Wij realiseren een
veilig tweede thuis

Wat doet uw

gastouderbureau

Onze hoofdtaak is het koppelen van de
perfecte gastouder of nanny aan uw gezin.
Met ruim 20 jaar ervaring in deze maatwerk
oplossing is er keuze uit een uniek team

met onze gastouders en
vele overheidsinstanties.

Kanjers in de Kinderopvang.
Onze maatschappelijke rol stopt echter niet
bij de juiste match. Er zijn vele rollen die wij
vervullen om het tweede huis voor uw
kind(eren) zo goed mogelijk in te richten.
Het

tweede

huis

bevindt

zich

in

een

Zo werken we dagelijks samen met de

vertrouwde cirkel: de warme kinderopvang.

gemeente waarin u of uw gastouder woont,

Daarin zijn zowel ouders als gastouders en

informeren wij de Belastingdienst Toeslagen

kinderen onze prioriteit.

maandelijks welke uren kinderopvang er is
genoten, maar zijn wij ook professioneel

Daaromheen bevindt zich een extra schil vol

partner van Veilig Thuis, Rivor opleidingen en

taken richting externe partijen die wij als

de Dienst Gezondheid en Jeugd om onze

professionele kinderopvang op ons nemen.

kwaliteit te waarborgen.

Uw kind verdient de beste kinderopvang van de regio.
Daarom verzorgen we voor onze (gast)ouders:
Een profielschets

Opvangboekjes

Maatwerk werving en selectie

Ondersteuning pedagogische vragen

Kennismaking en koppeling

Continue scholing

Heldere contracten

Kinderoase Academy

Registratie Landelijk Register Kinderopvang

Erkend leerbedrijf

Verklaringen omtrent gedrag

Franch & Free formule

Registratie Personenregister Kinderopvang

Lidmaatschap Branchevereniging Kinderopvang

Kinder EHBO cursus en periodieke herhaling

Partnerschap Belastingdienst Toeslagen

Risico-inventarisatie woning

Ondersteuning Belastingdienst Inkomenstenbelasting

Digitale urenregistratie en facturatie

Handhavingen in samenwerking met Gemeenten

Verzekeringen

Ondersteuning inburgeringstrajecten

Uitleenservice kinderspullen

Communicatie en uitvoering Dienst Gezondheid en Jeugd

Periodieke evaluaties opvang

Signalering en uitvoering Meldcode Kindermishandeling

Hygiëne woning

LOOPT UW KINDEROPVANG SOEPEL?
DAN REALISEREN WIJ ONZE GROOTSTE WENS:

www.kinderoase.nl

Warme

WWW.KINDEROASE.NL

Kinderopvang

Wat doet uw

gastouderbureau

Een profielschets

Risico-inventarisatie woning (RIE)

We ontmoeten uw gezin, maar ook al onze gastouders en

De opvanglocatie wordt voorafgaand aan de opvang door

nanny's om een uitgebreid beeld te schetsen en de beste

ons geïnspecteerd op eventuele risico's. Deze RIE is

matches te kunnen maken.

noodzakelijk voor de registratie in het LRK.

Maatwerk werving en selectie

Digitale urenregistratie en facturatie

Mocht er geen gastouder of nanny in ons huidige team

Al onze (gast)ouders krijgen bij de start van de opvang

beschikbaar zijn, starten we een gericht werving en selectie

toegang tot ons online Portabase systeem. In uw portaal

traject.

treft u contracten, urenregistraties, maar ook facturen,
jaaropgaven

Kennismaking en koppeling

en

rapportages

ten

aanzien

van

uw

kinderopvang.

Interessante kandidates stellen wij in een vrijblijvende
kennismaking persoonlijk aan u voor.

Uitleenservice kinderspullen
Iedere gastouder heeft toegang tot onze uitleenservice. Hier

Heldere contracten

zijn

Zodra er een match is, worden afspraken schriftelijk

meerlingwagens te leen om professionele zorg te bieden.

o.a.

traphekjes,

campingbedjes,

autostoelen

en

vastgelegd en digitaal ter goedkeuring aan (gast)ouder en/of
nanny verzonden.

Verzekeringen
Vanaf dag 1 van uw opvang, vallen kinderen onder onze

Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

overkoepelende verzekering. Hoewel we hopen dat dit ook

Iedere opvanglocatie dient geregistreerd te zijn in het

in de komende 20 jaar niet voorvalt, bestaat deze

landelijke register om in aanmerking te komen voor

verzekering om enig letselschade te dekken.

Kinderopvangtoeslag (KOT). Kinderoase zorgt dat de locaties
worden ingeschreven en onderhouden bij o.a. verhuizingen.

