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      9 tips om kinderen minder te laten  
wachten in de kinderopvang

1   Evalueer jezelf 

Hoe ga jij om met wachtmomenten? Vul de zelfevaluatie test 
van de speeltip in en kom het snel te weten. Bespreek het resul-
taat en de antwoorden met je collega’s of verantwoordelijke.

2   Minder wachten, daarom! 

Denk even aan je laatste keer in een wachtzaal bij de dokter 
of bij een bushalte. Wachten en vooral het niet weten 
wanneer het wachten gedaan is, is niet leuk. Dat is net voor 
kinderen zo. Wat verandert er wanneer een aantal wachtmo-
menten vlotter zouden verlopen? Welke voordelen heeft dit 
voor jou, de kinderen en de ouders?

3   Breng de wachtmomenten van je opvang in kaart 

Observeer een aantal kinderen en houd bij hoelang ze op 
een dag moeten wachten, wanneer en waar. Zo krijg je een 
realistisch beeld van het aantal wachtmomenten.  Welke van 
de volgende wachtmomenten kom je tegen? Hoe verloopt 
het voor kinderen? Wat merk je bij jezelf? 

• Wachten op speelmateriaal dat uitgehaald wordt
• Wachten tot je aan de beurt bent
• Wachten tot de activiteit klaarstaat
• Wachten tot je aan tafel kan
• Wachten tot je eten krijgt
• Wachten tot je verzorgd kan worden
• Wachten tot je uit je bed mag komen

4   Elk wachtmoment is anders

Sorteer de wachtmomenten die je noteerde in 2 categorieën:

•  Wachtmomenten die je kan vermijden door de organisatie 
anders aan te pakken

• Wachtmomenten die je speels kan invullen

Dit onderscheid is belangrijk. Het beste wachtmoment is een 
wachtmoment dat niet bestaat. Probeer eerst met de vol-
gende stap wachtmomenten om te vormen en te vermijden. 
De wachtmomenten die daarna nog bestaan, kan je speels 
invullen. 

5   Maak een plan 

Door het ritme van elk kind te respecteren, ga je minder dingen 
met iedereen samen doen en dus minder wachttijd creëren. 

•  De grotere peuters kunnen rustig zelf uit hun bed komen 
als ze wakker zijn

•  Kinderen kunnen vanaf ze kleuter zijn zelf aangeven als 
ze naar het toilet moeten. Is het dan nodig dat ze in een rij 
gaan staan op vaste momenten? 

Ga na welke wachttijden van je lijstje je op die manier kan 
vermijden. 

6   Een eerste stap

Kinderen kunnen heel wat zelf doen, zowel in de voorschoolse 
als in de buitenschoolse opvang. Zo bespaar je zelf tijd die je 
in andere dingen kan steken én betrek je de kinderen. Die vin-
den het vaak heel leuk om te helpen. Een win-win situatie dus!

•  Voorzie een lage kast, zodat kinderen zelf de tafel helpen 
dekken.

•  Klaar met eten? Een nat washandje voor elk kind kunnen ze 
nemen bij de keuken, ze poetsen hun mond en doen het in 
de wasmand. 

•  Terug van school? De oudere kinderen bedienen zichzelf met 
bekers en de waterkan. Per tafel ruimen ze op als iedereen 
klaar is. 

Welke wachtmomenten kan je op deze manier korter maken? 

7   Doorheen de dag 

Door dingen vooraf te organiseren of betere systemen te 
verzinnen, vermijd je wachttijd. 

•  Net voor openingstijd maak je de speelhoeken ‘speelklaar’ 
door prikkelend materiaal uit te halen. De kinderen kunnen 
dan meteen zelf aan de slag. 

•  Schenk het water alvast in bekers voor je de kinderen aan 
tafel roept. 

8   De ouders doen mee

Is er toch nog wachttijd over? Haal je creatieve brein boven 
en draai het eens helemaal om. Kies bijvoorbeeld samen een 
wachtmoment uit en schrijf in kernwoorden op hoe je dat mo-
ment zo saai mogelijk kunt maken. Vervang al deze woorden 
door het omgekeerde woord. Wedden dat je tot leuke ideeën 
komt? Kinderen zoeken vaak zelf spontaan naar mogelijkhe-
den om wachtmomenten in te vullen. Denk maar aan liedjes 
zingen of materiaal zoeken om mee te spelen. Daar kan je 
op inspelen, door dit voor te bereiden of ‘wachtzakjes’ met 
prikkelende materialen te verzamelen. 

9   Volg op

Ben je geïnspireerd? Fantastisch! Pak niet onmiddellijk alle 
wachtmomenten aan. Test enkele eenvoudige ideetjes uit en 
bespreek hoe dit ging. Neem daarna een volgende stap. Zo 
evolueer je stap voor stap naar een opvang met minder en/of 
leukere wachtmomenten.

Aan de sla
g!
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