
‘De opleiding babyspecialist laat ons kritisch 

kijken naar ons eigen handelen’ 

25 Jaar in het vak en drie ‘eigen’ kinderen: aan ervaring 

heeft pedagogisch medewerker Linda Kortleever geen 

gebrek. Toch vindt kindcentrum Beekrijk in Beek en Donk 

het belangrijk dat alle pedagogisch medewerkers, hoewel 

geschoold en ervaren, zich blijven ontwikkelen. Dus 

volgden Linda’s team van babygroep De Bijtjes en ook De 

Vlinders de opleiding tot babyspecialist. ‘We zijn ons nog 

meer bewust geworden van ons eigen handelen en dat is 

altijd waardevol, ook na 25 jaar in het vak.’  

Bijeenkomsten, huiswerkopdrachten, video’s van pedagogen en een observatiemoment. Een pittige 

cursus was het, naast de uren die ze maken als pedagogisch medeweker op de babygroep. Drie 

hoofdonderwerpen kwamen er aan bod: de ontwikkeling van een baby, hechting en inrichting & 

activiteiten. ‘Die ontwikkeling en hechting waren interessant’, zegt Linda, ‘maar waar we op de groep 

vooral mee aan de slag zijn gegaan is de inrichting. Die moet rustig zijn, niet teveel prikkels. Ga maar 

eens op de grond liggen en bekijk het vanuit het oogpunt van een baby. Hetzelfde geldt voor de 

materialen waar de baby’s mee kunnen spelen. Dat kunnen simpele voorwerpen zijn zoals houten 

lepels, bekers of doekjes die ze kunnen onderzoeken. Speelgoed met toeters en bellen op batterijen 

hebben baby’s helemaal niet nodig.’ 

Uitdaging 

Wat betreft activiteiten voor een baby ging het er in de babycursus vooral over dat baby’s zich 

ontwikkelen door beweging. Linda: ‘Dus moeten ze van ons de vrijheid krijgen om te bewegen en 

niet teveel belemmerd worden. Wij zorgen voor een stukje uitdaging om ze daarin te stimuleren. Zo 

leggen we een baby bij voorkeur op de buik op de grond, zodat hij/zij op ontdekkingstocht kan gaan. 

En leggen we een speeltje net iets verder weg, om de baby uit te dagen het zelf te gaan pakken. De 

deur tussen de twee babygroepen staat geregeld open zodat de kleintjes ook op onderzoek uit 

kunnen gaan in de andere ruimte als ze dat willen.’  

Aandacht 

Wat ook tijdens de opleiding aan bod kwam is nog bewuster aandacht hebben voor de baby. ‘Dat 

klinkt misschien vanzelfsprekend, maar op een dag ben je toch veel aan het multitasken’, vertelt 

Linda. ‘Bewust onverdeeld aandacht hebben voor de baby, terwijl je de baby verschoont of een flesje 

geeft, is heel waardevol. Even écht contact maken en vooral veel praten tegen de baby terwijl je 

uitlegt wat je doet. Bewust die momentjes pakken. Andere dingen moeten dan maar even wachten.’   

Bewustwording 

Is op KC Beekrijk na de opleiding het roer helemaal om? Nee hoor. ‘Het heeft vooral gezorgd voor 

een stukje bewustwording en even kritisch naar jezelf kijken. In ons handelen met de baby’s, de 

inrichting van de ruimte en de activiteiten die we aanbieden hebben we kleine veranderingen 

toegepast. Het leuke is dat ons hele team deze opleiding gevolgd heeft en we elkaar daarom scherp 

kunnen houden.’ Ook wordt kennis en ervaring binnen de verschillende locaties van Stichting GOO 

gedeeld. Linda: ‘Zo zijn we onlangs op bezoek geweest bij onze collega’s van KC De Raagten, waar ze 

weer een andere cursus hadden gevolgd. Op deze manier wisselen we 

onderling kennis en ervaring uit. Zo blijven we leren, ook na 25 jaar.’  


