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Voorwoord

NannyQ is opgericht door Chiquita Bijland en Trudie Shrubsole-van Kleef vanuit het idee dat 
de opvang van kinderen anders kan. Wij zien en horen ouders* stoeien met de opvang van de 
kinderen. Niet iedereen is tevreden met de reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang. 
Er ontstaat bij het ophalen bijvoorbeeld hectiek, er moet thuis nog gekookt worden etc. 
Tevens kunnen kinderen op de bso normaliter niet naar sportclubs etc. Beide oprichtsters 
spreken uit ervaring: Chiquita heeft twee zoons uit 1999 en 2003 en Trudie heeft een zoon uit 
2006 en een dochter uit 2008. Beiden hebben de kinderen in de reguliere opvang gehad en 
weten dus waar ze over spreken. Vanuit het idee dat er andere mogelijkheden moeten zijn 
voor ouders is NannyQ ontstaan. NannyQ biedt de ouders de beste oplossing: de kinderen in 
hun eigen vertrouwde huiselijke sfeer te laten opvangen. Bij deze vorm van opvang heeft uw 
kind de volledige aandacht van de nanny zonder deze te hoeven delen met kinderen buiten het 
eigen gezin of grotere aantallen kinderen.

In dit pedagogisch beleidsplan geven wij onze visie op de manier van reageren en handelen 
van de nanny naar uw kinderen. Een nanny definiëren wij als een professional die de 
pedagogische en verzorgende taken van de ouders tijdelijk overneemt bij afwezigheid van de 
ouders/verzorgers. Een nanny is niet inwonend.

Omdat een nanny tijdelijk de taken en verantwoordelijkheid van de ouders deels overneemt,
besteden wij veel aandacht aan de kwaliteiten van de nanny’s - ook na plaatsing - met name 
op het vlak van pedagogisch verantwoord handelen. Dit pedagogisch beleidsplan dient als 
basis voor de kwaliteitsbewaking. Elke nanny wordt zorgvuldig geselecteerd en verder 
ontwikkelt via workshops, trainingen en intervisie bijeenkomsten voor de nanny’s van 
NannyQ. Door de quality-way-of-working van de nanny’s wordt de visie van NannyQ in de 
praktijk daadwerkelijk zichtbaar.

Chiquita Bijland en Trudie Shrubsole-van Kleef
Arnhem, juni 2013

* waar ouders staat bedoelen wij ook een-oudergezinnen of verzorgers.
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1. NannyQ staat voor Quality

- NannyQ is een professioneel bemiddelings- en begeleidingsbureau dat 

kinderopvang aan huis regelt door middel van een professionele nanny.

- De opvang is geheel op maat en komt overeen met de wensen en behoeften van de 

ouders en hun kinderen.

- Voor de ouders werven en selecteren wij een betrouwbare, professionele en 

gekwalificeerde nanny. Om dit te bewerkstelligen voeren wij onder andere een 

referentie- en diplomacheck uit.

- Gedurende de gehele opvangperiode worden de nanny’s van NannyQ begeleid en 

verder ontwikkelt qua kennis, vaardigheden en zelfbewustzijn.

- Bij verschil van inzicht bemiddelt NannyQ tussen de vraagouder en de nanny.
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2. De vijf pedagogische pijlers van NannyQ

Onze manier van werken is gebaseerd op vijf pedagogische pijlers. De nanny’s worden 
geselecteerd uitgaande van ervaring, kennis en affiniteit van en met deze gebieden. De vijf 
pedagogische pijlers van NannyQ zijn: 

1. De nanny draagt zorg voor rust, regelmaat en hygiëne met betrekking tot het kind en 

de leefomgeving van het kind.

2. De nanny draagt zorg voor de emotionele veiligheid van het kind.

3. De nanny begeleidt het kind bij zijn/haar persoonlijke competenties.

4. De nanny begeleidt het kind bij het ontwikkelen van zijn/haar sociale competenties.

5. De nanny begeleidt het kind bij het bewust worden van (verschillende) waarden en 

normen.

2.1 Pijler 1: Rust, Regelmaat en Hygiëne

Een optimaal leven en optimale gezondheid worden beïnvloed door de drie factoren rust, 
regelmaat en hygiëne. Alvorens de andere vier pijlers aan bod kunnen komen, is voor het kind 
een leefomgeving gebaseerd op deze pijler één van de eerste vereisten. Het is de taak van de
nanny om deze drie belangrijke factoren te faciliteren voor het kind.

