Traineeprogramma GOO zorgt voor ‘zachte landing’ voor startende onderwijs- en opvangprofessionals

‘Fijn om te sparren met coach en beginnende
leerkrachten’
Al tijdens zijn stage wist Lars van Stipdonk (25) het
zeker: Ik wil bij Stichting GOO aan de slag. Dat is
gelukt. De kersverse leerkracht volgt het
traineeprogramma en staat voor de klas bij KC
Berglaren en KC De Klimboom.
Hoe ben je met stichting GOO in aanraking
gekomen?
‘In het tweede leerjaar van de pabo liep ik stage bij
KC De Bakelaar. Die jaren daarna liep ik bij andere
organisaties stage, maar mijn voorkeur ging uit naar
GOO. Ik zocht contact en mocht op gesprek komen.
De avond na het kennismakingsgesprek werd ik al
gebeld of ik bij Stichting GOO wilde werken. En ik
had nog niet eens mijn diploma op zak!’
Je volgt een traineeprogramma, wat houdt dat in?
‘Dat houdt in dat ik in dienst ben bij stichting GOO én dat ik gedurende één jaar acht trainingsdagen
volg. Tijdens zo’n dag maak je als trainee kennis met alle dertien kindcentra van GOO en met andere
startende leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Daarnaast heb ik een
persoonlijke coach en krijg ik één dag in de week de ruimte om mijn certificaat bewegingsonderwijs te
halen. Als ik het traineetraject succesvol doorloop, dan biedt GOO mij een contract voor onbepaalde
tijd.’
Wat zijn de voordelen van een traineeprogramma?
‘Het fijne is dat je in contact komt met twintig andere starters van Stichting GOO. We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje en delen waar we als ‘beginners’ tegenaan lopen. Daarnaast is het fijn om alle
scholen én afdelingen van Stichting GOO te zien. Zo krijg ik een goed beeld van de organisatie. Ook de
coach die ons begeleidt, is van grote waarde. Ze komt af en toe langs om te kijken hoe het gaat, geeft
me tips en helpt me waar nodig.’
Wat zijn je doelen binnen Stichting GOO?
‘Allereerst wil ik mijn certificaat bewegingsonderwijs behalen. Als ik dat diploma op zak heb, wil ik het
liefst vijf dagen voor mijn eigen groep staan. Het werk bevalt me namelijk supergoed!’

