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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

De toezichthouder heeft een risicogestuurd onderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat zij op basis van 

een risicoprofiel, inspectie-items heeft geselecteerd. De kwaliteit van de dagelijkse praktijk en 

aandachtspunten uit het voorgaande onderzoek staan centraal. 

 

Uit het onderzoek van 27 januari 2020 is het volgende aandachtspunt voortgekomen: 

 

 De registratie en koppeling van stagiaires in het personenregister kinderopvang. 

 

Vanwege het grote aantal besmettingen met COVID-19, heeft de toezichthouder de locatie niet 

bezocht. Zij heeft telefonisch contact gehad met één van de vaste beroepskrachten en met de 

houder. De houder heeft per mail een aantal documenten naar de toezichthouder gestuurd. 

 

Beschouwing 

 

Feiten over BSO Tussen Thuis 

Buitenschoolse opvang (BSO) 'Tussen Thuis' is gevestigd in kindcentrum (Brede school) 'De 

Kempenaer' te Arnhem. De BSO is een locatie van de houder 'Kinderopvang Tussen Thuis'. Het 

kinderdagverblijf (Peuter Thuis) van deze houder maakt ook gebruik van een ruimte in de school. 

Per dag is er plaats voor maximaal 130 kinderen van 4 tot 12 jaar oud. De opvang vindt in vijf 

basisgroepen plaats. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens het onderzoek van 27 januari 2020 voldeed de houder, na gebruik te hebben gemaakt 

van het herstelaanbod, aan alle gestelde eisen. 

 Tijdens het onderzoek van 25 april 2019 voldeed de houder aan alle gestelde eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

 

Pedagogisch klimaat 

Het onderzoek vond in de meivakantie plaats. De kinderen krijgen een afwisselend programma 

aangeboden: in de schoolweken en in de vakantieweken. De beroepskrachten houden bij het 

samenstellen van het programma, rekening met de wensen van de kinderen. Meer informatie is te 

vinden binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' bij het inspectie-item 'Pedagogische praktijk'. 

 

Personeel en groepen 

Sinds het vorige onderzoek heeft de houder geen nieuwe beroepskrachten in dienst genomen. De 

houder heeft wel een nieuwe pedagogisch beleidsmedewerker/coach moeten aanstellen. Deze 

medewerker heeft een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

 



 

4 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-04-2021 

Tussen Thuis BSO te Arnhem 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Binnen dit domein heeft de toezichthouder bekeken of: 

 

 De houder een pedagogisch beleidsplan heeft dat leidt tot verantwoorde kinderopvang.  

 De houder in het beleidsplan een kenmerkende visie op de omgang met kinderen heeft 

beschreven. 

 De houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten in overeenstemming met het pedagogisch 

beleid handelen. 

 

De toezichthouder heeft bekeken of de houder er in de praktijk voor zorgt dat: 

 

 Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

 Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. 

 Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen 

in de samenleving. 

 

Dit zijn de pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang die gelden voor alle kinderen in de 

kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004). 

 

Als leidraad voor het gesprek met de beroepskracht heeft de toezichthouder het 'Veldinstrument 

observatie kindercentrum (versie januari 2015)' gebruikt. De cursief gedrukte tekst onder 

'Pedagogische praktijk' is afkomstig uit het veldinstrument. Dit veldinstrument is gebaseerd op de 

bovenstaande pedagogische basisdoelen. 

 

Op de dag van het onderzoek hebben de beroepskrachten de activiteiten uit het 

vakantieprogramma uitgevoerd. De kinderen konden knutselen in het teken van Koningsdag en 

schilderen op het schoolplein. De groep met de jongste kinderen ging van start met het schilderen; 

de oudste kinderen begonnen met de knutselactiviteit.  

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor BSO 'Tussen Thuis', locatie 

Rijkerswoerd. In het beleidsplan komen alle onderwerpen aan de orde die op basis van de Wet 

kinderopvang aan de orde moeten komen. In 2020 heeft de houder de basisgroepen opnieuw 

ingedeeld. Deze nieuwe indeling is terug te vinden in de nieuwe versie van het beleidsplan. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder in ieder 

geval zorg voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt 

de houder rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. 

 

Emotionele veiligheid  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en 

ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind'.  
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In de praktijk: 

Als er een nieuw kind in de groep is, koppelen de beroepskrachten één van de andere kinderen aan 

het nieuwe groepsgenootje. Meestal gaat het om een kind dat in dezelfde klas zit. Dit kind 

begeleidt en helpt het nieuwe kind in de wenperiode. De meeste kinderen die op de BSO komen, 

zitten op één van de basisscholen van Brede school 'De Kempenaer'. Zij kennen de 

beroepskrachten vaak ook al van het 'Overblijven'. De beroepskrachten leiden het kind rond, 

leggen de regels op de groep uit en vertellen hoe het programma eruit ziet. Bij het intakegesprek is 

het kind ook aanwezig. Op deze manier is de kans groot dat het kind zich al snel veilig voelt in de 

groep.   

