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Werkblad: welkom in mijn opvang

Kinderen zijn veel bezig met het gevoel ergens bij te horen: ze hebben hun plek thuis en ze hebben hun plek op 
jouw opvang. Dit hoeven geen twee aparte werelden te zijn, je opvangkinderen zijn juist gebaat bij een bepaalde 
verbinding tussen beide. En daar kun jij ze bij helpen! Verder is een plek waar je je goed voelt, een plek die veilig en 
vertrouwd voelt. Binnen jouw opvang is vertrouwen daarom heel belangrijk. Vertrouwen in elkaar en in jezelf. 
Vertrouwen zorgt ervoor dat je opvangkinderen zich ontwikkelen, vriendschappen sluiten en deel gaan uitmaken 
van een steeds groter wordende wereld. In het geval van jouw opvang begint vertrouwen al bij: je welkom voelen. 
Dit gevoel ontstaat door een gezellige huiselijke omgeving. Met de kleuren die je kiest, zorg je voor sfeer en zachtheid. 
Ook meubels, verlichting en soorten materialen dragen hieraan bij. Ook geef je je ruimte extra uitstraling middels 
foto’s, kunst- en knutselwerken, planten of andere voorwerpen. Deze staan symbool voor jouw interesses, je eigen 
gezin, en de cultuur waar je uit komt. 

Jouw opvang: een vertrouwde plek voor iedereen
Je opvang is voor jou al thuis. Maar wat hebben kinderen en hun ouders nodig om zich welkom te voelen binnen 
jouw opvang? Hoe creëer je de emotionele veiligheid waarbinnen er ruimte is voor fijne en waardevolle interactie? 
Onderstaande vragen helpen je hierbij:

1.  Kunnen de kinderen zien wie ze zijn en wat ze graag doen?

2.  Waar kan een kind in jouw opvang meer leren over de andere kinderen? 

3.  Waar zien kinderen hun eigen naam terug? Komen ze deze regelmatig tegen?

4.  Is er een plekje waar de kinderen jou beter kunnen leren kennen? Waar ze zien waar jij van houdt en welke  
  mensen speciaal zijn voor jou?
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5.  Hoe kunnen kinderen zich verbonden voelen met elkaar?

6.  Zijn de interesses, waarden en levens van je opvangkinderen en hun familie zichtbaar binnen jouw opvang?

7.  Hoe blijven kinderen binnen jouw opvang verbonden met de wereld thuis?

8.  Kun je jouw opvang nog ‘zachter’ inrichten? Denk hierbij aan natuurlijke materialen, zachte stoffen en kleuren.

9.  Kun je je opvang met behulp van bepaalde belichting of kleurkeuzes sfeervoller maken?

10.  Hoe laat jij binnen jouw opvang zien wat jij belangrijk en waardevol vindt?
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11.  Hoe zorg jij ervoor dat ouders en kinderen zich thuis en verbonden voelen?

12.  Hoe zorg je voor een uitnodigende sfeer binnen jouw opvang?

Kijk voor meer informatie, inspiratie en activiteiten bij de documenten in de reeks ‘Pedagogiek 
voor gastouders’. Je vind deze documenten terug in de kenniswijzer van Mijngastouderburo.nl


