RESULTAATGERICHTE FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Functie

: Medewerkster Huispersoneel/Gastouderopvang bij vraagouder aan huis

Datum

: 1 januari 2018

1.

BESCHRIJVING VAN DE HOOFDRESULTATEN.

De Medewerkster Huispersoneel biedt kinderopvang aan huis aan maximaal 4 kinderen van 0 tot 13 jaar
in hun eigen omgeving.
De hoofdresultaten van de functie zijn:
•

Het verzorgen en begeleiden van kinderen in hun eigen huis/thuissituatie.

•

Begeleiding in de ontwikkeling van een kind.

•

Het naleven van concrete en duidelijke afspraken met de ouders.

•

Het zorgdragen voor een optimale veiligheid en hygiëne aan kinderen.

•

Licht huishoudelijk werk.

2.

PLAATS IN DE ORGANISATIE.

De Medewerkster Huispersoneel sluit een arbeidsovereenkomst met de ouders/opdrachtgever en een
overeenkomst met Kiddo Staff.

3.

BEGRENZING VAN DE RESULTATEN EN MEETPUNTEN.

Verzorgende taken
•

Zorgdragen voor de gehele verzorging van op tijd eten en drinken, op tijd naar bed, op tijd
verschonen van de kinderen.

•

Het bieden van een veilig thuis, een veilige omgeving, waarin rekening wordt gehouden met de
verschillende leeftijdsfasen van de kinderen.

•

Het voorbereiden en koken van maaltijden, rekening houdend met eventuele allergieën e.d. van de
kinderen.

Opvoedkundige taken
•

Het gevoel van zelfvertrouwen stimuleren

•

De kinderen begeleiden bij verstandelijke, motorische en creatieve ontwikkeling.

•

Kinderen de ruimte geven om emoties te laten zien en te begeleiden hoe hiermee om te gaan.

•

De zelfstandigheid van de kinderen stimuleren

•

Normen en waarden op de kinderen overdragen.

•

Kinderen tot sociaal gedrag stimuleren en hoe om te gaan met anderen.

•

Aan kinderen duidelijk maken welk gedrag gewenst en welk ongewenst is.

•

Het bieden van veiligheid en geborgenheid aan kinderen.

Huishoudelijke taken
•

In overleg met de ouders worden hier aparte afspraken over gemaakt.

•

In principe alle taken die voortvloeien uit de verzorging van de kinderen, o.a. boodschappen doen,
voorbereiden van maaltijden en koken, tafel afruimen, stofzuigen, vaatwasser in/uit-ruimen,
wasmachine en wasdroger in/uitruimen en opvouwen.

•

Wanneer de kinderen in bad zijn geweest, de badkamer droogmaken.

•

Indien wenselijk, maar ook mogelijk af en toe strijken.

•

Zorgen dat het speelgoed opgeruimd is en hiertoe ook de kinderen aansporen.

•

Zorgen dat ouders ’s avonds het huis aantreffen, zoals zij dit in de ochtend hebben verlaten.

Veiligheid en gezondheid
•

Voordat een medewerkster huispersoneel start wordt er in het huis waar zij komt te werken een
veiligheid-en gezondheidinventarisatie gedaan door Kiddo Staff.

•

De ouders krijgen hiertoe een lijst van veiligheidscriteria, die zij als hulpmiddel kunnen gebruiken,
maar die ook belangrijk zijn voor de medewerkster huispersoneel.

•

Hier staan o.a. de volgende zaken in: zorg ervoor dat schoonmaakmiddelen e.d. veilig staan
opgeborgen, zorg ervoor dat gevaarlijke voorwerpen zoals messen en lucifers, niet door kinderen
gepakt kunnen worden, plastic tasjes en zakjes buiten handbereik leggen met het oog op
verstikkingsgevaar, zorg ervoor dat het fornuis veilig is (geen steelpannetjes laten uitsteken) en
altijd blijven controleren of stopcontacten en elektrische snoeren kindveilig zijn aangebracht en
elektrische apparaten zodanig neerzetten dat kinderen ze zelf niet kunnen aanzetten.

•

Verder de hele dag toezicht houden op kleine voorwerpen, zoals kraaltjes en lego, om deze buiten
bereik te houden van kleine kinderen.

•

Kinderen leren omgaan met de warme kraan.

•

Kinderen begeleiden met de trap op en afgaan.

•

Kinderen goed in de gaten houden als er water of een vijver in de buurt is.

•

Zorgdragen voor een goede hygiëne van zowel de medewerkster huispersoneel als de kinderen
zelf.

4.

VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN.

•

Het behalen van de aangegeven hoofdresultaten door:

•

De dagelijkse verzorging van de kinderen

•

Het zelfstandig runnen van het huishouden

•

Het toezien op de handhaving van veiligheid en hygiëne.

•

Het begeleiden van de ouders op pedagogisch gebied.

5.

FUNCTIE-EISEN EN INSCHALING SALARIS.

Functie-eisen:
•

MBO-opleiding, minimaal Helpende Zorg en Welzijn of gelijkwaardige opleiding;

•

Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid;

•

Tijdens werkzaamheden mag er niet worden gerookt.

•

Bereid zijn tot samenwerking

met

Kiddo Staff

tot

het

volgen van aanvullende

cursussen/trainingen/bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak;
•

Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorspelen aan derden;

•

Openstaan

voor

en

respecteren

van

andere

gewoontes,

culturen,

levenswijzen

en

opvoedingsideeën;
•

Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op een professionele
manier contact met de opdrachtgevers te onderhouden en afspraken te maken;

•

Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van kinderen, positief staan ten opzichte van de vier
pedagogische doelstellingen zoals uitgewerkt in het pedagogisch werkplan, en deze in praktijk
kunnen brengen;

•

Inhoud van het protocol kindermishandeling kennen en indien nodig weten welke stappen er
genomen moeten worden.

•

In bezit van EHBO certificaat voor kinderen. Geregistreerd door het Oranje Kruis, NedCert of
Nikta;

•

In staat zijn tot reflecteren op het eigen handelen en inlevingsvermogen;

•

Kinderen niet alleen laten of het toezicht aan anderen overlaten;

•

Groot verantwoordelijkheidsgevoel;

•

Zelfstandig en efficiënt kunnen werken, organisatorisch inzicht en stressbestendig;

•

Representatief, betrouwbaar, flexibel en enthousiast;

•

Regelmatig gedurende minimaal een half jaar beschikbaar zijn voor opvang;

•

Goede beheersing van de Nederlandse taal;

•

Goed telefonisch bereikbaar;

•

Bij voorkeur in bezit van rijbewijs;

•

In bezit van AVP verzekering/inzittenden verzekering bij autogebruik.

•

Bij aanvang van werkzaamheden is Medewerkster Huispersoneel in het bezit van een verklaring
omtrent gedrag, niet ouder dan twee maanden;

•

Niet rokend.