2.1.1 Rust. Een kind heeft op zijn tijd rust nodig. Het lichaam en de geest kan herstellen 
van geleverde inspanningen. Hoeveel rust is sterk afhankelijk van het kind. Een 
rustige omgeving draagt bij aan een stukje innerlijke rust. Een kind voelt zich 
doorgaans prettiger in een rustige omgeving en een rustige benadering.

2.1.2 Regelmaat. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat er vaste 
routines worden aangehouden. Routine geeft het kind een houvast en kost het kind 
weinig tot geen moeite en energie, waardoor het energie overhoudt om nieuwe 
dingen te leren. Het is daarom belangrijk dat de dagbesteding voor het kind er niet 
al te hectisch uitziet.

2.1.3 Hygiëne. Het is belangrijk dat het lichaam, de kleren en de omgeving van het kind 
schoon zijn. Vanuit hygiënisch oogpunt ter bescherming van het lichaam en ook 
omdat het de mens een prettig, rustig en overzichtelijk gevoel geeft. Het is 
belangrijk dat het kind leert van de verzorgers om voor zichzelf te zorgen. Het 
spreekt voor ons voor zich dat een kind tijdens het spelen ook vies mag worden.
Het kind heeft ook de vrijheid en ruimte nodig om te kunnen spelen en ontdekken. 
Na het vies worden is er uiteraard weer aandacht voor de hygiëne.
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2.2 Pijler 2: Emotionele veiligheid

Het behoeft geen verdere uitleg dat emotionele veiligheid de basis is voor ons mens-zijn.
Emotionele veiligheid zien wij dan ook als een voorwaarde voor het kind om zich persoonlijk 
verder te kunnen ontwikkelen. De nanny heeft hier oog en gevoel voor. Zij heeft de 
capaciteiten en vaardigheden om te signaleren wanneer het kind zich onveilig voelt en weet 
ook hoe deze onveilige situatie voor het kind tot een emotioneel veilige te maken.

Voor ons is ieder mens uniek. Het kind benaderen vanuit dit principe betekent respect hebben 
voor het kind. Door het kind te accepteren om wie het is als persoon en wat het kan of nog 
niet kan. Het kind benaderen vanuit zijn/haar uniekheid is voor ons de basis voor de
emotionele veiligheid. Daarnaast het kind serieus nemen met betrekking tot de eigen wijsheid
en behoeftes van het kind.

Naast het respecteren van het kind, is het kind waarderen voor ons ook heel belangrijk. 
Hiermee bedoelen wij onvoorwaardelijk waarderen. De nanny heeft waardering voor het kind 
zoals het is en doet. De nanny koppelt waardering niet alleen aan iets wat het kind goed heeft 
gedaan, dus niet alleen bij een prestatie. De nanny is zich hiervan bewust in de omgang met 
het kind. Het kind leert dat het te allen tijde, ongeacht de prestaties en omgeving, oké is.

De pijler Emotionele veiligheid zorgt er mede voor dat het kind zich gemakkelijk voelt en vrij 
voelt om zijn/haar nanny te benaderen, aan te spreken en zich emotioneel te kunnen uiten.

2.3 Pijler 3: Persoonlijke competenties

Om de persoonlijke competenties van het kind te verzilveren moeten zowel de nanny als het 
kind zelfbewust zijn, zelfvertrouwen en zelfrespect hebben. Indien het kind hier (nog) moeite 
mee heeft, zal de nanny hem of haar daar in ondersteunen.
Een belangrijk aspect hierbij is de kwaliteit van de sociale interactie van de nanny. De nanny 
is – naast de ouder - dé persoon die het kind verzorgt en met het kind optrekt; zij heeft veel 
interactie met het kind. NannyQ besteedt daarom in de trainingen en begeleiding van de 
nanny’s hier veel aandacht aan. Door de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, zal 
het kind zich ook emotioneel veiliger voelen en zich verder ontwikkelen tot de persoon die het 
in essentie is.

Daarnaast heeft de nanny inzichten in competentie-ontwikkeling. Ze heeft oog voor de 
competenties van het kind en zal deze helpen verder te ontwikkelen.

