Pedagogisch medewerkers GOO volgen cursus babyspecialist

‘Inspelen op de behoeftes van de allerkleinsten’
Een baby verzorgen is zo veel meer dan luiers verschonen en flesjes geven. Voor
de ontwikkeling van baby’s is gerichte aandacht heel belangrijk. Hoe je die
ontwikkeling kunt stimuleren, stond centraal bij de cursus ‘babyspecialist’ die
medewerkers van Stichting GOO onlangs volgden.
Stichting GOO richt zich met onderwijs en opvang op kinderen van 0 tot 13 jaar. ‘Wij
vinden het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het verdient. Dat geldt voor
kinderen in de basisschoolleeftijd en uiteraard ook voor de allerkleinsten’, vertellen
Gertie van den Hurk en Suzan Beekmans. Zij zijn pedagogisch coach bij Stichting GOO en
ondersteunen de pedagogisch medewerkers tijdens hun werkzaamheden.

Veilig en uitdagend
Wanneer je een baby op de juiste manier uitdaagt en prikkelt, stimuleer je de
ontwikkeling op lichamelijk, cognitief en sociaal vlak. ‘Doordat het kind zich al zo jong
gezien en begrepen voelt, zorg je ervoor dat ze zich ontwikkelen vanuit een veilige basis.
Dit is van grote meerwaarde voor de zelfstandigheid op latere leeftijd.’

Ontdekken met natuurlijke materialen
Doordat baby’s meer ruimte krijgen om zelf te ontdekken vanuit de fase waar ze op dat
moment inzitten, zien de pedagogisch coaches dat kinderen vindingrijker zijn. ‘Baby’s
ontdekken bij ons door het spelen met natuurlijke materialen zonder veel kleur en
muziek. Door het toevoegen van steeds nieuwe materialen, blijven we de ruimte
aantrekkelijk en uitdagend maken. Ook tijdens de verzorgingsmomenten is nu meer
aandacht voor de bewegingen en behoeften van het kind.’

Blije baby’s
De eerste verschillen zijn nu al merkbaar, vertellen de coaches. ‘Het kind staat nu nog
meer centraal en iedereen kijkt vanuit dezelfde pedagogische blik naar de ontwikkeling
van het kind. Als pedagogisch coaches zullen wij samen met de medewerkers deze
bewegingen blijven volgen.’
Meer weten over kinderopvang bij GOO? www.stichtinggoo.nl

