Cursussen en trainingen

Alles is te leren

Teamgerichte scholing is een goede manier om met het hele
team te werken aan verbetering van de kwaliteit van de opvang.
Scholing helpt niet alleen de ontwikkeling van de individuele
medewerker op een hoger plan, het is ook een manier om aan
teamvorming te werken. In de folder vindt u een aantal voorbeelden van onze cursussen en trainingen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.cedgroep.nl. U
vindt daar zowel teamgerichte cursussen die we op locatie
kunnen verzorgen als cursussen waar u zich individueel voor
kunt inschrijven.

Meer informatie?
Over de CED-Groep

Expertise op communicatie
Oudergesprekken
Helaas verloopt het contact met ouders/verzorgers niet altijd optimaal.
Hoe kun je daar verbetering in brengen? De CED-Groep biedt een
cursus waarin u leert hoe u de contacten met ouders onderhoudt en
hoe u het beste met hen communiceert.

De CED-Groep helpt de onderwijs- en kinderopvangpraktijk innoveren
en richt zich op de groei van professionals in de kinderopvang en het
onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.
De CED-Groep werkt voor uiteenlopende klanten: instellingen voor
kinderopvang, scholen en schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie. Ook werken wij voor gemeenten, samenwerkingsverbanden WSNS, het ministerie van OCW en incidenteel voor het
bedrijfsleven.

•

Behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een
oriënterend gesprek? Neem contact op via bso@cedgroep.nl

•

Wilt u ons kwartaalblad KlasseApart ontvangen? Mail uw adresgegevens
naar Klasseapart@cedgroep.nl

•

Via onze website www.cedgroep.nl kunt u zich inschrijven voor onze
digitale nieuwsbrief Kinderopvang en VVE of stuur een mailtje naar
communicatie@cedgroep.nl

•

Het cursusboek kunt u aanvragen via cursusbureau@cedgroep.nl

Communiceren met kinderen, collega’s en ouders
Thomas Gordon werd bekend door de zogenaamde Gordonmethode,
waarbij het actief luisteren en de ‘ik-boodschap’ een rol spelen.
Binnen de BSO is het belangrijk om goed te communiceren met
kinderen, ouders en collega’s. De Gordonmethode is hier een
geschikte methodiek voor. De CED-Groep verzorgt een cursus volgens
dit beproefde recept.

Uitgave
Overdracht buitenschoolse opvang en basisschool

CED-Groep, afdeling Communicatie

Nu steeds meer kinderen gebruik maken van de BSO, is het
van belang dat er een goede overdracht is tussen de basisschool en de buitenschoolse opvang. Bijzondere gebruiken en
gebeurtenissen kunnen eenvoudig worden overgedragen aan
elkaar. Ook de zorg voor kinderen wordt door een goede
samenwerking van de verschillende instellingen vergroot. De
CED-Groep adviseert u hierbij.
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Activiteitenaanbod

Omgaan met (pre)pubers
Hebt u als pedagogisch medewerker ook contact met (pre)pubers?
Volg dan nu de cursus Omgaan met prepubers 10-14 jaar. In de cursus
komen thema’s aan de orde als lichamelijke en sociaal-emotionele
ontwikkeling van 10–14 jarigen; stoer, brutaal gedrag, vandalisme; stil,
teruggetrokken gedrag, eenzaamheid en onzekerheid; roken, drugs,
alcoholgebruik, enz.

VVE-programma’s
Ontwikkelingsgericht werken vanuit Startblokken van Basisontwikkeling
en Kaleidoscoop hebben hun succes al bewezen binnen de kinderopvang
en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat geldt natuurlijk ook
voor Piramide, Boekenpret en Ko-totaal. Al deze educatieve programma’s
zijn nu ook beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.

Regels en afspraken

Hoe ben je knap?

Thuis in de BSO
Wie werkt in de buitenschoolse opvang staat voor een flinke uitdaging. U bent
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang van leerlingen van verschillende
leeftijden. Maar hiernaast moet u ook rekening houden met wetgeving en
kwaliteitseisen en open staan voor wensen van ouders en kinderen.
De CED-Groep heeft ervaring in het succesvol ondersteunen van kinderopvang,
VVE en BSO. Gedrag, zorg en de ontwikkeling van kinderen zijn onze speerpunten. Professionalisering van medewerkers is eveneens een kernpunt.
Onze expertise en ervaring zetten wij graag in voor uw organisatie. Bekijk ons
aanbod in de folder of kijk op www.cedgroep.nl/bso

Pedagogisch medewerkers in de BSO
Werken in de BSO vraagt om deskundigheid, betrokkenheid en goed
ontwikkelde pedagogische vaardigheden van de medewerkers. Vaak is
bijscholing of coaching een manier om individuele medewerkers te helpen
hun professionaliteit verder te ontwikkelen. Adviseurs van de CED-Groep
kunnen u hierbij helpen.

