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Doel van dit document  
Met behulp van dit document kunt u eenvoudig jaaropgaven uit The Nanny genereren.  

 
 
 
 
 

 

 LET OP:  Heeft u op 1 PC meerdere administraties van The Nanny geopend? We willen  

                       benadrukken om tijdens het aanmaken, opslaan en eventueel direct verzenden van 
                       jaaropgaven niet te wisselen tussen administraties. Open een administratie en rond 
                       eerst dit proces af, voordat u een 2e administratie activeert. 
 

Jaaropgave in The Nanny 

 

Inleiding  
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen  
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u uw specifieke vragen met betrekking 
tot processen en/of onderdelen van The Nanny kunt onderzoeken en behandelen in de op uw organisatie 
afgestemde en ingerichte administratie(s). Mocht onderstaande informatie in uw situatie niet toereikend zijn, 
dan kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of 
thenanny@support.kidskonnect.nl.  
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 LET OP: Wij adviseren een plaatje van 50 kB te gebruiken. Wanneer het plaatje groter is, krijgt u een  

                      waarschuwing in beeld te zien. 

 

 LET OP:    Heeft u contracthouders in uw administratie en nog niet versie 4.4.5 of hoger?  

                  Maak de jaaropgaven dan aan voor debiteuren.  

1. Jaaropgaven 

Jaaropgaven zijn in feite een optelling van de facturen van het afgelopen jaar. Zorg er dus voor dat het hele 
jaar is gefactureerd (ook de herfacturatie) voordat u de jaaropgaven verstrekt. 
 
Jaaropgaven kunt u afdrukken via keuzemenu Bestand → Afdrukken en vervolgens categorie Financieel → 
Jaaroverzicht.  
 
In dit scherm dient eerst een vinkje gezet te worden bij ‘Aanmaken nieuw jaar / periode overzichten’. Geef het 
jaartal of eventueel de gewenste periode aan. Geef aan of u de jaaropgaven per kind of per debiteur wilt maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij kinderen kan gebruik gemaakt worden van een filter. Kiest u voor een jaaropgave per kind dan wordt de 
naam van het kind in het adresblok getoond. Bij de optie ‘opgave splitsen per debiteur’ worden de gegevens 
van de debiteur in het adresblok getoond. Gebruik deze optie alleen als u geen contracthouders heeft en/of 
beschikt over versie 4.4.5 of hoger. 
 
Bij jaaropgaven per debiteur kunt u aangeven of de financiële bijdragen wel of niet vermeld moeten worden op 
de jaaropgave. U kunt ook aangeven of u elk kind op een aparte pagina wilt weergeven. Dit adviseren wij u om 
te doen. 
 
Vanaf versie 4.4.7 is er een optie toegevoegd aan het scherm voor het maken voor jaaropgaven.  
Het gaat om de optie ‘Rekening houden met optie “Niet mee in KOI”’. 
Bij kinderen kan door middel van een flexibel veld worden aangeven als de gegevens van deze kinderen niet 
moeten worden aangeleverd aan de Belastingdienst. Lees hier meer over in hoofdstuk 4 van het document 
‘Gegevensuitwisseling met de Belastingdienst’ Wanneer u voor deze kinderen/debiteuren ook geen 
jaaropgaven wilt aanmaken, dan kunt u deze optie aanvinken.  

2. Wat komt er op de jaaropgave? 

Op de jaaropgaven wordt alles weergegeven wat er voor een kind gefactureerd is. Dit wordt uitgesplitst naar 
‘type opvang’ en ‘overig’. Zaken die aan de ouder zijn gefactureerd (onder Factuurregels  bij de ouders, zoals 
bijvoorbeeld administratiekosten) zullen NIET op de jaaropgave getoond worden. Een uitzondering hierop is 
gastouderopvang aan huis. In dat geval moeten de uren wel geregistreerd zijn bij de kinderen. 
 
Per kind wordt per locatie en per type opvang het totale factuurbedrag weergegeven en het totaal aantal 
opvanguren. Eventuele ‘extra factuurregels’  voor opvang worden hier dus samen met de ‘normale’ opvang in 
één regel getoond.  
 
Het totale factuurbedrag gedeeld door het totaal aantal opvanguren geeft het gemiddelde uurtarief. 
Verder worden de overige kosten aangegeven. Dit betreft alles wat is gefactureerd (en bij kind is geregistreerd) 
en geen opvang of TSO/subsidieplaatsingen PSZ betreft. 
 

