Intern Begeleider Kinderopvang en Peuterspeelzaal

Daar ga je op maat mee verder.’
Cursisten leren om kinderen met gemeenschappelijke behoeften en problemen aan elkaar te
koppelen, zodat er groepsgewijs aan hun ontwikkeling kan worden gewerkt.
‘Een kind dat moeilijk contact maakt, zet je bij
een kind dat ook in zijn eentje zit te kleien’,
schetst Jeannette. ‘Als verbindende factor doe
jij met ze mee. Je praat met ze, zodat ze worden

Leer zelf een
zorgstructuur
opzetten

aangemoedigd om met elkaar te spelen. Dat
werkt. Vroeger kwamen we niet verder dan: die
doet niet mee, waar ligt dat aan? Door die observaties zie je de ontwikkelingsfase van elk kind en
herken je gemeenschappelijke punten waaraan
je gaat werken.’
Dit gebeurt in samenspraak met ouders. Met
hen wordt bijvoorbeeld afgesproken dat zij thuis
kinderen uitnodigen om met hun kind te spelen,
of taalspelletjes doen bij taalachterstand.
De cursus bestaat inmiddels een aantal jaren,
maar staat volgens Karin binnen de kinderopvang nog in de kinderschoenen. ‘De functie
van intern begeleider in de kinderopvang is nog
niet zo bekend, maar de cursus trekt geleidelijk
steeds meer geïnteresseerden.’
Ze hoopt dat deze functie meer ‘body’ zal krijgen. ‘Om de functie regulier te maken, is het nodig dat een organisatie investeert in extra uren
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Meer weten?
Karin van der Meulen
k.vandermeulen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/ibvoorkov
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