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Omschrijving van de organisatie. 

 
Gastouderbureau Happy Kids 
Groenestraat 252 
8261 VN Kampen 
Tel.:038-3326727 
e-mail:    info@gastouderbureauhappykids.nl 
website:  www.gastouderbureauhappykids.nl 
 
Contact persoon: J.D.Hoving-Kuipers 
Functie contact persoon: Eigenaar/ algehele leiding gastouderbureau 
 
Gastouderbureau Happy Kids bestaat sinds 2005 en werkt uitsluitend met 
gastouders die een kindgerichte opleiding gevolgd en afgerond hebben op  
MBO3 niveau of hoger en ervaring hebben in de kinderopvang. 
Professionele,liefdevolle en verantwoorde opvang staat bij ons centraal. Wij zijn 
een klein gastouderbureau met 14 gastouders en hebben daardoor goed 
en intensief contact met onze gastouders. Al onze gastouders en ons 
gastouderbureau zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
 
Doel van de stageplaatsen en visie op de stage. 
 
De stageplaatsen zijn bij de gastouders op de opvanglocatie. Wij willen op deze 
manier de studenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen in de praktijk, 
onder begeleiding van een ervaren gastouder. Met het bieden van stageplaatsen 
willen wij een bijdrage leveren aan de opleiding en om de studenten te helpen zich  
te professionaliseren in de  kinderopvang. 
 
Voor welke MBO-kwalificaties bieden wij BPV-plaatsen. 
 
Wij bieden voor verschillende scholen in de omgeving stageplaatsen aan o.a. 
Landstede, Deltion College en Menso Alting. De kwalificaties van onze gastouders 
zijn voor de opleidingen AKA en Zorghulp niveau 1 en Helpende Zorg en Welzijn 
niveau 2. 
Wanneer scholen besluiten ,studenten die een hoger niveau volgen, toch bij één van 
onze gastouders te plaatsen, dan is dit de verantwoordelijkheid van de betreffende 
school .Dit valt dan niet onder de BPV en telt niet mee voor de uren die noodzakelijk 
zijn voor de betreffende opleiding. 
 
Eisen gesteld aan de BPV-begeleider. 
 
De gastouder moet uiteraard voldoen aan de eisen die wij stellen zoals een 
kindgerichte opleiding op minimaal mbo3 niveau, ervaring in de kinderopvang, ehbo 
diploma en het onderhouden daarvan, overleggen van een verklaring omtrent gedrag 
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voor zichzelf en de volwassen huisgenoten. Ze moet minimaal 28 uren in de week 
werken en minimaal 3 opvangkinderen hebben tijdens de stagedagen. 
 
 
Werving en selectie 
 
Wij werven geen stagiaires. Ze worden door verschillende scholen aangeboden 
waaronder ook HBO opleidingen. 
 
Directe begeleiding van stagiaires. 
 
De directe begeleiding van de stagiaire wordt verzorgd door een door SBB 
goedgekeurde en erkende gastouder. Haar taak is uiteraard om de student zo goed 
mogelijk te begeleiden. Zij onderhoudt de contacten met de betreffende opleiding en 
zorgt voor de rapportering m.b.t. de vorderingen van de stagiair en over eventuele 
verbeteringen die mogelijk zijn in het opleidings- of begeleidingstraject. 
 
Begeleiding van introductie tot uitstroom. 
 
Wij hebben stagevoorwaarden die de verschillende onderwijsinstellingen in hun bezit 
hebben. In het kort komt het erop neer dat de stagiaire een motivatiebrief schrijft 
waarin een aantal onderwerpen aan bod moeten komen. O.a. de motivatie om stage 
te willen lopen bij één van onze gastouders, ervaring etc. Na de brief volgt een 
intakegesprek  tussen stagiaire en gastouder. Naar aanleiding hiervan wordt 
bekeken of de stagiaire stage kan lopen. 
De begeleiding ligt in handen van de gastouder. De gastouder geeft in gesprekken 
aan wat er van de stagiaire verwacht wordt en wat eventuele verbeterpunten zijn, 
maar ook wat er goed gaat. Het gastouderbureau heeft geen rol in de daadwerkelijke 
begeleiding van de stagiaier. De gastouder kan wel een beroep doen op de leiding 
van het gastouderbureau met vragen over de begeleiding of als de stage niet 
verloopt zoals verwacht. De gastouder onderhoudt ook het contact met de 
stagebegeleider van de betreffende onderwijsinstelling over de voortgang van de 
stage. 
 
Aantal BPV-plaatsen. 
 
