Training vergroot kwaliteit en samenwerking in de kinderopvang

Stichting
Kinderopvang
Gorinchem werkt aan
nieuwe vve-eisen

‘We gebruiken nu spelactiviteiten om
vaardigheden aan te leren en volgen de
ontwikkeling van de kinderen’

Planmatig en doelgericht
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Tekst Ineke Westbroek

Sinds juli 2018 moeten vve-organisaties voldoen aan nieuwe aanvullende
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Elly van de Wetering, directeur/bestuurder
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Meer weten?
Ingrid Groenewegen
i.groenewegen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/trainingkov
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