3. Lay-out van de jaaropgave 

Via het keuzemenu Systeem → Instellingen en vervolgens categorie Financieel → Jaaropgave lay-out, 
Jaaropgave opties en Jaaropgave voetteksten  kunt u de lay-out van een jaaropgave instellen. U kunt onder 
andere:  
 

 Uw logo toevoegen.  

 
 
 

 

http://tecsoftdownloads.nl/Gegevensuitwisseling%20met%20de%20Belastingdienst.pdf


  
 

KidsKonnect | 0416 - 538 445 | thenanny@support.kidskonnect.nl                                                
Jaaropgave in The Nanny versie 9 

  Pagina 4 van 7 
 

 

 

 De naam van de ‘tweede ouder’ op de jaaropgave tonen (bij afdrukken per debiteur). 

 BSN weergeven (denk aan AVG: wilt u deze tonen op de jaaropgave?). 

 Uw koptekst; Bijvoorbeeld ‘Jaaroverzicht’ of ‘Jaaropgave 2020’. 

 De positie van de koptekst instellen. 

 Een voettekst ingeven. Deze wordt op de laatste pagina van de jaaropgave van een debiteur getoond. 

 Vanaf versie 4.2.21 geldt dat wanneer u kiest voor de opties ‘kinderen’  en ‘splitsen per debiteur’ de tekst 

getoond wordt die bij de voetteksten van de debiteur staat. Wanneer u alleen kinderen kiest, wordt de tekst 

bij kinderen getoond. 

 Denk aan de instelling ‘jaaropgave per e-mail’ voor de begeleidende tekst van uw e-mail met jaaropgave. 

4. Problemen / vragen 

4.1 Er staat ‘NVT’ op de jaaropgave(n) 

NVT betekent: ‘niet van toepassing’. Staat dit op de jaaropgave(n) dan betekent dit dat er opvang is gefactureerd 
waarbij niet is aangegeven of het KDV, BSO, NSO, etc. betreft. Controleert u dan het volgende:  

 

1. Controleer bij het kind wat er gefactureerd is via Extra factuurregels: 

Zijn er ‘losse factuurregels’ waarbij opvang is gefactureerd en het keuzeveld ‘type’ op ‘NVT’ staat? 

2. Controleer de producten (via keuzemenu Financieel → Producten/Diensten):  

Bij ‘soort product’ staat ‘opvang’ maar in het keuzeveld ‘type’ staat ‘NVT’. 

3. Controleer ook de wijzigingsregels bij de groep en bij Producten/Diensten.  

Wilt u jaaropgaven 2020 afdrukken dan zal per 1-1-2020 het type opvang moeten zijn bepaald. Is dit 

niet het geval dan zal dit moeten worden aangepast door een nieuwe wijzigingsregel in te geven per 

01-01-2020. 

 
Nadat u aanpassingen heeft gedaan, zult u een herfacturatie moeten uitvoeren over het gehele jaar. Er worden 
dan 0-facturen aangemaakt waarbij de bedragen en uren worden overgeboekt van ‘NVT’ naar het juiste type 
opvang. Daarna kan de jaaropgave opnieuw worden aangemaakt. 
 

4.2 Verhuizing van groep/locatie binnen een jaar 

Indien uw locatie verhuist in een lopend jaar, betekent dit dat deze een ander LRK nummer krijgt. 
Er zijn meerdere opties om dit administratief in The Nanny te verwerken 
 
1. Beschikt u over versie 4.4.5 of hoger dan kunt u een wijziging bij de groep(en) ingeven met de gewenste 
ingangsdatum. Pas per groep het veld locatie (als u een nieuwe locatie hebt aangemaakt) aan. Wijzig 
eventueel ook het LRK als deze gevuld was.  
Controleer middels een herfacturatie over het lopende jaar of er nog opvang op het verkeerde LRK staat 
geboekt. Indien dit het geval is, zal er een nulfactuur worden aangemaakt waarbij de uren en kosten van de 
ene naar de andere locatie worden geboekt. 
 
2. Een andere optie is om een nieuwe locatie en nieuwe groepen aan te maken. 
Beëindig de trajectregel van de kinderen op de oude groep en maak een nieuwe trajectregel aan op de 
nieuwe groep.  
Indien er voor de periode van verhuizing al gefactureerd is, dient u ook hier een herfacturatie te doen. 