Periodieke evaluaties opvang
Hoewel er met regelmaat contact is tussen u en de

Verklaringen omtrent gedrag (VOG)

bemiddelingsmedewerkster,

Iedere gastouder, volwassen huisgenoot en structureel

jaarlijkse evaluatie van de opvang voor zowel ouder als

aanwezige dient een VOG te overleggen. Hiermee screenen

gastouder.

is

er

altijd

een

wettelijke

we de mensen die in aanraking komen met uw kinderen.
Hygiëne woning
Registratie Personenregister Kinderopvang

Ook tijdens de looptijd van de kinderopvang blijft de hygiëne

Alle bovenstaande personen met VOG worden door ons

van onze opvanglocaties onze zorg.

gekoppeld in dit overheidsregister. Deze wettelijk verplichte
registratie screent continu de personen en organisaties die

Opvangboekjes

zich met kinderopvang bezig houden.

Bij de start van de opvang ontvangt iedere (gast)ouder een
opvangboekje om dagelijks bij te houden hoe de opvang

Kinder EHBO cursussen en periodieke herhalingen

verloopt (praktisch, weetjes, belevenissen).

Voordat een opvang start, dient iedere gastouder of nanny
in het bezit te zijn van een actueel Kinder EHBO certificaat.

Ondersteuning pedagogische vragen

Deze EHBO wordt periodiek door ons onderhouden.

Heeft een gastouder en/of nanny pedagogische vragen,
hebben wij een pedagogisch beleidsplan als handvat.
Daarnaast staat ons team uiteraard klaar om hierin te
adviseren.

Wat doet uw

gastouderbureau

Continue scholing

Partnerschap Belastingdienst Toeslagen

Onze Kanjers in de Kinderopvang worden ook jaarlijks

Als partner van Belastingdienst Toeslagen dragen wij zorg

uitgenodigd voor diverse workshops en/of cursussen. Deze

voor maandelijkse aanlevering van de genoten opvanguren

deskundigheidsbevordering

en kunnen wij ouders ondersteunen in specifieke vragen

gaat

over

onderwerpen

als

brandpreventie, kinderziektes, gezonde kinderopvang, etc.

over de Kinderopvangtoeslag.

Kinderoase Academy

Ondersteuning Belastingdienst Inkomstenbelasting

Heeft een potentiële gastouder of nanny nog niet het juiste

Inkomsten die onze gastouders en nanny's genereren

diploma, biedt Kinderoase Academy de mogelijkheid dit in

moeten door ons periodiek aan worden geleverd bij de

samenwerking met Rivor Opleidingen te behalen.

Belastingdienst.

Erkend leerbedrijf

Handhavingen in samenwerking met Gemeenten

Kinderoase biedt als erkend leerbedrijf niet alleen onze

Kinderoase is actief in tientallen Gemeenten. Naast het zo

Academy

spoedig

studentes,

maar

ook

externe

studentes,

stageplekken bij onze erkende gastouders of nanny's.

mogelijk

opvanglocaties,

inschrijven

vervullen

wij

en
in

registreren

het

van

werkveld

een

signalerende rol om de veiligheid van kinderen te
Franche & Free

waarborgen.

Gastouders en nanny's die toe zijn aan meer zelfstandigheid,
kunnen de stap maken naar ondernemerschap. Kinderoase

Faciliteren inburgeringstrajecten

biedt als één van de weinigen al jaren de mogelijkheid om

Daarbij verzoeken instanties als Vluchtelingenwerk ons

als franchisenemer onder de vlag van Kinderoase te

regelmatig om opvang te verzorgen voor gezinnen met

opereren.

ouders die aan een inburgeringstraject beginnen.

Hiermee

blijft

de

kwaliteit

voor

ouders

gewaarborgd, terwijl een gastouder of nanny geheel
Communicatie en uitvoering Dienst Gezondheid en Jeugd

zelfstandig is in o.a. facturatie en marketing.

De Dienst Gezondheid en Jeugd voert in opdracht van de
Lidmaatschap Branchevereniging Kinderopvang

Gemeente

Als maatschappelijk ondernemer vinden wij het essentieel

kinderopvang.

om de politiek betrokken te houden bij het nut en de

inspecties uitgevoerd, waarbij Kinderoase (gast)ouders en

noodzaak van goede en betaalbare kinderopvang. Hiervoor

nanny's dient te ondersteunen. Ook het gastouderbureau

is een constante lobby nodig, welke wij in samenwerking

zelf wordt jaarlijks aan een inspectie onderworpen om de

met

continue

Branchevereniging

Kinderopvang

voor

(gast)ouders en nanny's proberen te waarborgen.

onze

inspecties

uit

Tevens

kwaliteit

van

voorafgaand

worden

er

onze

aan

enige

onaangekondigde

gastouderopvang

te

waarborgen.
Signalering en uitvoering Meldcode Kindermishandeling
Kinderoase heeft een aandachtsfunctionaris op het gebied
van de Meldcode Kindermishandeling. Deze houdt onze

Zichtbaar

Onzichtbaar

Meldcode actueel (deelt dit met gastouders en nanny's),
staat

de

Dienst

Gezondheid

en

Jeugd

te

woord,

functioneert als contactpersoon voor Veilig Thuis, is een
vertrouwenspersoon van de gastouder of nanny en doet zo
aan continue screening.

