
cbs Het Waterschip in Pernis 
TSO Basistraining voor overblijfmedewerkers 

“Dankzij de TSO 

Basistraining 

communiceren 

we beter met el-

kaar. Daarnaast 

hebben we af-

spraken en re-

gels opgesteld waar we naar werken. 

Er is meer structuur en daardoor is de 

kwaliteit van de overblijf op onze 

school echt verbeterd,” zegt Soraya 

Ruizeveld de Winter, administratief 

medewerker en coördinator overblij-

ven op Het Waterschip in Pernis. 

  

Het Waterschip in Pernis is een kleine 

dorpsschool met zo’n 20-30 overblij-

vende kinderen onder leiding van en-

kele overblijfouders. Lange tijd ging 

dat goed, maar nu kregen de over-

blijfouders meer behoefte aan struc-

tuur. Er kwamen vaker vragen, het 

moest professioneler. Bovendien moest 

volgens de geldende overheidseis 50% 

van de overblijfouders geschoold zijn.  

 

“De TSO Basistraining van Overblijf-

academie sloot het best aan bij wat 

we zochten,” vertelt Soraya Ruizeveld 

de Winter. “Vier dagdelen training,  

gewoon bij ons op school. Dat was voor 

iedereen gemakkelijk. De training heeft 

een vast programma, maar er was ook 

heel veel ruimte om onze eigen onder-

werpen in te brengen. Daardoor werd 

het meteen heel praktisch en dat past 

natuurlijk prima bij onze Rotterdamse 

mentaliteit.” 

 

“We hebben vooral veel over en van el-

kaar geleerd als team. Wanneer en hoe 

we elkaar feedback kunnen geven, bij-

voorbeeld. Dat verbetert de onderlinge 

sfeer direct en dat straalt weer af op de 

kinderen. Verder hebben we veel aan-

dacht besteed aan de communicatie met 

kinderen en hoe je op een goede manier 

grenzen stelt. We werken echt anders.” 

“We hebben meer structuur en een betere overblijf.” 

Het Waterschip, Pernis 

 Christelijke basisschool, klei-

ne dorpsschool 

 TSO Basistraining voor over-

blijfmedewerkers, 4 dagdelen 

 4 personen, training op school 

 3 ouders, 1 coördinerend 

teamlid 

 
Soraya Ruizeveld de 

Winter, administratief 

medewerker: 

“De training had een 

vast programma, maar 

ook veel ruimte om onze 

eigen onderwerpen in te 

brengen.”  



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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