 

Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde 

individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als 

actieve uitdaging. Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar 

eigen wens en behoefte'.     

 

In de praktijk: 

De beroepskrachten bieden een afwisselend vakantieprogramma aan. Het programma staat op de 

website. Op de dag van het onderzoek stonden schilderen op het schoolplein en knutselen in het 

teken van Koningsdag op het programma. Voorbeelden van activiteiten op andere dagen: 

speurtocht lopen, koken, sporten en timmeren. De kinderen mogen zelf weten of ze aan de 

activiteiten meedoen. Voor het knutselen hebben de beroepskrachten drie activiteiten bedacht, 

zodat kinderen iets kunnen kiezen dat bij hen past. De oudste kinderen kunnen bijvoorbeeld een 

Delfts Blauw bordje maken. Dit is voor hele jonge kinderen misschien te moeilijk. Kroontjes maken 

en een kleurplaat kleuren passen beter bij de jongere kinderen. 

 

In de schoolweken staat koken regelmatig op het programma, omdat de oudere kinderen hebben 

aangegeven dat zij het leuk vinden om te koken. Ze kunnen dan veel zelf doen: een recept 

uitzoeken, boodschappen doen en het koken zelf. Op maandag en dinsdag is er iemand van 

Sportbedrijf Arnhem om met de kinderen op het basketbalveld te sporten. 

 

Sociale kennis en vaardigheden  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: 'Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende 

en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten [...]. Kinderen kunnen kenbaar 

maken wat hun wensen voor verandering of verbetering zijn op vaste momenten 

(kindervergadering, interview, enquête) of op een bereikbare manier (ideeënbus/-prikbord). 

Kinderen worden toegerust voor democratisch burgerschap, vanuit samen beslissen en rekening 

houden met elkaar'.  

 

In de praktijk: 

Als de beroepskrachten een programma aan het maken zijn, komen de kinderen er vaak bijzitten. 

De beroepskrachten vragen dan wat ze leuk vinden om te doen. De oudste kinderen hebben 

bijvoorbeeld aangegeven dat zij kookactiviteiten erg leuk vinden. Knutselen is minder favoriet bij 

deze leeftijdsgroep. Twee of drie keer per week koken de beroepskrachten in een aparte ruimte 

met kinderen die dat leuk vinden.  

 

Kinderen komen ook spontaan met ideeën: 'Hé juf, kunnen we dit maken?'. Als de spullen om het 

gevraagde te maken niet op de BSO zijn, gaat de beroepskracht met 2 à 3 kinderen naar de 

winkel. 

 

Kinderen krijgen taken zoals fruit snijden, drinken klaarzetten etc. 
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Overdracht van normen en waarden  

 

Uit het pedagogisch veldinstrument: '[...] Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het 

opstellen en evalueren van (een aantal) regels en afspraken. In de ruimte is op specifieke plaatsen 

informatie aanwezig (pictogram woord, slogan, lijstje) waardoor kinderen weten welke afspraken of 

regels op die plaatsen of in de gehele ruimte gelden. De ruimte is voor de kinderen hun eigen en 

vertrouwde omgeving'.   

 

In de praktijk: 

In beide groepsruimtes (Papegaaien en Meeuwen) hangen regels aan de wand of op de deur. 

Beroepskrachten en kinderen hebben de regels samen opgesteld, aldus de beroepskracht. 

 

Voorbeelden van regels: 

 

 Jas ophangen. 

 Wij laten elkaar uitpraten en luisteren naar elkaar.  

 Opruimen als je met iets anders gaat beginnen. 

 Respect hebben voor elkaar. 

 Binnen niet rennen. 

 

De beroepskracht vertelt dat ze nieuwe posters gaan maken, omdat de oude posters vergaan zijn. 

Dit is een mooi moment om de regels nog eens door te nemen. De beroepskracht merkt dat de 

regels wel 'leven'. Ze merkt dit aan het feit dat kinderen elkaar regelmatig op de regels wijzen. 

 

Conclusie 

De toezichthouder verwacht, op basis van het gesprek, dat de beroepskrachten kunnen zorgen 

voor een goede pedagogische praktijk. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact en mailcontact met de 

houder) 

 Interview (gesproken met een beroepskracht van de samengestelde basisgroep voor de oudste 

kinderen) 

 Website (voor het vakantieprogramma) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO Tussen Thuis, versie januari 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein heeft de toezichthouder gekeken naar: 

 

 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van medewerkers in het personenregister 

kinderopvang (PRK). 

 De koppeling van medewerkers aan de houder in het PRK. 

 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen. 