Het aantal is per schooljaar wisselend. Wij hebben op het moment acht gastouders 
die erkend zijn om stagiaires te begeleiden, maar het aantal plaatsen varieert. Het 
aantal stagiaires per gastouder is afhankelijk van de groepssamenstelling, maar 
zullen er nooit meer dan drie zijn. De stagiaires zullen niet op dezelfde dag aanwezig 
zijn. Wij bieden geen betaalde stageplaatsen aan. 
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Coördinatie van de BPV 
 
De coördinatie ligt in handen van de leiding van het Gastouderbureau. De plaatsing 
van stagiaires gaat of via het gastouderbureau of rechtstreeks via de gastouder. De 
gastouder stelt het gastouderbureau op de hoogte van de stagiaires die zij hebben 
en op welke dagen zij stage komen lopen. 
Ook zorgt de gastouder ervoor dat het gastouderbureau een kopie krijgt van de vog 
van de stagiaire. 
 
 
Contact- en overlegmomenten. 
 
Het gastouderbureau heeft in principe geen contact met de stagiaire tenzij de 
aanvraag voor de stage via het gastouderbureau loopt. Contact- en 
overlegmomenten zijn met de betreffende gastouder, de gastouder is de 
stagebegeleidster.  Het gastouderbureau is wel op de hoogte wie er bij welke 
gastouder stage loopt. De stagiaire weet bij welk gastouderbureau de gastouder is 
aangesloten . Tijdens huisbezoeken, intakegesprekken en risico inventarisatie is er 
mogelijkheid voor een korte kennismaking. 
 
Beoordeling stagiaire. 
 
De beoordeling gaat volledig volgens de door de school aangegeven methode en op 
de door hen aangegeven momenten. De gastouder beoordeelt de stagiaire en heeft 
hierover gesprekken met de stagebegeleider van de onderwijsinstelling. 
 
Taken stagiaire. 
 
De stagiaire mag alle handelingen uitvoeren waartoe de gastouder denkt dat de 
stagiaire in staat is. In ieder geval worden de taken(proeve) die de stagiaire moet 
uitvoeren als onderdeel van haar opleiding, besproken tijdens het intakegesprek en 
er wordt gekeken in hoeverre deze kunnen worden verwezenlijkt. Stagiaires zijn altijd 
boventallig en mogen niet zelfstandig bij de gastouder werken, maar altijd onder 
begeleiding van de gastouder. De gastouder fungeert als stagebegeleider. De 
verantwoordelijkheid voor de opvang ligt bij de gastouder. 
 
Rechten en plichten stagiaire. 
 
De rechten en plichten van de stagiaire zijn vastgelegd in onze stagevoorwaarden en 
worden tijdens het intakegesprek besproken. 
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Afspraken over oa. werktijden en verzuim. 
 
In onze stagevoorwaarden is de gedragscode opgenomen waarin ook is opgenomen 
dat de stagiaire zich houdt aan gemaakte afspraken en wanneer dit niet mogelijk is 
zij de gastouder hier van op de hoogte stelt. 
De werktijden komen tijdens het intake gesprek aan de orde, alsmede de 
gedragscode. 
 
 
Contact met het ROC/onderwijsinstelling. 
 
De contacten lopen via gastouderbureau Happy Kids en via de gastouders. 
Algemene afspraken worden gemaakt met de leiding van het gastouderbureau , 
individuele afspraken met de betreffende gastouders. De gastouders hebben direct 
contact met de stagebegeleider van de betreffende stagiaire. 
 
Evaluatie BPV 
 
Samen met de gastouders die stagiaires begeleiden vindt er overleg plaats wanneer 
nodig. Onze gastouders werken met de stagevoorwaarden opgesteld door het 
gastouderbureau. Het komt voor dat er door de leiding contact opgenomen wordt met 
de onderwijsinstelling als er vanuit de gastouders vragen zijn of moeilijkheden met 
een stagiaire. Tijdens onze gastouderochtenden en de huisbezoeken komt ook het 
begeleiden van de stagiaires aan de orde en wordt dit geëvalueerd. 
 
Rol en functie gastouderbureau. 
 
De leiding onderhoudt het contact met de adviseur Kwaliteit & erkenning van SBB en 
met de stagebegeleiders van de onderwijsinstellingen. Deze contacten zijn op 
beleids niveau. Ze coördineert de stageplaatsen, meldt de gastouders aan bij SBB 
voor erkenning. 
Verder is ze een vraagbaak voor de gastouders en zorgt voor de begeleiding van de 
gastouders, waar nodig. Wanneer er  problemen met stagiaires zijn die niet onderling 
opgelost kunnen worden, neemt de leiding van gastouderbureau Happy Kids contact 
op met de betreffende onderwijsinstelling. 
Stagiaires die zich aanmelden bij het gastouderbureau worden doorverwezen naar 
gastouders die plek hebben voor een stagiaire. 
De leiding van gastouderbureau Happy Kids zorgt voor de stagevoorwaarden, het 
pedagogisch beleidsplan, bpv-plan. 
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