4.3 Bedrag, uren of uurtarief niet juist 

Een jaaropgave is niet anders dan een optelling van de facturen van het geselecteerde jaar of periode. 
Klopt er iets niet, neem dan de volgende stappen: 

 

1.  

a. Ga naar het keuzemenu Bestand → Afdrukken.  

b. Kies de categorie Financieel → Omzetuitsplitsing. 
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LET OP:   Wanneer u een fout gevonden heeft en deze heeft aangepast (let hierbij op de juiste  

                    ingangsdatum), zal er opnieuw gefactureerd moeten worden. Pas daarna kunt u de  
                     jaaropgaven opnieuw afdrukken. 

 
 

c. Selecteer de periode bijvoorbeeld 01-2020 t/m 12-2020. 

d. Selecteer ‘op BOEKdatum’. 

e. Selecteer ‘per kinderen’ en selecteer het betreffende kind. 

f. Vink de optie ‘met subregels’ aan. 

g. Toon een voorbeeld op het scherm via de knop Voorbeeld. 

 
2. U krijgt nu een overzicht van alle facturen die er voor dat kind zijn aangemaakt. Hierbij worden de uren en 

de factuurbedragen opgeteld. Deze uren en bedragen ziet u ook terug op de jaaropgaven. 
Bij de jaaropgaven wordt het gemiddelde uurtarief berekend door het totale factuurbedrag te delen door 
het aantal opvanguren. 

 
3. Komen de uren en de bedragen van de omzetuitsplitsing overeen met die van de jaaropgave, dan is (zijn) 

de jaaropgave(n) correct. Waarschijnlijk is er dus eerder iets mis gegaan bij de facturen. Daar is mogelijk 
een verkeerd aantal uur of bedrag in rekening gebracht. Dit kan weer meerdere oorzaken hebben. U kunt 
per factuur nagaan waar de fout zit. Zo kunt u gerichter zoeken.  

 
Wij kunnen hier enkele tips geven wat u kunt checken bij het nagaan van de facturen: 
 

 Controleer de producten:  

o Staat bij de producten ‘opvang’ het type opvang gevuld (bijvoorbeeld KDV of BSO) en is het juiste 

aantal opvanguren gevuld? Vaak staat er bijvoorbeeld nog ‘0’ opvanguren.  

o Controleer ook de wijzigingsregels: staan de uren al ingesteld per 1-1-2020 en wordt dit niet 

tussentijds aangepast? Staat dit wel foutief, dan zorgt het er voor dat wel het juiste bedrag in   

rekening is gebracht maar niet het juiste aantal uren. Hierdoor is ook het gemiddelde uurtarief niet 

correct. 

 Controleer losse factuurregels (via knop Extra factuurregels): 

Is hier naast het bedrag wel het juiste aantal uren toegekend? 

 Controleer diverse gegevens van het kind: 

o Heeft het kind een wisseling gehad in ‘soort plaats’? Hiervoor kijkt u bij de wijzigingsregels van het 

kind. Zo ja, is dit ingegaan op de juiste ingangsdatum? 

Stel een kind gaat per 16-11 van KDV naar BSO (opgegeven via ‘trajectregels’ van het kind) en de 

‘soort plaats’ (prijs) is aangepast per 18-11, dan zorgt dit voor een foutief aantal uren en foutieve 

prijs.  

o Controleer de contracthouder in de wijzigingsregels van het kind. Heeft het kind voor het hele jaar 

dezelfde/juiste contracthouder? 

o Controleer de ‘trajectregels’ van het kind:  

Naast controleren op juistheid van de invoer kunt u controleren of er misschien een dagdeel geel 

gemarkeerd is. In dat geval is er misschien voor dat dagdeel een andere ‘soort plaats’ of 

contracthouder geselecteerd. Dit is van invloed op de factuur en dus ook op de jaaropgaven. 

 Controleer de groepen:  

o Zijn de juiste factuurtijden ingevuld?  

o Controleer ook de wijzigingsregels (per 1-1-2020 de juiste factuurtijden?) 

