
Kindcentrum De Rank, Heerjansdam 
TSO Basistraining voor overblijfmedewerkers 

“Onze overblijf-

medewerkers 

zijn heel positief 

over wat ze heb-

ben geleerd. Ze 

zijn zich meer 

bewust van hun eigen handelen, spre-

ken elkaar er gemakkelijker op aan en 

koppelen zaken terug. Ik ben echt blij 

met deze cursus, die in korte tijd en 

heel aanschouwelijk vrijwilligers ver-

trouwd maakt met een aantal belang-

rijke pedagogische principes”, zegt 

Anneke van de Pol, directeur van Kind-

centrum De Rank.” 

 

Vrijwilligers in de overblijf zijn meest-

al erg enthousiast, maar missen vaak 

— en niet verwonderlijk — een peda-

gogische basiskennis. Hoe spreek ik 

kinderen aan? Hoe stel ik grenzen? Wat 

is de invloed van mijn eigen houding? 

Het gevolg? De overblijf verloopt soms 

niet helemaal zoals je zou willen.  

 

Zo ook bij De Rank. Tijd voor een cur-

sus vond Anneke van de Pol. “De Over-

blijfacademie gaf een volwaardige 

TSO-cursus met alle pedagogische ba-

sisaspecten: communiceren met kin-

deren, grenzen stellen, je eigen hou-

ding, spelbegeleiding. Soms confronte-

rend, want het ging over het eigen han-

delen, maar ook erg verhelderend.” 

 

“Wat vooral prettig was dat de trainer 

goed en zorgvuldig inspeelde op de be-

hoeften in onze eigen groep. Lesmateri-

aal en voorbeelden komen uit de prak-

tijk en dat maakt de cursus direct toe-

pasbaar. Bovendien is er ruimte voor 

schooleigen zaken, zoals elementen uit 

het programma van De Vreedzame 

School, waar wij zelf mee werken.” 

 

“Dankzij de TSO Basistraining zitten de 

overblijfmedewerkers nu op één lijn. 

Bijvoorbeeld in het handhaven van de 

regels en afspraken die we met elkaar 

hebben, zowel binnen de overblijf als 

met de school.” 

 

 

“Veel aandacht voor de behoeften van de groep” 

De Rank, Heerjansdam 

 Christelijk basisonderwijs 

 TSO Basistraining voor over-

blijfmedewerkers, 4 dagdelen 

 6 overblijfmedewerkers 

 Training op school 

 
Anneke van de Pol, di-

recteur De Rank: 

“Een volwaardige cursus 

die overblijfmedewer-

kers vertrouwd maakt 

met de belangrijkste pe-

dagogische principes.” 



Scholing en coaching voor overblijfprofessionals  

op basisscholen in  Nederland 

De Overblijfacademie van Kinderstralen biedt praktijkgerichte scholing en 

persoonlijke coaching voor overblijfprofessionals op basisscholen in Nederland.  

 

De Overblijfacademie is er voor alle coördinatoren en overblijfmedewerkers die 

hun werkzaamheden tijdens de overblijf serieus nemen en mogelijkheden zien om 

zichzelf te verbeteren. 

 

 5 TSO-trainingen speciaal voor coördinatoren tussenschoolse opvang 

 15 TSO-trainingen speciaal voor overblijfmedewerkers 

 E-learning 

 Coaching en ondersteuning voor coördinatoren, overblijfmedewerkers en 

schooldirecties bij (tijdens) de uitvoering van de overblijf 

 Korte quickscan online (2 minuten) die de competenties van het overblijfteam 

in kaart brengt: www.overblijfacademie.nl/quickscan  
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