Profiel Nanny
Als nanny ben je verantwoordelijk voor de opvang van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 12 jaar bij hen thuis. Je verzorgt deze kinderen en biedt hen de dagelijkse
structuur in hun eigen veilige en prettige omgeving. Hierbij houd je er rekening mee dat ieder kind
anders is en vraagt om een eigen benadering.
Zo is er het dromerige kind dat geniet van rust en zich goed alleen vermaakt, maar ook het drukke
kind dat veel aandacht vraagt en structuur nodig heeft. Een goede nanny voelt en ziet de verschillen
tussen de kinderen en weet hiermee om te gaan.
De nanny vindt het belangrijk dat de kinderen elke dag naar buiten gaan en zij vindt verantwoord
voedsel en tussendoortjes belangrijk. Zij is sensitief aangelegd en weet de juiste combinatie te
vinden van rust, regelmaat, richting en ritme bij elk individueel kind en past de situatie hier zoveel
mogelijk op aan.
De nanny respecteert karakter en cultuur van elk individueel kind en zij vindt dagelijks overleg met
de ouders of verzorgers erg belangrijk. De nanny gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
en respecteert de levenswijze van de ouders.
De nanny is zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie heeft en zal daar ook op een natuurlijke
manier naar handelen.
De nanny ziet haar werk als een verantwoordelijke baan!
Als nanny bij Op Je Plekje werk je vanuit de visie van het pedagogisch beleidsplan.
De begeleiding bied je vanuit de vier opvoedingsdoelen.
- Bieden van emotionele veiligheid
- Ontwikkelen van persoonlijke competenties
- Ontwikkelen van sociale competenties
- De kinderen leren normen, waarden van hun cultuur eigen te maken.
Als nanny ben je naast de begeleiding ook verantwoordelijk voor de lichamelijk verzorging en
dagelijkse voeding van de kinderen.
Verder voldoet de nanny aan de verschillende opleiding en kwaliteitscriteria, vaardigheden en
persoonlijke competenties:
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Opleiding en kwaliteitscriteria
 De nanny heeft een kindgerichte opleiding op minimaal niveau 3 of 4 of een daaraan














gelijkgesteld diploma volgens de diplomalijst voor gastouderopvang.
De nanny heeft een erkend kinder-EHBO diploma (oranje kruis, rode kruis) of is bereid deze
te behalen.
De nanny heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.
De nanny is 21 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen
die zij opvangt.
De nanny is bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
De nanny kent de inhoud van het pedagogisch plan van Op Je Plekje, staat hier achter en
handelt hiernaar.
De nanny kent de inhoud van de Risico - Inventarisatie veiligheid en gezondheid en het
protocol kindermishandeling en handelt hiernaar.
De nanny heeft geen eigen kinderen die onder toezicht staan.
De nanny is telefonisch bereikbaar voor ouders en het bureau tijdens het bieden van de
opvang.
De nanny die kinderen met een beperking op zullen vangen hebben minimaal een
kindgerichte opleiding op niveau 4 en/ of niveau 3 en ruime werkervaring met deze
doelgroep.
De nanny heeft minimaal twee jaar werkervaring binnen de kinderopvang.
De nanny heeft kennis van de verzorging en de ontwikkelingsfasen van de baby, dreumes,
peuter, kleuter en ouder kind.
De nanny heeft kennis van pedagogiek, hygiëne en veiligheid in en om het huis.

Vaardigheden













Sterk empathisch vermogen
Op een enthousiaste manier goed met ouders en kinderen kunnen omgaan
Goed met ouders kunnen overleggen
Betrouwbaar
Respectvol
Initiatiefrijk
Sociaal- en communicatief vaardig
Creatief
Grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfstandig kunnen werken
Flexibele instelling
Stressbestendig
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Persoonlijk





De nanny kan goed reflecteren op eigen handelen.
De nanny is in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid.
De nanny heeft veel plezier in het werken met kinderen.
De nanny is communicatief vaardig zowel schriftelijk als mondeling.

Functie en -Taakomschrijving











De nanny is verantwoordelijk voor de zorg van het kind
De nanny draagt in belangrijke mate zorg bij in de veiligheid en hygiëne van het kind.
De nanny zorgt dat een kind zich prettig en veilig voelt.
De nanny begeleidt bij eventueel huiswerk.
De nanny biedt spelsituaties aan om zo het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. Hierbij let
de nanny op de leeftijd van het kind.
De nanny brengt en/of haalt het kind van en naar school, peuterschool, clubs en vriendjes.
De nanny overlegt met de ouders / verzorgers van het kind. Ook staat zij open voor feedback
van de ouders.
De nanny verzorgt lichte huishoudelijke taken. Denk hierbij aan voorbereiding van de
avondmaaltijd, koken van de avondmaaltijd, opruimen na de maaltijd en tussendoortjes,
kleine boodschapjes doen, het doen van de was, opruimen van de badkamer na het
badderen van de kinderen etc.
De nanny draagt zorg voor de spullen van de kinderen. Denk hierbij aan het opruimen van de
box, speelgoed en slaapkamers van de kinderen.
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