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SAMEN EEN GEZIN
fe eigeh kivrdprev\ ev\ je gastkindprer,\
Als je zelf kinderen hebt én gastkrnderen opvangt,
is er een bijzondere srtuatie bij jou thuis. Samen

opgroeien met kinderen uit andere gezinnen is
anders dan opgroeien met alleen je eigen broertje(s)
en/of zusje(s). Zowel je eigen kinderen als je gastkinderen krijgen er een tweede gezinssituatie bij. tn
als ze samen een band kunnen opbouwen rs dat een
verrijkende ervaring.
et is goed om regelmatig met je
kinderen en je partner te evalueren wat het voor hen betekent
dat jij gastouder bent. Bekijk of er in de
loop der tijd dingen veranderd zijn waarmee je rekening moet houden. Heeft je

partner misschien een zwaardere baan
gekregen, waardoor hij behoefte heeft
aan meer privacy als hij uit z'n werk thuis
komt? Als je eigen kinderen een stuk
ouder zijn dan je gastkinderen, vinden
zij het dan geen probleem dat het huis is
ingericht op jongere kinderen? Bedenk
samen oplossingen, zodat je huis zowel
jouw werk- als jullie leef plek kan zijn.

oudste zijn. Hierdoor ervaren ze andere
gezinsposities en leren ze zich verant-

elk kind telt.

Voor elk kind een eigen plek
Dat kan letterlijk zijn: laat het kind ergens
persoonlijke spulletjes leggen (familiefoto's, eigen speeltjes) waar andere kinderen niet aan komen. Maar heb ook
aandacht voor zijn rol/positie in het gastgezin: je mag zijn wie je bent.
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woordelijk te voelen voor een jonger
Begeleid het 'samen spelen'

ki nd.

Wat vind

jij als gastouder belang-

rijke sociale ervaringen bij het samen
opgroeien van je eigen en gastkinderen? Schrijf ze eens voor jezelf op. En
bespreek ze met je gezinsleden, de
vraagouders en andere qastouders.

Gastkinderen aannemen
als je zelf kinderen hebt?
Hier let je op!

Aandachtspunten bij het
samen opgroeren

De samenstelling van de groep is bepa-

Je gastkinderen komen uit gezinnen met

lend voor de sociale ervaringen die de
kinderen met elkaar opdoen. Kinderen
van dezelfde leeftijd als jouw eigen kinderen zijn aan elkaar gewaagd. Ze maken

verschillende gezinssamenstellingen en
achtergronden. Ze kunnen leeftijdge-

wellicht sneller ruzie met elkaar, maar
kunnen ook veeÍ plezier met elkaar hebben. Qua ontwikkeling zijn Íeeftijdgenoten doorgaans aan hetzelfde spel toe
en daardoor kunnen ze makkelijk speel-

nootjes zijn of juist in leeftijd verschillen,
dezelfde of de andere sexe hebben. Om
positieve relaties te bevorderen tussen
alle kinderen in je gezin kun je denken
aan de volgende aandachtspunten.

Samen spelen geeft een band. Als het
samen spelen niet vanzelf gaat, kun je
dit als gastouder begeleiden door erbij
te gaan zitten, en/of samen te spelen.
Daarbij is initiatief van jou en de kinderen
gelijkwaardig. Je begeleidt het samenspel zonder het over te nemen. Je ondersteunt de kinderen om zelf hun eventuele
conf licten op te lossen (zie het kader
hieronder).

Jouw speelgoed, mijn speelgoed
Wees duidelijk welk speelgoed van je
eigen kind is (houd dit apart) en wat
speelgoed voor alle kinderen is. Als gastkinderen eigen speelgoed meenemen,
moeten de afspraken hierover ook duide-

lijk zijn om ruzie en teleurstelling te voorkomen.

Neem tijd om kennis te maken

maatjes van elkaar worden.

Gun de kinderen de tijd om aan elkaar te

Stimuleer de saamhorigheid

Een groot leeftijdsverschil zorgt weer

wennen. Gezamenlijke rituelen, samen
spelletjes doen, liedjes zingen en voorlezen kunnen daarbij helpen. Laat kinderen
die er al langer zijn het nieuwe kind rondleiden en waar nodig helpen. Besteed
aandacht aan de groepsregels, zodat het

Dat doe je vooral door samen dingen
te doen. Misschien via alledaagse routines, zoals samen mooi de tafel dekken
en grapjes maken tijdens het eten. Maar
ook door gezamenlijk feestvieren, aandacht hebben voor feestdagen en ver-

kind weet wat de afspraken zijn en het
zich veiÍig kan voelen. Betrek alle kinde-

jaardagen, gezamenlijke uitstapjes, met
z'n allen pret maken in de regen, wind en

voor andere positieve ervaringen. Enkele
voorbeelden:

. de oudsten kunnen de jongsten helpen
met praktische dingen, zoals de knopen
van de jas dichtmaken of een broodje
smeren;

. de kleintjes zien wat de grotere kinde-
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ren al kunnen en worden gestimuleerd
om het ook te gaan doen;
. kinderen kunnen nieuwe gezinsrollen oefenen. Misschien zijn ze thuis de
jongste, terwijl ze tijdens de opvang de

ren bij het opstellen van nieuwe groepsregels en laat merken dat de mening van
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sneeuw of met water in de tuin op een
warme zomerdag. Leg de belevenis vast
in een fotoboek of fotocollage waar jullie
samen naar kunnen kijken en op kunnen
terugkomen.
Omgaan met verschillende karakters
Het komt voor dat een eigen kind en
een gastkind elkaar niet liggen. Ze botsen met elkaar of ontlopen elkaar. Een
oplossing hierin forceren helpt niet. Probeer wel goed te observeren wat er aan
de hand is, want misschien geeft dit
inzicht voor een oplossing. ls er sprake
van jaloezie (van het eigen kind) of van
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DE DRIE O'S

STAP

I, DE INZICHT.STAP: O
I

STAP

2,

DÉ,

GOED.IDEE.STAP: O

buitengesloten voelen (gastkind)? Zou
een gezamenlijke activiteit een idee zijn,
zodat de kinderen ervaren dat samen iets
doen leuk is?
Spelen met eigen vrienden
Als je eigen kind een vriendje meeneemt
terwijl jij een gastkind opvangt, kan het
gastkind zich buitengesloten voelen. Dit

STAP 3, DE VERZOEN-§TAPI O

zijn situaties die je samen met de kinderen kunt bespreken en waarbij je samen
kunt nadenken over oplossingen. Je kunt
bijvoorbeeld afspreken dat de kinderen
het eerste uurtje met z'n allen spelen
en dat daarna je eigen kind nog met zijn
vriendje samen mag spelen. Jij kan dan
iets anders gaan doen met het gastkind.
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