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Nieuwsbrief mei 2020

Ben jij een professional werkzaam binnen het sociale domein of pedagogisch werk? Wil jij
je verder ontwikkelen en blijven aanhaken bij nieuwe trends en methodieken? Dan ben je
bij Tinten Training en Advies aan het juiste adres. Hierbij ontvang je de nieuwsbrief met het
laatste nieuws en een overzicht van onze trainingen. Heb jij specifieke vragen, neem dan
gerust contact op met ons. Wij helpen je graag verder!
Mail: info@tintentrainingenadvies.nl

Nieuws
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Een pedagogisch coach in de praktijk
Afgelopen week werd ik in de groep bezocht door de pedagogisch coach. Ik vind het altijd
fijn als ze komt.... Lees verder

Scholing pedagogisch coach:
Start 17 september 2020

Elke kinderopvang heeft sinds 2019 een pedagogisch coach in dienst. Deze scholing is
bestemd voor iedereen die in de kinderopvang werkt en straks de rol van pedagogisch
coach wil gaan vervullen. Je levert een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en
ondersteunt en coacht collega’s. Je kunt het gevoel van emotionele veiligheid bieden aan
medewerkers en kinderen. Je kunt pedagogisch medewerkers de mogelijkheid bieden om
zichzelf te ontwikkelen in zowel de persoonlijke als sociale competenties. Je leert omgaan
met emoties en weerstand en je leert hoe je medewerkers kunt helpen bij het oplossen van
problemen. Je kunt kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden en de
cultuur van een samenleving eigen te maken.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en
start op 17 september 2020. 

Meer informatie / inschrijven: Klik hier! 

Uitgelicht:
Trainingen oplossingsgericht werken
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Vanaf 2020 bieden wij drie trainingen in de leerlijn oplossingsgericht werken aan. De
leerlijn biedt een gestructureerd trainings- en coachingsaanbod waarbij de
basishouding van de professional, het systemisch gedachtegoed en het
oplossingsgericht denken en handelen als benaderingswijze centraal staan. De
training Signs of Wellbeing wordt al langere tijd door Tinten aangeboden. In deze
training wordt de oplossingsgerichte bejegening en theorie verbonden met de
instrumenten van Signs of Wellbeing.  We gaan daarbij uit van een bepaalde
basiskennis en kunde als het gaat om oplossingsgericht werken. Deelnemers gaven
aan deze basiskennis nog te missen of deze graag op te willen frissen. Daarom
bieden wij nu de volgende trainingen aan:  

1. Oplossingsgericht werken basistraining
2. Signs of Welbeing training
3. Oplossingsgericht werken verdiepingstraining
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Trainingen Sociaal Domein

Hieronder vind je de ingeplande trainingen voor het sociaal domein. Onder de
basistrainingen vind je de meest voorkomende onderwerpen waar elke sociaal werker mee
te maken heeft.
Onder thema's vind je specifieke onderwerpen. 

Basis trainingen
Samenwerken in de keten: de huisarts
– e-learning
De e-learning staat klaar op onze website
Inschrijven en starten kan op elk gewenst
moment.
 
LVB – basis
4 juni 2020 | 09.00-12.30 uur
Online training
 
Ouderen in de wijk – basis
18 juni 2020 | 09.00-12.30 uur
Online Training

Samenlevingsopbouw - basis
21 september 2020 |13.00-16.30 uur

Thema's 
Bemiddelen voor Sociaal Werkers - wat
is jouw rol?
3 september 2020 | 09.30-16.30 uur
 
Begeleiden bij verlies en rouw –
basistraining
Deze training bestaat uit twee
bijeenkomsten.
9 september 2020 | 09.30-17.00 uur
+ 9 november 2020 | 14.00-16.00 uur

Verlies en rouw begeleiding aan
kinderen en jongeren – basistraining
Deze training bestaat uit twee
bijeenkomsten
8 oktober 2020 | 09.30-17.00 uur
+ 7 december 2020 | 14.00-16.00 uur

Begeleiden van groepen en inzet
diverse creatieve werkvormen -
verdiepende training
11 november 2020 | 9.30-17.00 uur

 

Trainingen Algemene Vaardigheden 

Schrijf je in!
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Basistraining Excel 
In januari heeft de basistraining Excel in samenwerking met een trainer van ExplainiT
plaatsgevonden. 
De cursisten waren erg enthousiast over deze tweedaagse training en beoordeelden
de training met een gemiddeld cijfer van 8,9!
 
Enkele opmerkingen van cursisten uit de evaluaties:

“Ik heb veel praktische zaken geleerd, die ik direct in de dagelijkse praktijk kan
toepassen.”
“De uitleg was duidelijk en ik snap nu beter wat ik kan doen met Excel.”
“Ik heb veel tips & trucs geleerd die goed zijn toe te passen in mijn werk.”
“Fijn dat je veel vragen kon stellen. De trainer had veel geduld en was helder in zijn
uitleg.“  

Wil je ook graag de basistraining Excel volgen? Kijk dan op onderstaande link!

Copyright © |2020| |Tinten Training en Advies, All rights reserved.

Ons emailadres is:
info@tintentrainingenadvies.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
 

Schrijf je in!
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