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Richtlijnen OppasQUEENS 
 
Wanneer je via OppasQUEENS werkt, kom je bij verschillende gezinnen over de vloer. Als 
oppas is het belangrijk dat je je bewust bent van de verantwoordelijkheid die je dan draagt. De 
ouders willen immers hun kinderen met een gerust hart bij jou achter kunnen laten. Om 
ervoor te zorgen dat alle oppassen weten hoe ze moeten handelen in verschillende situaties, 
wordt van hen gevraagd zich aan de volgende richtlijnen te houden.  
Wanneer overtreding van deze richtlijnen plaatsvindt, wordt er contact opgenomen met de 
desbetreffende oppas en zullen passende maatregelen worden genomen. Bij zware overtreding 
zal de oppas niet langer mogen oppassen via OppasQUEENS.  
 
1. Voor een oppasdienst: 
1.1 De oppas zorgt ervoor dat haar beschikbaarheid bekend is. Het is geen probleem als dit 
per week verschillend is of als hier tussentijds wijzigingen in plaatsvinden, zolang dit maar op 
tijd wordt aangegeven. 
1.2 De oppas ontvangt altijd een bericht wanneer zij een boeking heeft. Vervolgens bevestigt 
de oppas of zij inderdaad kan. Hierna wordt de boeking bevestigd aan het gezin. Het is dus 
van belang dat de oppas altijd z.s.m. de boeking bevestigt. 
1.3 Het kan voorkomen dat de oppas ziek is. Om ervoor te zorgen dat er vervanging kan 
worden geregeld, is het van belang dat dit altijd op tijd bekend is.  
1.4 In geval van ziekte neemt de oppas nooit zelf contact op met het oppasgezin. Ziekmelden 
gaat altijd telefonisch via Mante. Zij neemt vervolgens contact op met het gezin en regelt een 
oplossing. 
 
1.5 Het is niet toegestaan om minder dan 12 uur voor aanvang van een oppasdienst alcohol of 
andere verdovende middelen te nuttigen. 
1.6 De oppas zorgt er altijd voor dat zij er netjes en representatief uitziet wanneer zij gaat 
oppassen. Ze draagt passende kleding en ziet er verzorgd uit.  
1.7 De oppas zorgt ervoor dat zij altijd op tijd aanwezig is bij het gezin. Dit betekent dat je 
altijd vijf minuten van tevoren aanwezig zodat je even rustig binnen kunt komen en de ouders 
tijd hebben om je op de hoogte te stellen van eventuele belangrijke zaken.  
1.8 Voordat de ouders weggaan, zorgt de oppas er altijd voor dat ze in het bezit is van het 
telefoonnummer van de ouders. 
 
2. Tijdens een oppasdienst 
2.1 Wanneer de oppas aankomt bij het gezin stelt ze zich netjes voor aan de ouders en 
kinderen. Vervolgens bespreekt ze de normale gang van zaken en eventuele bijzonderheden 
met de ouders. 
2.2. De oppas probeert zich zo goed mogelijk aan te passen aan het gezin. Het is voor zowel 
de ouders als de kinderen immers prettig als alles zo veel mogelijk verloopt als normaal. 
2.3 De oppas stelt zich altijd creatief en actief op in het bedenken van activiteiten die zij uit 
kan voeren met de kinderen. Hierbij houdt zij wel rekening met het ritme van de kinderen. 
2.4 De oppas doet tijdens een oppasdienst de deur niet open voor vreemden en laat niemand 
binnen, ook geen vrienden, vriendinnen of andere bekenden.  
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2.5 De oppas plaatst geen foto’s of andere informatie met betrekking tot de kinderen of de 
oppasdienst op social media (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat etc.). De privacy van 
het gezin dient immers gerespecteerd te worden. 
2.6 Wanneer zich lastige situaties voordoen met de kinderen, lost de oppas dit rustig op en 
gebruikt zij hierbij geen geweld. Onder geweld worden ook verbale vormen als schreeuwen 
en schelden verstaan. 
2.7 De oppas onthoudt zich van iedere vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
voorkomt dus onnodig lichamelijk contact. 
2.8 De oppas rookt niet in het bijzijn van de kinderen.  
2.9 De oppas zorgt ervoor dat het huis er netjes uitziet wanneer de ouders weer thuiskomen.   
 
Veiligheid en noodsituaties 
2.10 De oppas laat de kinderen nooit alleen en blijft dus altijd in de buurt. Daarbij is zij zich 
bewust van eventuele gevaarlijke situaties zoals met kleine of scherpe voorwerpen, hoogtes, 
water of andere vloeistoffen en hete objecten waaraan het kind zich bijvoorbeeld zou kunnen 
verbranden. 
2.11 Wanneer zich problemen voordoen, neemt de oppas altijd contact op met de ouders. 
Indien zich een noodsituatie voordoet, belt de oppas altijd eerst 112 en daarna pas de ouders. 
In dit laatste geval neemt de oppas na afloop van de oppasdienst ook altijd even contact op 
met Mante. 
2.12 Bij het verschonen van een baby houdt de oppas het kind altijd vast en blijft zij bij het 
kind. 
2.13 Wanneer de oppas vermoedt dat een kind ziek is of hoge koorts (>38 graden) heeft, 
neemt zij contact op met de ouders om te overleggen. 
2.14 De oppas zorgt ervoor dat de kinderen zich bevinden in een hygiënische omgeving. 
Daarbij denkt zij er ook aan dat de kinderen regelmatig hun handen wassen. 
2.15 De oppas houdt bij het eten en drinken rekening met eventuele allergieën van de 
kinderen. Bij enige twijfel of vragen hierover neemt de oppas altijd contact op met de ouders. 
2.16 Wanneer de oppas flesvoeding maakt voor een baby, zorgt zij er altijd voor dat deze op 
de juiste temperatuur aan de baby wordt gegeven. De oppas checkt dit altijd voordat zij dit 
aan de baby geeft. 
 
3. Na een oppasdienst 
3.1 Wanneer de ouders weer thuiskomen, vertelt de oppas hoe het is gegaan en meldt zij 
eventuele bijzonderheden die zich hebben voorgedaan. 
3.2 De oppas berekent samen met de ouders het te ontvangen bedrag (aantal uur x 8,-). De 
ouders mogen dit zowel overmaken als contant uitbetalen. 
3.3 Na afloop stelt de oppas Mante op de hoogte van het aantal uren dat zij uiteindelijk heeft 
gewerkt. Hierbij worden ook eventuele bijzonderheden gemeld. 
3.4 Het is niet toegestaan buiten OppasQUEENS om een oppasafspraak te maken met de 
gezinnen. Ouders dienen de oppasaanvraag altijd in te dienen via Mante en wanneer dit niet 
gebeurt, dient de oppas de ouder daarop te wijzen.  
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Bij deze verklaar ik kennis te hebben genomen van de richtlijnen voor de OppasQUEENS. 
Daarnaast ben ik ervan op de hoogte dat, bij overtreding van deze richtlijnen, passende 
maatregelen zullen worden genomen.  
 
 
Datum:  
 
 
 
Naam: 
 
 
 
Handtekening: 
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