
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met veel plezier stellen wij je voor aan: 

 
Gastouder Tania 

 
 
Woonplaats: 
Amersfoort (Kattenbroek) 
 
Opvangdagen: 
Dinsdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
 
Het gezin 
Tania (1994) woont samen met haar man Daan (1990) en hun dochters Yente (2018) en 
Loïs (2020) in een leuk huis aan een hofje in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Het gezin 
is christelijk.  
 
 
Werkervaring 
Haar hele leven al, vanaf haar tienertijd, heeft Tania opgepast. Ook helpt ze ’s zomers 
vaak bij kinderkampen. Het was dan ook logisch dat ze Social Work ging sturen met als 
uitstroomprofiel jeugdzorg en pedagogiek. Tijdens haar stages werkte ze met kinderen 
met autisme en gedragsproblemen. Na haar studie heeft zij ook gewerkt met kinderen 
met taal- en gedragsproblemen.  
Haar eigen kinderen hebben zelf met veel plezier gebruik gemaakt van gastouderopvang. 
Binnen haar eigen opvang brengt Tania alles in de praktijk waarvan zij zelf vindt dat het 
belangrijk is in de opvang van kinderen.  
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Tania’s opvang 
Door haar eigen werkervaring weet Tania hoe belangrijk taalontwikkeling is en heeft zij 
daar ook veel aandacht voor in haar opvang. Dit doet zij door veel samen te zingen en 
boekjes te lezen. 
De Montessori methode spreekt Tania erg aan. Voor haar houdt dit in dat je kinderen leert 
om veel zelf te doen (aankleden, handen wassen etc.) en dat je kinderen de vrijheid geeft 
om lekker zelf te spelen, te ontdekken en hun fantasie te gebruiken. 
Tania’s visie is dat als kinderen zich veilig en geliefd voelen ze vanzelf ontwikkelen en 
bloeien.  
Daarom geeft zij de kinderen veel aandacht en geeft ze hen de ruimte om op hun eigen 
manier te spelen, knutselen en te ontdekken. 
 
Er is veel speelgoed in huis, zoals duplo, een treinbaan, keukentje, knuffels, blokken, 
poppen, dokterssetje, speelgoed gereedschap etc. Er is geen speelgoed in huis dat werkt 
op batterijen. Dit om de prikkels te beperken.  
 
Tania is ook dol op buiten zijn. Ze heeft een tuintje en buitenspeelgoed, zoals loopfietsjes 
en een watertafel. Ook maakt zij veel gebruik van de speeltuin en het grasveld direct 
achter haar tuin.  
 
 
Wat wij vinden van Tania 
Tania is een leuke, lieve, enthousiaste, jonge vrouw. Ze is heel ondernemend en weet 
goed waar goede opvang voor staat. We zijn heel blij met de samenwerking met Tania.  
  


