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Intake en Wennen 

 
Een maand voor de daadwerkelijke plaatsingsdatum wordt er door de leidsters van de groep 
contact met u opgenomen om een intake afspraak te maken. Hierin worden de volgende 
zaken besproken: 

 de voeding- en slaapgewoonten van uw kind (bij dagopvang) 
 eventuele allergieën 
 groepsbeleid zoals dagindeling, wandelen, deurbeleid, observatiesysteem. 
 Wenmomenten ( 4 wendagen, in overleg) 
 Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de groep en haar leidsters en kunt u ook 

vragen stellen. Ook vinden wij het fijn om alvast kennis te maken met uw kind. 

Aan de basis van een goede opvang van de kinderen in een kinderdagverblijf staat de 
gehechtheid van de kinderen aan hun vaste leidster. Een gehechtheidrelatie ontstaat niet 
van de ene dag op de andere. Het opbouwen van een gehechtheidrelatie kost tijd. 
Gedurende de wenperiode wordt de basis gelegd voor deze relatie. Het doel van de 
wenperiode is: 

 Het vertrouwd raken van het kind met de nieuwe omgeving, het opbouwen van een 
gehechtheidrelatie tussen kind en leidster en de andere groepsgenootjes. 

 Het vertrouwd raken van de ouders/verzorgers met de nieuwe situatie en het 
ontwikkelen van een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en leidsters. 

 Het op elkaar afstemmen van voedingsschema’s, slaapritme en pedagogische aanpak 
thuis en in het kinderdagverblijf. 

Wennen betekent voor het kind dat het voldoende vertrouwen heeft om te kunnen 
functioneren in de groep. Het verloop van de wenperiode is afhankelijk van een groot aantal 
factoren. De professionaliteit van de leidster in het begeleiden van het wennen van kinderen 
zorgt ervoor dat er adequaat gereageerd kan worden op de invloed van de verschillende 
factoren. Omdat het wennen afhankelijk is van verschillende factoren is het niet mogelijk 
een algemene procedure voor het wennen vast te stellen. 
 
Tijdens het intakegesprek wordt daarom een wenschema opgesteld in overleg met de 
leidster. Houdt u er rekening mee dat de wenperiode (+/- 2 weken) valt voor de 
plaatsingsperiode. De kosten van de wenperiode wordt verdeeld tussen de ouders en Villa 
West. 
 

 

 