 Het aantal ingezette beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen (= 

beroepskracht-kindratio). 

 De samenstelling van de basisgroepen (stabiliteit van de opvang voor kinderen). 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Sinds het onderzoek van 27 januari 2020 heeft de houder geen nieuwe vaste beroepskrachten in 

dienst genomen. De houder heeft de beroepskrachten die op de dag van het onderzoek aan het 

werk waren, geregistreerd en gekoppeld in het personenregister kinderopvang (PRK). Een 

toezichthouder heeft dit tijdens voorgaande onderzoeken bekeken. 

 

De houder heeft een nieuwe pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst genomen. Zij staat 

geregistreerd in het PRK. De koppeling heeft op 29 april 2018 plaatsgevonden. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de gestelde eisen. 

Opleidingseisen 

Sinds het onderzoek van 27 januari 2020 heeft de houder geen nieuwe beroepskrachten in dienst 

genomen. De beroepskrachten die al langer in dienst zijn, hebben een diploma dat aan de gestelde 

eisen voldoet.   

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft een diploma dat aan de gestelde eisen voldoet. De 

toezichthouder heeft haar diploma bekeken, omdat zij na het vorige onderzoek in dienst gekomen 

is. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Op de dag van het onderzoek was de verhouding tussen het aantal ingezette beroepskrachten en 

het aantal aanwezige kinderen in overeenstemming met de eisen die in de Wet kinderopvang 

staan: 

 

 In de samengestelde basisgroep voor de jongste kinderen (t/m 7 jaar) ving één beroepskracht 

5 kinderen op. 

 In de samengestelde basisgroep voor de oudste kinderen (vanaf 7 jaar) vingen twee 

beroepskrachten 8 kinderen op. 

 

De toezichthouder heeft het personeelsrooster en de presentielijsten van 26 april gezien. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO 'Tussen Thuis' heeft 5 basisgroepen: 

 

1. De Uilen voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 7 jaar (groep 1/2). 

2. De Flamingo's voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 7 jaar (groep 1/2). 

3. De Meeuwen voor maximaal 24 kinderen van 7 tot 9 jaar (groepen 3, 4 en 5). 

4. De Pinguïns voor maximaal 24 kinderen van 7 tot 9 jaar (groepen 3, 4 en 5). 

5. De Kemphaan voor maximaal 24 kinderen van 9 tot 13 jaar. Deze groep is niet in de school 

gevestigd maar in 'De Kemphaan'. Dit is een ruimte die boven de gymzaal ligt, maar wel aan 

het schoolplein grenst. 

 

In de vakanties stellen de beroepskrachten twee basisgroepen samen: 

 

 Een groep voor kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 (tot 7 jaar). 

 Een groep voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 (vanaf 7 jaar). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde eis. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact en mailcontact met de 

houder) 

 Interview (gesproken met een beroepskracht van de samengestelde basisgroep voor de oudste 

kinderen) 

 Personenregister Kinderopvang (voor de registratie en koppeling) 

 Presentielijsten (van 26/4'21) 

 Personeelsrooster (van 26/4'21) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet; 

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 

9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Tussen Thuis BSO 

Website : http://www.tussenthuis.nl 

Aantal kindplaatsen : 130 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Jacoba Viejou - van Zoest 

KvK nummer : 09095902 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Arnhem 

Adres : Postbus 9029 

Postcode en plaats : 6800 EL ARNHEM 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 29-04-2021 

Zienswijze houder : 11-05-2021 

Vaststelling inspectierapport : 12-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 19-05-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze houder BSO Tussen Thuis locatie Rijkerswoerd op inspectierapport Registratienummer 

291944619 

 

Houder is tevreden over het rapport. Het is een zwaar jaar geweest door de corona, we zijn 2 

periodes gesloten geweest. We hebben 2 periodes noodopvang aangeboden, eerst aan kinderen 

van ouders met cruciale beroepen, later ook steeds meer aan kinderen met een sociale indicatie. 

We hebben de eerste besmettingen meegemaakt onder leidsters, ouders en nu zelfs ook bij 

kinderen. We mogen nu ook met voorrang getest worden, hebben zelfs zelftesten ontvangen, de 

eerste personeelsleden worden ingeënt en de GGD doet een telefonische inspectie. Het 

vakantieprogramma is sober want je kan nergens naar toe. Zijn er dan nog lichtpuntjes, ja een 

goed inspectierapport, kinderen die blij zijn dat ze weer naar school en de BSO mogen komen, de 

lente weer beleven, veel buiten spelen, kortom roeien met de riemen die je hebt en vooral kijken 

naar wat er wel kan en mogelijk is. 

 

Janet Viejou 

Directeur BSO Tussen Thuis & 

KDV Peuter Thuis 

 

 

 

 

 

 

 