2.4 Pijler 4: Sociale competenties

De mens is een sociaal wezen. De nanny begeleidt het kind in de ontwikkeling van het
menselijke aspect “sociale interactie”. Dit is meer dan woorden alleen; het gaat ook om de 
houding die het kind aanneemt ten opzichte van zichzelf en anderen, de lichaamstaal die het 
kind laat zien. Hiervoor is het nodig dat het kind bewust wordt van de eigen emoties en leert 
onderscheid te maken tussen de eigen emoties en de emoties van de ander. De nanny is in
staat om het kind hierin te begeleiden. 
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NannyQ is van mening dat het kind hierdoor eerder in staat is de eigen kwaliteiten te benutten 
en zonder vooroordeel te kunnen reageren en in staat is om zichzelf en anderen te helpen.

Bovenstaand resulteert in de ontwikkeling op de volgende gebieden:
- de wijze van communiceren, zowel verbaal- als non-verbaal
- de wijze van samenwerken en samen spelen
- de wijze waarop met meningsverschillen, ruzie en conflicten wordt omgegaan

2.5 Pijler 5: Waarden en normen

Waarden en normen worden door mensen ontwikkeld en doorgegeven. Dit proces gaat vaak 
onbewust. Onze manier van denken en handelen is zo van zelfsprekend dat we dit automatisch 
doorgeven aan kinderen. Waarden en normen hebben mensen nodig om te weten waar ze aan 
toe zijn. Ons doen en laten wordt er door beïnvloed, net zoals ons zelfbeeld en onze relaties 
met anderen. Per gezin, groep, plaats en land kunnen deze waarden en normen verschillen. De 
nanny is zich hiervan bewust en heeft als taak het kind hiervan ook bewust te maken: dat er 
ook mensen zijn die anders denken en doen. Hoe ga je als persoon daar dan mee om. NannyQ 
verwerpt de benadering ‘goed en fout’ en pleit voor ‘handig en onhandig’.

Daarnaast hebben we ook te maken met individuele waarden en normen. Deze zijn bepalend 
voor hoe het kind zichzelf ziet en hoe het reageert in bepaalde situaties.
De nanny weet hoe hier op een emotioneel veilige basis op te reageren door het kind bewust 
te maken van de eigen manier van denken en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Belangrijk 
hierin is dat het kind leert dat het ook een keuze heeft. Dat het ook kan kiezen om anders te 
denken. Wat het kind ook kiest, er bestaat geen goed en fout. Het kind beseft echter wel dat 
iedere keuze ook een consequentie heeft en dat deze consequenties te allen tijde de 
verantwoordelijkheid van het kind zijn.

Het kind bewust maken van de werking van waarden en normen, maakt het voor het kind 
makkelijker om zichzelf beter te kennen, verschillen te kennen en in een ander te kunnen 
verplaatsen wat weer de sociale competenties ten goede komt.
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3. De Nanny

NannyQ werkt uitsluitend met kundige nanny’s. Naast de wettelijke eisen, hanteren wij 
aanvullende eisen waaraan een Quality Nanny moet voldoen. Hieronder geven wij inzicht in 
deze (wettelijke) eisen en wat u van een nanny mag verwachten.

3.1 Algemene taakstelling

 Tijdelijk overnemen van de pedagogische en verzorgende taken van de ouders bij 
afwezigheid van de ouders.

 Afstemmen van pedagogisch handelen met de ouders. Het maken van duidelijke 
heldere afspraken.

3.2 Werkzaamheden

3.2.1 Pedagogisch
- Het kind centraal stellen
- Het kind begeleiden in de ontwikkeling op sociaal en emotioneel vlak
- Het kind stimuleren naar zelfbewustzijn
- Het (verder) stimuleren van het zelfvertrouwen
- Het kind begeleiden in de ontwikkeling zoals zindelijkheidstraining, leren lezen, 

huiswerk maken etc
- Met het kind binnen en buiten spelen en uitjes organiseren om de algemene 

ontwikkeling te bevorderen
- Het respect hebben voor de relatie ouder-kind en voor mogelijke andere ideeën en 

levenswijzen van de ouders
- Het aanbieden van uitdagingen en stimulatie

Samenvattend draagt de nanny bij aan een stevige basis voor nu en de toekomst, zodat uw 
kind kan opgroeien tot een evenwichtige persoonlijkheid.

