
‘Het traineeprogramma van 

GOO is een aanvulling op mijn 

opleiding’ 

Toen Kim Zwanen voor haar opleiding 

tot onderwijsassistent koos, kon ze 

nog beide kanten op: werken in de 

opvang of het onderwijs. Na een stage 

in het onderwijs kreeg de net 

afgestudeerde Kim het aanbod om 

deel te nemen aan het traineeproject 

van GOO en tegelijkertijd aan de slag 

te gaan in de kinderopvang. Een keuze 

waar ze geen spijt van heeft.  

Sinds juli werkt Kim als pedagogisch medewerker bij kinderopvang Beekrijk in Beek en Donk. 
Praktijkervaring in de kinderopvang had ze nog niet. Juist daarom was het fijn om met het 
traineeprogramma de werkvloer op te gaan. Het is een programma van drie jaar om startende 
collega’s in het onderwijs en de kinderopvang een zachte landing te geven. Zo komen de trainees 
regelmatig samen om uitleg te krijgen over computersystemen, workshops te volgen en te sparren 
met professionals en andere trainees.  

Workshops 

Kim: ‘In oktober zijn we drie dagen samengekomen op verschillende locaties van GOO. De eerste dag 

stond vooral in het teken van elkaar leren kennen en samenwerken. De andere twee dagen gingen 

meer de diepte in. Hoe sta je in je werk, hoe kun je grenzen aangeven en hoe voer je gesprekken met 

ouders? Met praktijkvoorbeelden waarvan ik dacht: hier kan ik echt iets mee. Dat was een aanvulling 

op mijn opleiding want dat soort dingen leer je tijdens je studie niet.’ 

Ervaring opdoen 

Ondertussen werkt Kim bij Beekrijk zowel op de babygroep, peutergroep als op de BSO. ‘Zo kan ik 

ervaring opdoen met kinderen van verschillende leeftijden en voor mezelf uitvinden wat ik het leukst 

vind. Maar voor nu vind ik de afwisseling heel fijn en leerzaam.’ 

Coaching 

Tijdens de traineeperiode krijg je als starter ook de nodige coaching. Kim: ‘Ik voer regelmatig 

gesprekken met mijn leidinggevenden: hoe was je binnenkomst bij GOO, hoe is je contact met 

collega’s, hoe voel je je binnen de organisatie? En: zit je hier op je plek? Als er iets is waar ik even 

over wil sparren, dan maken ze tijd voor mij. Het is mooi dat ik - ook nu ik een baan heb - mezelf kan 

blijven ontwikkelen.’  


