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Algemene regeling erkenning van gastouderopvang per 1 september 2013 
 

 

 Een aanvraag tot erkenning kan alleen worden gedaan door de BPV-verantwoordelijke die 
geregistreerd staat bij het gastouderbureau en bij de gastouder.   

 Een gastouder kan erkend worden voor de kwalificaties AKA en Zorghulp (niveau 1) en 
Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). Er wordt geen erkenning voor andere 
kwalificaties/niveaus verleend. 

 De gastouder dient aangesloten te zijn bij een door Calibris geregistreerd gastouderbureau 
(=door Calibris geregistreerd als een hoofdvestiging zonder erkenningen). 

 De gastouder voldoet aan de criteria die gesteld worden door dit geregistreerde 
gastouderbureau. 

 De gastouder voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, gesteld door Calibris. 

 De gastouder wordt door de adviseur van Calibris geregistreerd als “praktijkopleider”; de BPV-
verantwoordelijke die staat geregistreerd bij het Gastouderbureau wordt bij de gastouder als 
“BPV-verantwoordelijke” geregistreerd. 

 Alle correspondentie gaat naar het postadres van het Gastouderbureau. De adviseur voert dit 
in tijdens de registratie van de gastouder. 

 Het gastouderbureau is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang: 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

 Het gastouderbureau levert een BPV-plan en beschrijft hierin op welke wijze en bij monde van 
welke persoon (= de daar geregistreerde BPV-verantwoordelijke) zij zorg draagt voor de 
kwaliteit van opleiden door de bij het bureau aangesloten gastouders.  
In dit plan zijn in elk geval de volgende punten beschreven: 

− De selectiecriteria die het gastouderbureau stelt aan gastouders die erkend leerbedrijf 

willen zijn: opvang van minimaal 3 tegelijkertijd aanwezige kinderen in de 

leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar en minimaal 28 uur per week open. Dit mogen eigen 

kinderen zijn. 

− De deskundigheidseisen ten aanzien van de begeleiding die zij stellen aan de gastouders 

die erkend willen worden door Calibris (zijnde: minimaal hetzelfde niveau van vakdiploma 

als waar de student voor wordt opgeleid en aantoonbare aanwezigheid van de benodigde 

begeleidingsvaardigheden). 

− De wijze waarop de deskundigheid ten aanzien van begeleiding van studenten wordt 

getoetst en op peil gehouden. Denk hierbij aan intervisie, trainingen en het bespreken van 

de competentiescan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


