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Met ruim twintig
jaar ervaring in
het vak is Nicole
Handels-Kunen
een absolute professional. Maar
groeien in haar rol
als pedagogisch
coach bij Spring
Kinderopvang doet
ze nog steeds.
“Elke keer als ik
een collega of kind
zie groeien of als ik
de ouders zie groeien als opvoeder, dan
groei ik daar zelf
ook weer een stukje
van. En groei?
Dat zit ook in hele
kleine dingen.”
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Groei doet groeien
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Kinderopvang (IKK) in 2018 is het voor
iedere organisatie in de kinderopvang verplicht om een pedagogisch coach in dienst te hebben.
De coach bewaakt de kwaliteit en
draagt zorg voor het verkleinen
van ontwikkelingsachterstanden
bij kinderen. “We zien steeds
meer kinderen met problemen
op meerdere ontwikkelgebieden”,
vertelt Nicole Handels-Kunen.
“Zoals motorische problemen
of problemen als gevolg van een
instabiele gezinssituatie. De
aandacht voor taalachterstanden
en de sociaal emotionele ontwikkeling van peuters is een belangrijk deel van ons werk. Maar als
pedagogisch coach volg ik samen
met de medewerkers de bredere
ontwikkeling van kinderen van nul
tot 13 jaar.”

Andere bril

“We zijn alert op signalen en
reageren proactief naar ouders.
Dat doen we heel laagdrempelig.
De ouders zijn in onze ogen de
expert. Wij kijken vanuit onze
expertise met een andere bril en

Nicole Handels-Kunen
zien dingen die ouders misschien
niet direct opvallen. Mensen rea
geren wel eens. ‘Kinderen moeten al zo veel. Laat ze toch lekker
kind zijn.’ Die reactie begrijp ik
heel goed maar de maatschappij
vraagt veel van kinderen en van
hun ouders. Met name voor kinderen uit anderstalige gezinnen
of met diverse problematiek, kan
dit moeilijk zijn. Dat biedt echt
uitdagingen in de ontwikkeling
van een kind.”

“Tegenwoordig is kinderopvang
meer dan opvang alleen. We
kunnen inspelen op eventuele
achterstanden in de ontwikkeling van een kind nog voordat het
naar de basisschool gaat. We maken het niet meteen groot want
dat is het in de meeste gevallen
ook niet. Met een paar concrete
tips helpen we ouders al op weg
naar net die kleine verandering
die voor de ontwikkeling van hun
kind het verschil kan maken. En

is er wel meer nodig dan kunnen
we snel de juiste hulp en ondersteuning bieden naar andere professionals in ons netwerk. Soms
is een gespecialiseerde kleine
groep de uitkomst en zien we
kinderen na een paar jaar weer
het reguliere basisonderwijs
instromen. Je ziet een kind echt
groeien. En we zien ook ouders
in hun rol als opvoeder groeien.
Daar groei ik zelf ook steeds
weer een stukje van.”

