‘Superleuk om te zien hoe baby’s zich
ontwikkelen en daar een actieve rol in te
mogen spelen’
Dat ze later iets met kinderen zou gaan doen, stond aan
het begin van de middelbare school al vast. Inmiddels is
Annemiek Willems alweer twee jaar pedagogisch
medewerker bij Stichting GOO. In de kinderopvang en in
het basisonderwijs liggen de banen tegenwoordig voor
het oprapen. Annemiek vertelt waarom ze koos voor
een baan bij GOO en hoe het haar na twee jaar bevalt.
Per toeval kwam Annemiek tijdens haar eerste stage terecht op een locatie van GOO. ‘Die werd
namelijk geregeld door mijn school. Maar omdat het zo goed was bevallen, heb ik voor mijn stages in
de volgende leerjaren ook gekozen voor een GOO-locatie. Dat kwam ook doordat klasgenoten
enthousiast waren over hun stages bij GOO.’
Vervangerspool
Met haar diploma eenmaal op zak was het voor Annemiek logisch om weer voor GOO te kiezen. Ze
kwam als pedagogisch medewerker eerst terecht in de vervangerspool, waarbij je op verschillende
locaties wordt ingezet. ‘Heel leuk en leerzaam om overal een kijkje te nemen. Maar na een aantal
maanden merkte ik dat ik graag een vaste groep wilde zodat ik met de kindjes echt iets kon
opbouwen. Dus ben ik als vaste medewerker gestart bij kinderopvang Klimop in Aarle-Rixtel. Daar
voelde ik me meteen onderdeel van het team en heb ik het nog altijd erg naar m’n zin.’
Blijven ontwikkelen
Sinds ze bij GOO in dienst is heeft Annemiek al een paar cursussen mogen doen om zich te blijven
ontwikkelen. ‘Toen ik bij de Klimop kwam werken heb ik een VVE-cursus gevolgd, die zich richt op
kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand. En onlangs ben ik geslaagd voor de Emmi
Pikler cursus, waarbij je leert hoe je kinderen zoveel mogelijk zelf kunt laten ontdekken. Bijvoorbeeld
met onze lage meubeltjes, die de zelfredzaamheid van het jonge kind vergroten. Een inspirerende
cursus als mooie aanvulling op mijn opleiding.’ Ook binnen de stichting valt er volgens Annemiek veel
te leren van elkaar. ‘Zo hadden we pas een bijeenkomst voor alle babyleidsters om onderling kennis
en ervaring uit te wisselen. Het is mooi dat we elkaar binnen de stichting met nieuwe inzichten en
werkwijzen kunnen inspireren.’

