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Training en coaching voor tso/bso-medewerkers
TSO-Support biedt verschillende mogelijkheden om de praktische vaardigheden van
de tso/bso-medewerkers te versterken.
Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de organisatie is het mogelijk
om te kiezen voor een workshop van één dagdeel, een hele schooldag of meerdere
dagdelen.
Een aantal workshops laten zich goed combineren, waardoor een echte tso-cursus
wordt gevormd.
Als gekozen wordt voor individuele training/coaching wordt in overleg afgesproken in
hoeveel sessies van +/- 45 minuten het traject zal starten.
Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis en kom ik observeren op de werkvloer.
Na afloop van de observatie bespreken wij de ervaringen en een trainingsplan.
•

Meest gevraagde cursus: Startcursus
De startcursus is bedoeld voor tso-medewerkers die ervaring hebben met het
begeleiden en/of opvoeden van kinderen.
De deelnemers hebben behoefte aan inspiratie voor een fijne TSO, voor de kinderen
én zichzelf. De deelnemers hebben niet eerder een tso-cursus gevolgd of hebben
deze langer dan vier jaar geleden bijgewoond.
Tijdsduur: Minimaal twee dagdelen of één schooldag
Thema’s:
o Rol- en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
o Uitvoering in de praktijk
o Aanbod en begeleiden van korte activiteiten op het plein en in de klas
o Assertief optreden
o Goede sfeer creëren
o Relatie met de kinderen
o Begeleiden van ruzies en conflicten
o Omgaan met privacy-gevoelige informatie
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•

Effectief communiceren
De deelnemers hebben behoefte aan inspiratie om op een effectieve manier om te
gaan met negatief gedrag, met als doel een positieve sfeer tijdens het overblijven.
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met situaties uit de eigen praktijk, zodat
de onderwerpen die we behandelen er altijd toe doen.
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies

o
o
o
o

•

Non-verbale communicatie
Assertief optreden
Feedback geven
Omgaan met storend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag
Deze workshop bouwt verder op de kennis en ervaring die de deelnemers hebben
opgedaan bij de workshop Effectief communiceren.
De deelnemers hebben de door hen gekozen aanpak inmiddels enige tijd
uitgeprobeerd en willen nu inspiratie opdoen om kinderen goed te kunnen
begeleiden in lastigere situaties.
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies

o
o
o
o

Regels die niet gehouden worden
Conflicthantering
Ruzies
Pesten en plagen
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•

Hoe realiseer je kinderparticipatie?
Hoe geven we kinderen de kans bewust een eigen mening te leren vormen en die te
uiten?
Tijdens deze workshop (of als coaching) onderzoeken de deelnemers op welke
manier zij de kinderen effectief kunnen uitnodigen om deel te nemen aan dit project.
Er wordt geoefend in de verschillende stappen die gezet worden om
kinderparticipatie in de praktijk te brengen.
Tenslotte worden verschillende werkvormen uitgewerkt, zodat na de workshop echt
gestart kan worden met kinderparticipatie.
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies
o
o
o
o
o

•

Wat is kinderparticipatie en wat niet
Open communicatie
Participeren
Compromissen sluiten
Geschikte werkvormen

Begeleiden van kinderen in groep 7/8
Kinderen die in groep 7 en 8 zitten, vragen om een andere benadering dan de
jongere basisschoolleerlingen.
Het doel van deze workshop is de deelnemers een inkijkje te geven in de
belevingswereld van deze pre-pubers. Door meer begrip en een benadering die
aansluit op de kinderen, zal de sfeer in de opvang sterk verbeteren.
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies
o
o
o
o

Hoe denkt een kind in de bovenbouw
Contact maken met pre-pubers
Mogelijkheden bij het gebruik van de ruimtes
Spel en activiteiten voor de bovenbouw
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•

Begeleiden van speciale kinderen
Sommige kinderen reageren anders dan je had verwacht. Je vraagt je af hoe je beter
zou kunnen reageren, waardoor het overblijven voor het kind en jouzelf meer
ontspannen is.
Tijdens deze workshop nemen we een inkijkje in de wereld van kinderen met een
label. Misschien ervaar je zelfs dat de aanpak beter werkt bij kinderen zonder label!
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies
o
o
o
o

•

Kenmerken van verschillende stoornissen
Sterke kanten van kinderen met de verschillende stoornissen
Effectieve begeleiding
Oefenen met verschillende gesprekstechnieken

