
“IK WIL MEER MENSEN ENTHOUSIAST  

MAKEN VOOR ONS VAK” 

Op 6 juli werd Gerold Tilborg uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van 
het Jaar 2020. We zijn inmiddels een paar weken verder. Hoe gaat het met 
Gerold? PPINK belde hem op. 

 

Hoe was die maandag 6 juli voor jou? 
 
Het was een spannende dag. Ik was best zenuwachtig. Ik had niet verwacht dat ik Pedagogisch Professional van 
het Jaar zou worden. Ik verkeerde in goed gezelschap: er waren collega's genomineerd die heel goed zijn in hun 
werk. In eerste instantie had ik niet door dat ik het was geworden. Toen ik het doorkreeg, kon ik het daarom ook 
niet meteen bevatten. De hartverwarmende reacties die ik kreeg van kinderen, ouders en collega's zal ik niet snel 
vergeten. 
 
En ben je al een beetje bekomen van alle commotie? 
 
Ja, ik ben een beetje bijgekomen. Ik krijg nog steeds leuke reacties van ouders, vrienden, kennissen, familieleden 
en collega's. 
 
Hoe zie je het komende jaar voor je? Wat wil jij als Pedagogisch Professional 2020 uitdragen?  
 
Het zal zeker een leerzaam jaar zijn. Een jaar waarin ik de mogelijkheid krijg om naast alle kennis en ervaring die 
ik mag opdoen ook mijn netwerk kan uitbreiden. Mijn in dat jaar opgedane kennis gecombineerd met de 
ervaringen en het uitbreiden van mijn netwerk kan ik gebruiken om mij nog meer te ontwikkelen als pedagogisch 
medewerker binnen de kinderopvang.  
 
Ik kijk er naar uit om op verschillende scholen mijn ervaringen te delen met zowel collega's binnen de opvang als 
het onderwijs. Hierbij zal ik ook input krijgen van andere professionals binnen de opvang en het onderwijs. Die 
input kan ik gebruiken en toepassen binnen de opvang en in mijn omgang met de kinderen. 
 
Wat ik wil uitdragen als Pedagogisch professional is hoe belangrijk het is om onze kennis, ervaring en expertise 
aan stagiaires en studenten die erover nadenken ons vak te kiezen, over te brengen. Hierdoor kunnen we het 
niveau van de kinderopvang naar een nog hoger plan tillen en kunnen we ook meer mensen enthousiast maken 
voor deze beroepsrichting.  
 
En zijn er zaken die je aan de kaak wilt stellen nu je een heel jaar op de voorgrond staat? 
 
Er zijn binnen de groepen die ik voor me krijg ook kinderen die extra zorg en/of aandacht nodig hebben. We zijn 
als pedagogisch medewerkers niet altijd in staat deze extra zorg/ aandacht te bieden. Ik stel daarom voor om 
binnen de kinderopvang te kijken of er bijvoorbeeld meer trainingen/ workshops of ruimte kunnen komen om te 
kijken hoe we deze extra zorg/ aandacht kunnen bieden. Ook kunnen we kijken of we via brainstormsessies in het 
land de verschillende expertises en ervaringen binnen kinderopvang kunnen gebruiken om dit te realiseren of te 
verbeteren. We kunnen en doen al veel, maar ik zou nog meer willen bieden. 
 
Een ander onderwerp dat ik ook belangrijk vind, is de werving van meer mannelijke collega's binnen de 
kinderopvang. Het is nog steeds gebruikelijk dat de zorg en dus opvang voor kinderen vooral door vrouwen wordt 
gedaan en vooral interessant wordt gemaakt voor vrouwen. Tegenwoordig zijn er zo veel verschillende 
gezinssamenstellingen: het (traditionele) moeder-vader, alleenstaande moeder; alleenstaande vader; gescheiden 
ouders (eventueel met nieuwe partner); twee vaders, twee moeders, enz. Die diversiteit in gezinssamenstellingen 
zou ik ook graag zien binnen de kinderopvang. 
 
Wat wil je meegeven aan je collega's in het hele land? 
 
We hebben als medewerkers van de kinderopvang een heel leuk beroep. Een beroep waarbij we een grote 
verantwoordelijkheid hebben voor kinderen en ook voor een deel een opvoedkundige taak overnemen van de 
ouders. Kortom: een belangrijk en dankbaar beroep! 