 Controleer de soorten plaatsen:  

Alle soorten plaatsen vindt u via keuzemenu Financieel → Soort plaats. Controleer per ‘soort plaats’ 

onder meer:  

o Is het juiste aantal basisweken ingevuld?  

o Zijn er ‘extra uren’ ingevuld? 
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TIP: Geef via de financiële instellingen en optie ‘jaaropgave per e-mail’ het onderwerp van 

 de e-mailberichten en een begeleidende tekst (inhoud e-mail) in zoals u dat mogelijk ook  
 al kent van het verzenden van facturen per e-mail. Voor het verzenden van jaaropgaven  
 per e-mail dienen natuurlijk ook de instellingen voor E-mail juist te zijn ingevuld. 

 
 
 

 

TIP: Bij het sluiten van de (voorbeeld)jaaropgaven (op het scherm) krijgt u de vraag  

 of u de jaaropgaven in het dossier van de ouder wilt opslaan. Een volgende keer hoeft u  
 dus niet opnieuw de jaaropgaven via afdrukken op te vragen maar kunt u deze snel bij de  
 ouder openen (Gegevens Kinderen → Ouders → Dossier → Correspondentie). 

 
 

 

LET OP:  Heeft u op 1 PC meerdere administraties van The Nanny geopend? We willen benadrukken  

om tijdens het aanmaken, opslaan en eventueel direct verzenden van jaaropgaven niet te wisselen 
tussen administraties. Open een administratie en rond eerst dit proces af, voordat u een 2e administratie 
activeert. 

 

4.4 Afdrukken van de jaaropgaven kost tijd. 

Bij het afdrukken van de jaaropgaven worden alle stollingen en facturen opgehaald van de gekozen periode/ 
het gekozen jaar. Hoe meer stollingen/facturen er zijn; hoe langer het opvragen zal duren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.5 Collectief verzenden van jaaropgaven per e-mail 

Nadat u de jaaropgave heeft gecontroleerd, kunt u de jaaropgaven ook collectief per e-mail verzenden naar de 
ouders.  
 
Nadat u de jaaropgave als voorbeeld op het scherm heeft opgevraagd en gecontroleerd krijgt u bij het sluiten 
de vraag of u de opgaven wilt opslaan in het dossier van de ouders. Na bevestiging en ingeven van de 
omschrijving krijgt u de vraag of u de jaaropgave wilt e-mailen. 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 TIP:  Zet de wachtwoordbeveiliging van The Nanny uit (op 0) tijdens het verzenden van de 

  jaaropgaven. Deze instelling vindt u onder Systeem → Instellingen → Algemeen → 
  Automatische wachtwoordbeveiliging. Het proces van verzenden wordt namelijk 
  onderbroken als de wachtwoordbeveiliging ingeschakeld wordt en gaat verder, zodra het  
  wachtwoord wordt ingegeven 
 
 
Het is ook mogelijk om op een later moment collectief jaaropgaven (nogmaals) te mailen. Gaat u hiervoor 
naar het scherm Afdrukken → Financieel → Jaaroverzicht: 
 
Vul de aanmaakdatum in, de dag(en) waarop u de jaaropgaven heeft aangemaakt. U kunt ook nog 
onderscheid maken in tijdstip. Stel u wil de jaaropgaven e-mailen die u vanmiddag heeft aangemaakt dan 
kiest u voor de datum van vandaag en tijdstijd vanaf 12.00 uur t/m vandaag t/m 18.00 uur. 
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Copyright 2021 © KidsKonnect 

Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsKonnect 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 
 
U kunt hier kiezen voor ‘Alle overzichten’ of ‘Overzichten niet (of niet goed) verzonden’.  
Klik op de knop verzenden. 
U krijgt eerst een overzicht en kunt vervolgens selecteren welke jaaropgaven u (nogmaals) wilt verzenden. 
In het overzicht wordt ook aangegeven welke jaaropgave al is verzonden. 
 
De laatste optie ‘Overzichten niet (of niet goed) verzonden’ is te gebruiken als The Nanny niet alle jaaropgaven 
heeft verzonden.  
 
Wilt u later opnieuw een losse jaaropgave e-mailen dan kan dat ook via het dossier van de ouder. Klik met de 
rechtermuisknop op de jaaropgave. U krijgt de optie Jaaropgave per e-mail verzenden of Jaaropgave per e-
mail verzenden naar …. In het eerste geval wordt het direct verstuurd naar het e-mailadres dat bij de 1e 
ouderkaart gevuld staat. Bij de tweede optie kunt u het e-mailen naar een nog in te vullen e-mailadres. 
 
 
 
  