Teambuilding
Het team werkt al een tijdje samen en het is tijd voor een gezellige avond of ochtend.
Een goed moment om elkaar beter te leren kennen en elkaars kwaliteiten te
ontdekken.
De actieve oefeningen bevorderen de sfeer in het team en geven de deelnemers
energie om er weer fris tegenaan te gaan.
Tijdsduur: één dagdeel of meerdere coaching sessies

o
o
o
o

Doel en motivatie
Een goed werkend team
Het effect van vertrouwen
Samenwerken en creatief denken
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•

Korte activiteiten zonder materiaal
De kinderen zijn klaar met eten of het duurt nog een paar minuten voor zij naar
buiten kunnen gaan. Wat kun je doen om deze tijd op een gezellige manier te
overbruggen? De deelnemers gaan samen verschillende activiteiten uitproberen,
waar geen materiaal voor nodig is.
Tijdsduur: één dagdeel

o
o
o
o
o

•

Gevarieerde activiteiten vooral geschikt voor in het lokaal
Activiteiten voor onder- midden- en bovenbouw kinderen
Enthousiasmeren
Kort en bondig instructie geven
Observeren

Buitenspel met weinig materiaal
De kinderen vervelen zich regelmatig en er is af en toe onrust op het plein.
Tijdens deze workshop gaan we allereerst ervaren hoe verschillend kinderen kunnen
spelen.
Vervolgens gaan de deelnemers actief aan de slag met het aanbieden van de door
henzelf gekozen activiteiten aan de kinderen.
Tijdens de pauze begeleiden zij de kinderen bij het spel en ervaren het effect van hun
betrokkenheid.
Deze workshop is inclusief voorbeeld-activiteiten en materialen.
Tijdsduur: één ochtend
o
o
o
o
o

Gevarieerde activiteiten voor op het plein
Activiteiten voor onder- midden- en bovenbouw kinderen
Enthousiasmeren
Kort en bondig instructie geven
Observeren
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Aanbod training en coaching voor tso-coördinatoren
Eén keer per week dagcoördinator, organisator op de achtergrond, of dagelijks op de
werkvloer aanwezig om de vrijwilligers te ondersteunen in hun werk.
Dit zijn zomaar drie voorbeelden van de mogelijke invullingen van een coördinator
functie.
Voor iedere soort coördinator een gepaste training.

TSO-Support organiseert speciale coördinatoren trainingen voor stichtingen en
verenigingen.
Individuele coördinatoren kunnen zich ook aanmelden voor een Inspiratiedag in de
regio. Kijk op de website voor het actuele aanbod.
Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis en kom ik observeren op de werkvloer.
Na afloop van de observatie bespreken wij de ervaringen en wie weet direct een
trainingsplan.

•

Vinden en binden van nieuwe vrijwilligers
Jullie hebben al meerdere keren geprobeerd nieuwe vrijwilligers te vinden, maar
deze mensen vinden wil maar niet lukken. Waar het aan ligt dat jullie ze niet kunnen
vinden is nog een raadsel. Het lijkt wel of er helemaal geen vrijwilligers beschikbaar
zijn.
Tijdsduur: twee dagdelen of één schooldag
o
o
o
o
o

De zoektocht, wie en hoe
Begeleiden van overblijfkrachten
Mogelijke beloningen
Zo blijven ze
Afscheid nemen
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•

De tso-coördinator
Je bent helemaal nieuw in het vak van coördinator. Je wilt graag een goede start
maken en de TSO goed op de kaart zetten.
Tijdsduur: drie schooldagen

o
o
o
o
o
o

•

Structuur van de TSO
Wetgeving
Leidinggevende rol van de coördinator
Regels, afspraken en protocollen
Schriftelijke en mondelinge communicatie
Begeleiden van tso-vrijwilligers

De dagverantwoordelijke
Je gaat één keer per week de vrijwilligers begeleiden tijdens het overblijven en bent
op die dag het aanspreekpunt voor tso-zaken.
Tijdens deze workshop komen alle onderwerpen aan bod waar jij mee te maken
krijgt. Zo ben je goed voorbereid.
Tijdsduur: één dagdeel

o
o
o
o
o

Enthousiasmeren, instrueren en informeren
Rol van alle betrokkenen
Belangrijke informatie vooraf
Gebruik van ruimte
Effectieve begeleiding van tso-vrijwilligers
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