinderen hier?
Moeten ze een ritme volgen?
Mijn kind eet niet graag en niet goed (peuter die start). Hij vindt niet veel dingen lekker.
Hoe gaat het hier?
o Mijn baby drinkt liever kleine hoeveelheden maar heeft wel meer flesjes op een
dag. Hoe kan dat hier verlopen?
Kan ik hier borstvoeding geven?
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Hoe kunnen we de ontwikkeling van ons kind volgen?
Wie volgt de ontwikkeling van ons kind op?
Hoe gebeurt dat?
Worden wij daarbij betrokken? Hoe verloopt dat?
Wat doen de kinderen hier allemaal tijdens de dag?
Gaan jullie naar buiten met de kinderen?
Zijn hier (nog) kinderen van andere culturen?
Het eten is zo anders dan bij ons thuis. Kan ik zelf zijn maaltijd meegeven?
Het is bij ons thuis zo anders dan hier. Gaat dat wel lukken?
Wat doen jullie als kinderen lastig doen?
Worden kinderen gestraft hier?
Doen die grotere kinderen de kleintjes geen pijn?
Kunnen we af en toe eens langer blijven of vroeger komen zodat we zien wat hier
allemaal gebeurt?

6