Leidinggevenden in de BSO
Zorgdragen voor de pedagogische kwaliteit, inspirerend leidinggeven, afstemmen met managers, centra voor kinderopvang, basisscholen,
en contacten met ouders; er wordt nogal wat gevraagd van de leiding-gevenden in de buitenschoolse opvang. Hoe krijgt u het allemaal voor elkaar? Hoe
voorkomt u, dat als u aan het ene onderwerp werkt, de andere onderwerpen
er niet bij inschieten? De CED-Groep begeleidt en adviseert leidinggevenden
zodat ze grip op al hun werkzaamheden
houden en met plezier leidinggeven aan hun team.

Kinderen en volwassenen kunnen op verschillende manieren ‘knap’ zijn.
De Amerikaan Howard Gardner ontwikkelde een theorie die er vanuit
gaat dat ieder persoon over acht verschillende intelligenties beschikt.
De vraag is niet: ‘Hoe knap ben je?’ maar ‘Hoe ben je knap?’ Ook in
de BSO is deze vraag relevant. Want er zijn verschillende soorten
kinderen: kinderen met veel behoefte aan beweging, kinderen die graag
muziek horen, kinderen die van gezelschapsspelletjes houden, of van
lezen, of juist graag tekenen en knutselen.
Wilt u meer weten over het inrichten van meervoudige intelligentie
hoeken met bijpassende materialen? Bent u op zoek naar posters
en opdrachtkaarten om met meervoudige intelligentie in uw BSO te
werken? Volg dan de cursus Meervoudige intelligentie.

Expertise op gedrag

Wat kunt u als pedagogisch medewerker doen om ervoor te zorgen dat
kinderen zich aan afspraken houden? De cursus Regels en afspraken is
speciaal voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang.
U leert tactieken inzetten voor het opstellen en handhaven van regels.

Taakspel in de BSO
Taakspel is een positieve groepsgerichte werkwijze om kinderen te
leren zich beter aan groepsregels te houden. Op school en op de speelplaats is Taakspel al een groot succes. Met Taakspel in de BSO hebben
kinderen bij de tussen- en naschoolse opvang meer tijd en aandacht
voor hun spel of activiteit en is het rustiger en gezelliger in de groep.
De begeleiding bestaat uit trainingsbijeenkomsten, observaties en de
mogelijkheid tot het opleiden van een interne coördinator.

Bewegen

Omgaan met lastig gedrag

Bewegen met kinderen is een 'hot item'. Iedere dag bewegen is belangrijk voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Bewegen de
kinderen uit uw groep voldoende? Belangrijk is dat kinderen, óók op de
BSO, ervaren dat bewegen fijn is! Pedagogisch medewerkers krijgen
tijdens onze cursussen suggesties voor leuke activiteiten voor kinderen
van verschillende leeftijden.

In de cursus Knap lastig gaat het over het omgaan met alle kinderen,
maar ook over wat er anders kan of moet voor kinderen die soms ‘knap
lastig’ zijn. Door opdrachten en oefeningen uit te voeren kunt u zich
vaardigheden eigen maken. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het
boek Tis knap lastig! Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse
opvang. Er wordt gewerkt met observatiefragmenten als oefenmateriaal.

Taal en techniek

PH-meter

Tica is een kant-en-klare lessenserie waarin techniek gekoppeld is aan
taal. De lessen zijn voor groep 1 tot en met 8. Door de thematische aanpak kunnen ze zowel binnen schooltijd als in de BSO worden gegeven.

Werken met de pedagogisch handelen-meter (PH-meter) geeft pedagogisch medewerkers inzicht in het eigen gedrag en de relatie met de
ontwikkeling van de kinderen. Het draagt ook bij aan het omgaan met
gedragsproblemen. Centraal staat de gedachte dat het gedrag van
kinderen pas kan veranderen, als het gedrag van de pedagogisch
medewerker verandert.

Kind en gedrag
De cursus Kind en Gedrag geeft in vogelvlucht een goede weergave
van alle mogelijke bijzondere en probleemgedragingen waar u als
pedagogisch medewerker binnen de BSO mee te maken kunt krijgen.
De cursus kan worden vervolgd met individuele Video Interactie
Begeleiding (vib) of met een aansluitende verdiepingscursus.

Visieontwikkeling
Wat vinden u en uw collega’s belangrijk bij de opvang van 4-12
jarigen buiten schooltijd? Wilt u de kinderen een aantrekkelijk
programma bieden, of laat u ze vooral hun eigen gang gaan?
Wilt u horizontale of verticale groepen? En welke manier van
omgaan met elkaar vinden we prettig? Een gezamenlijke visie
creëert duidelijkheid richting de kinderen, ouders en elkaar. De
CED-Groep helpt u bij het opstellen van deze visie, waarin het
omgaan met kinderen met moeilijk gedrag; het aanbieden van
een breed activiteitenaanbod; hoe met elkaar te communiceren
en de afstemming met andere instellingen en scholen een rol
kunnen spelen.

