Overblijven
Scholing medewerkers
De afstemming tussen overblijfmedewerkers en de zakelijke aspecten rondom het
overblijven moeten goed geregeld worden. Met het complete overblijfteam een
overblijfcursus bij OUDERS VAN WAARDE volgen zorgt ervoor dat u als team dezelfde
doelen nastreeft en dezelfde aanpak hanteert.

SCHOLINGSEIS OVERBLIJFMEDEWERKERS
De overheid heeft richtlijnen opgesteld waaraan het overblijven op
school moet voldoen. Eén van die richtlijnen is dat de 50% van de
medewerkers die het overblijven verzorgen, geschoold moeten zijn.

De cursussen van OUDERS VAN WAARDE baseren zich op jarenlange ervaring met het scholen
en begeleiden van overblijfteams. De formele eis is dat 50% van de medewerkers die betrokken
zijn bij het overblijven, geschoold moet zijn. Praktisch betekent dit dat op het moment dat er
gecontroleerd wordt uw school aan die eis moet voldoen. Op ieder moment moet er dus voldoende
deskundigheid zijn. Het is onvoldoende dat er dan alleen geschoolde leerkrachten in het gebouw
zijn of dat er ouders thuis zitten die de scholing hebben gevolgd. Van belang is daarom dat
voldoende overblijfmedewerkers de (jaarlijkse) scholing volgen. Zeker als er verloop is onder de
overblijfmedewerkers, en het aandeel geschoolden snel onder die 50% daalt. Zo houdt het team
zijn kennis up-to-date en blijven de neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien wordt het maken
van een rooster zo ook nog makkelijker. Immers: er zijn op elke dag voldoende ‘geschoolden’ in te
zetten. Overblijfmedewerkers scholen verhoogt niet alleen de kwaliteit van het overblijven, het
vergroot ook het vertrouwen van ouders tijdens het overblijven.


OUDERS VAN WAARDE biedt diverse cursussen die onze trainers bij u op school kunnen
geven. Prijs per dagdeel € 495 voor aangesloten scholen en € 650 voor niet- aangesloten
scholen (inclusief reiskosten).

INHOUD SCHOLING
Met de scholingseis van de overblijfmedewerkers wil de overheid het overblijven kwalitatief beter
regelen. Er is een toenemende behoefte aan kennis bij overblijfmedewerkers op twee gebieden:



Omgaan met calamiteiten, met name bij lichte ongevallen.



Meer kennis op het gebied van de omgang met kinderen en groepsprocessen.

Hierin voorziet de scholing van OUDERS VAN WAARDE volop.
MEEST COMPLETE SCHOLINGSPAKKET ALLES

IN 1

OUDERS VAN WAARDE biedt een compleet pakket
waarmee alles rond het overblijven in één keer goed
is geregeld. Prijs € 1295 voor aangesloten scholen,
€1600 voor niet-aangesloten scholen. Het pakket
bestaat uit 3 dagdelen scholing per jaar. Door als
school een abonnement af te sluiten op dit pakket,
heeft u in één keer de scholing en ondersteuning van
uw overblijfmedewerkers goed geregeld. U bent
aanmerkelijk goedkoper uit én het overblijven krijgt
structurele aandacht. Ook schoolverenigingen dan wel - stichtingen en kinderopvangorganisaties
kunnen een abonnement aanvragen.
U koopt voor dit abonnement per jaar 3 dagdelen scholing in en kunt voor de invulling hiervan
kiezen uit:


Een pedagogische basiscursus (1 of 2 dagdelen)



30 verdiepingsmodules (1 of 2 dagdelen)



Eerste Hulp Bij Overblijven (in samenwerking met het Oranje Kruis) (1 of 2 dagdelen)

Verdere voordelen in het pakket:


€ 100 korting op deelname aan de landelijke trainingsdagen voor overblijfcoördinatoren



Korting op spellenkrat

 Een voorgesprek of advisering op maat op locatie is mogelijk. Prijs per uur: € 80 voor
ledenscholen, € 95 voor niet-ledenscholen.
 Wilt u Maatwerk of de dagcursus in delen (op verschillende dagen): op aanvraag geven wij
u graag de informatie.
 Een check up van het overblijven is ook mogelijk.

Meer weten? Mail naar: info@ouders.net