3.2.2 Verzorgend
- Zorgdragen voor een goede gezondheid van het kind
- Zorgen voor goede hygiëne van zowel het kind als de omgeving
- Zorgen voor de juiste voeding (ontbijt, lunch, diner en tussendoortjes)
- Zorgen dat kinderen tijdig op school zijn
- Zorgen dat het kind – indien gewenst – tijdig op sport- of hobbyvereniging is
- Zorgen voor spel en creatieve activiteiten
- Zorgdragen voor de fysieke veiligheid

Specifieke afspraken kunnen uiteraard gemaakt worden omtrent de verzorging, indien dit 
noodzakelijk is.

3.2.3 Licht huishoudelijk werk, enkele voorbeelden:
- Was opvouwen
- Boodschappen doen
- Eten voorbereiden
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- Vaatwasser leeg- en inruimen
- Het huis opgeruimd en schoon houden, ook na ongelukjes van de kinderen (plasje 

naast de wc, broodkruimels op de grond, speelgoed etc)

Het is specifiek niet de bedoeling dat achterstand in het huishouden wordt weggewerkt 
of dat het hele huis gepoetst wordt. Uiteraard staat de zorg van de kind(eren) voorop 
en zal het licht huishoudelijke werk alleen plaatsvinden als de situatie dit toelaat.

3.3 Maximum aantal kinderen per nanny per vraagouder

Hoeveel kinderen per vraagouder onder de verantwoordelijkheid van de nanny mogen 
valen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een nanny mag de pedagogische en 
verzorgende taken van maximaal 6 kinderen tot 13 jaar overnemen waarvan:

 maximaal 5 kinderen tot 4 jaar; 
 maximaal 4 kinderen tot 2 jaar; 
 maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. 

3.4 Eisen aan de woning van de vraagouder

De woning van de vraagouder moet voldoen aan verschillende eisen, zoals:

 Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. 
 Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. 
 De woning is volledig rookvrij.
 Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders. 

Door een medewerker van NannyQ wordt voorafgaand aan de opvang een Risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd in de woning van de vraagouder. Deze 
wordt met de vraagouders doorgenomen. Nodige aanpassingen worden besproken en
er worden concrete afspraken met de vraagouder hierover gemaakt.

3.5 Eisen aan de Quality Nanny

3.5.1 Opleiding
De nanny:
- Beschikt over minimaal een diploma mbo3 richting Sociaal Pedagogisch Werk 

of een soortgelijk diploma. Zie voor de specifieke diploma’s bijlage 1
- Beschikt over een geldig geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Gecertificeerd door het Oranje Kruis
- Beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B
- Is verplicht deel te nemen aan workshops en/of opleidingen verzorgd door 

NannyQ. Dit om het kennis- en ervaringsniveau en emotionele intelligentie van 
de nanny verder te ontwikkelen

- Is op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan en handelt hiernaar
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- Is op de hoogte van de inhoud van de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt hiernaar

3.5.2 Fysieke gesteldheid
- De nanny beschikt over een goede gezondheid voor de uitvoering van de 

werkzaamheden
- De nanny is in staat zo nodig een langere werkdag te maken

3.5.3 Sociale vaardigheden
- Communicatief sterk
- Empatisch
- Sociaal en emotioneel zelfbewust
- In staat feedback te geven en te ontvangen
- Omgaan met conflicthantering
- Omgaan met weerstand
- Observeren en signaleren
- (Actief) luisteren

3.5.4 Persoonlijke competenties
 Zelfvertrouwen
 Verantwoordelijkheidsgevoel
 Respectvol
 Inlevingsvermogen
 Betrouwbaar
- Daadkrachtig
- Optimistisch en enthousiast
- Stressbestendig
- Uitnodigende houding
- Creatief

3.5.5 Ervaring
 Relevante ervaring met de opvang van kinderen
 Kennis van / ervaring met licht huishoudelijk werk
 Kan minimaal één referentie overleggen

3.5.6 Specifieke deskundigheid
 In staat tot zelfreflectie
 In staat zich te verplaatsen in het gezin en kind

3.5.7 Diversen
De nanny:
- Beschikt over een recente Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en heeft deze 

overhandigt aan NannyQ
- Spreekt vloeiend Nederlands
- Is 21 jaar of ouder
- Woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die worden 

opgevangen
- Heeft zelf geen kinderen die onder toezicht staan van bijvoorbeeld bureau 

Jeugdzorg
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- Is altijd telefonisch bereikbaar tijdens de opvang
- Moet de intentie hebben om voor langere tijd bij een gezin werkzaam te zijn
- Respecteert privacy-gevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan 

derden
- Gaat zorgvuldig om met het huis en de eigendommen van de vraagouder
- Rookt niet.
- Beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering (WA)
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4. Hoe werkt NannyQ

NannyQ garandeert optimale opvang en opvoeding van uw kind. Deze belofte valt of staat 
met de nanny. Om deze reden besteedt NannyQ veel tijd en aandacht aan het werven, 
selecteren, trainen en evalueren van nanny’s. De nanny’s zijn immers belangrijke mensen die 
de ouders helpen hun kinderen op te laten groeien tot krachtige, zelfbewuste en 
zelfverzekerde persoonlijkheden.

