
 

‘Het is fijn als kinderen vertrouwde gezichten zien’  
 
 
Ze begon haar werkzame leven op kinderdagverblijf 
Hummeloord in Gemert. Inmiddels werkt pedagogisch 
medewerker en klassenassistent Moniek van de 
Vossenberg ruim 23 jaar bij Stichting GOO. Ze heeft op 
verschillende locaties gewerkt en is sinds twee jaar terug 
op de plek waar het voor haar begon. ‘Doordat ik met 
kinderen van verschillende leeftijden werk, blijft het 
werk heel afwisselend.’  
 
In de jaren dat ze actief is als pedagogisch medewerker en klassenassistent heeft Moniek veel zien 
veranderen in de opvang en het onderwijs. ‘Zaken die vroeger misschien niet opvielen, krijgen nu 
meer aandacht. Door bijvoorbeeld al op jonge leeftijd met taal aan de slag te gaan en eventueel door 
te verwijzen naar logopedie, voorkom je op latere leeftijd problemen.’  
 
Combinatie onderwijs/opvang  
De ontwikkelingen binnen Stichting GOO en de komst van kindcentra ziet Moniek als iets positief. ‘De 
combinatie van opvang met het onderwijs is ontzettend leuk én waardevol. Ik zie als klassenasistent 
hoe fijn kinderen het vinden om op hun eerste schooldag de leidster van de peutergroep terug te 
zien. Dat maakt de overgang naar de basisschool meteen een stuk minder spannend.’  Ze ervaart die 
combinatie zelf als afwisselend. ‘Mijn werk blijft uitdagend, doordat ik zowel in het onderwijs als de 
opvang werk. De kinderen hebben verschillende leeftijden en iedere leeftijd heeft weer andere 
aandachtspunten.’ Dat binnen Stichting GOO meerdere kindcentra vallen, ziet ze als een plus. ‘Je 
leert van elkaar. Doordat ik op verschillende locaties actief ben geweest, heb ik de nodige bagage 
opgedaan. Het is heel waardevol om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren en elkaar te 
ondersteunen.’  
 
Ontwikkelingsmogelijkheden pedagogisch medewerkers 
Moniek heeft even overwogen om via Stichting GOO een opleiding te volgen waardoor ze nog meer 
in het onderwijs kan gaan werken. ‘Ik heb daar uiteindelijk toch niet voor gekozen. Maar dát je 
binnen GOO de mogelijkheid krijgt jezelf te ontwikkelen, vind ik heel mooi. En wie weet, als er een 
opleiding komt waar ik me alleen op de kleuterklas kan richten, waag ik de sprong nog wel.’  
 
Kinderen helpen 
Na 23 jaar gaat Moniek nog altijd met veel plezier naar haar werk. ‘Ik maak zoveel mooie en leuke 
dingen mee. Ik ga nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk. Daarnaast blijft het mooi als je iets 
bij kunt dragen aan de ontwikkeling van een kind. Zoals laatst: ik merkte op dat een kind niet goed 
zag, terwijl we altijd dachten dat ze niet goed mee kon komen door een taalbarrière. Na de 
zomervakantie droeg ze een bril. Daardoor hebben we haar een stapje vooruit geholpen. Zoiets blijft 
voor mij toch de kers op de taart.’  
 
Benieuwd naar de vacatures die we hebben bij Stichting GOO. Je vindt onze vacatures hier. 

https://www.stichtinggoo.nl/nieuwsOverzicht/Nieuwsoverzicht

