
‘Gelukkig hoeven we door The Nanny TSO bij BSO Oog in Al niet te werken met 

contant geld of papieren strippenkaarten’   

 

BSO Oog in Al verzorgt sinds 6 jaar de TSO op de 2e Marnixschool in Utrecht. Op deze school wordt 

de tussenschoolse opvang altijd druk bezocht, het merendeel van de kinderen blijft over. Een klus 

waarvoor 10 vaste pedagogisch medewerkers van de BSO’s zich op maandag, dinsdag en donderdag 

met hart en ziel inzetten om de kinderen een leuke én verantwoorde pauze te bezorgen.  

 

TSO administratie 

Vanzelfsprekend brengt dit de nodige administratie met zich mee. Een taak die Loes 

Janssens als locatiehoofd/planner en Astrid Jenner, in de rol van TSO coördinator, 

gezamenlijk eenvoudig klaren in The Nanny TSO. Loes: ‘Het is ideaal dat The Nanny 

TSO mogelijkheden biedt voor zowel mijn rol op kantoor als de functie van Astrid direct 

op de school. We hoeven geen papierenlijsten of mails uit te wisselen, we kunnen allebei direct van 

alles in de administratie regelen. Past Astrid een planning aan, dan zie ik dat direct op kantoor. Daardoor 

kan ik erop vertrouwen dat gegevens altijd actueel zijn. Een vertrouwen in The Nanny TSO, dat Astrid 

deelt: ‘Ik kan altijd rekenen op de lijsten en de administratie, Natuurlijk hangt het ook af van de invoer 

van gegevens, wat ingevoerd wordt komt er ook uit. Dat druk ik ook altijd iedereen bij 

ons op de locatie op het hart. Dat invoeren is trouwens eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk, dus dat is nooit het probleem.  

Heb ik een kwartiertje over, dan werk ik bovendien direct mijn lijsten even bij. Komt 

dat er niet van, dan kan ik ook thuis aan de slag om de administratie bij te werken. 

Het online kunnen werken maakt voor mij het werken lekker flexibel.’  

 

Veel van onze kinderen maken zowel gebruik van de TSO als van de BSO, vertelt Loes. ‘Ideaal daarbij 

is, dat zodra ik een wijziging invoer bij een ouder bij de BSO, bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, 

ik dit bij dezelfde ouder bij de TSO administratie ook direct aan kan passen. Dit voorkomt een hoop 

dubbele administratie, ideaal die korte lijntjes!’ 

  

Passende kosten 

Locatiehoofd Loes verteld: ‘Zes jaar geleden zijn we naast het aanbieden van buitenschoolse opvang 

begonnen met het aanbieden van tussenschoolse opvang. Voor de BSO werkten we al naar 

tevredenheid met The Nanny Kindplanning. Het voelde als een logische stap om voor de 

tussenschoolse opvang ook The Nanny te gaan gebruiken. Bijkomend voordeel is de schaalbaarheid 

van de kosten voor het gebruik. We betalen per overblijf. Aan het begin en eind van het schooljaar is 

het traditiegetrouw toch minder druk op de tussenschoolse opvang, dat betekent dat de kosten voor  

The Nanny TSO dan ook lager zijn. Daarnaast weten we precies waar we qua kosten aan toe zijn.  

 

Wat bovendien prettig is, is dat we ouders met deze software een combinatie kunnen bieden van 

verschillende abonnementen. Met daarbij een digitale strippenkaart, voor de keren extra tussenschoolse 

opvang in een jaar. Astrid vult nog aan: ‘gelukkig hoeven we daarom bij BSO Oog in Al niet te werken 

met contant geld of papieren strippenkaarten.’  
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