4.1 Werving Selectie en Plaatsing

- Bij binnenkomst van een verzoek tot bemiddeling voeren wij een uitgebreide intake 
met de vraagouder uit. Daarna gaat NannyQ gericht op zoek naar de geschikte nanny. 
Met ‘gericht’ bedoelen wij afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de 
vraagouder.

- NannyQ werft gericht nanny’s met behulp van een weloverwogen profiel via diverse 
kanalen. Naast de kwaliteitseisen van NannyQ, worden de wensen van de vraagouder 
meegenomen in de werving.

- De selectie vindt plaats met behulp van vooraf opgestelde selectiecriteria. De 
selectiegesprekken worden altijd afgenomen door twee professionals van NannyQ. 
Daarnaast vindt altijd een diploma- en referentiecheck plaats.

- NannyQ draagt in principe twee potentiële nanny’s voor aan de vraagouder. Bij dit 
introductiegesprek is altijd een professional van NannyQ aanwezig. Indien deze twee 
nanny’s toch niet voldoen aan de wensen van de vraagouder, zal NannyQ zich inzetten 
om nogmaals andere (één of meerdere) nanny’s voor te dragen. Indien er dan nog 
steeds geen match tot stand is gekomen, worden er voor verdere bemiddeling kosten in 
rekening gebracht.

- Wanneer beide partijen enthousiast zijn, zullen er met begeleiding van NannyQ 
afspraken worden gemaakt met betrekking tot de gewenste uren, dagen en inhoud van 
de werkzaamheden.

- NannyQ ondersteunt de nanny en vraagouder bij het maken van duidelijke heldere 
afspraken rondom het pedagogisch handelen ten aanzien van uw kind.

- Tevens zal er in overleg met de vraagouder een werkplan worden opgesteld. In dit 
werkplan wordt een dagschema van de opvangdagen opgenomen, zodat de nanny een 
leidraad heeft.

- Na plaatsing zal er door een professional van NannyQ en de nanny een risico-
inventarisatie worden uitgevoerd in het huis van de vraagouder.

- NannyQ stelt het contract op tussen vraagouder en de nanny.

4.2 Begeleiding en ontwikkeling van de nanny

De nanny’s krijgen workshops, trainingen en intervisiebijeenkomsten. Daarnaast worden ze 
gekoppeld aan een teamgenoot. Een teamgenoot is ook werkzaam als nanny bij NannyQ. Met 
een teamgenoot kunnen de nanny’s vragen en situaties uit de dagelijkse praktijk bespreken en 
bij elkaar te rade gaan. 
Elke nanny heeft bovendien vanuit NannyQ een vaste contactpersoon waarop de nanny kan 
terugvallen met vragen van allerlei aard. Een nanny van NannyQ staat er nooit alleen voor en 
wordt altijd ondersteund, zowel inhoudelijk als procedureel. 
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4.3 De vraagouder

De vraagouder draagt zorg voor een open communicatie. Het maken van duidelijke (concrete) 
afspraken met de nanny valt hieronder. De nanny kan rekenen op feedback van de vraagouder 
zodat zij nog beter in staat is om te voorzien in de maatwerkopvang voor het kind. Dit komt 
de kwaliteit ten goede. De vraagouder draagt er mede aan bij dat de nanny zich kan richten op 
de uitvoer van de vijf pedagogische pijlers van NannyQ.

De vraagouder blijft uiteraard altijd eindverantwoordelijk voor de opvoeding van het kind.



Pedagogisch beleidsplan NannyQ 14 van 14
Juni 2013

Bijlage 1 – Door NannyQ geaccepteerde diploma’s

MBO 3 en 4
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
SPW lang
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Agogisch Werk (AW)
Sociaal Agogisch 2
Kinderverzorging en Opvoeding
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorgster (KV)

Diploma’s op hbo niveau:
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogische Academie
Hogere sociaal-pedagogische opleiding 
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding


