juli 2010

13

jaargang 10 - De Leybode

Alphens gastouderbureau behaalt een resultaat om trots op te zijn

Gastouders van Solo Bambini
behalen het vereiste diploma of certificaat
Gastouderopvang,
wat houdt dat in
Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van
kinderopvang. Voor ouders die
het belangrijk vinden dat hun
kinderen opgevangen worden
in een warme omgeving vormt
dit een ideale oplossing. De
huiselijke sfeer van de opvang
zorgt ervoor dat een kind er
zich vertrouwd voelt waardoor
een goede emotionele band
tussen het kind en de gastouder gewaarborgd wordt. Solo
Bambini is een bemiddelingsbureau voor gastouders en
ouders die opvang voor hun
kinderen zoeken. Dat gebeurt
allemaal vanuit een markant
pand aan de Heuvelstraat in
het centrum van Alphen.
100% geslaagd,
een heel knappe prestatie
Het aantal gastouders in Nederland is de afgelopen jaren
snel gegroeid. Om de kwaliteit
te waarborgen en de controle
niet te verliezen zijn sinds begin van dit jaar een paar wetswijzigingen van kracht. Die
verplichten onder andere dat
gastouders in het bezit moeten zijn van bepaalde papieren waaruit blijkt dat zij aan
gestelde normen voldoen. De
verwachting was dat van de
naar schatting 55.000 gastouders slechts 8.000 hieraan zou
voldoen.
Gastouderbureau Solo Bambini heeft met P3transfer, onderdeel van het ROC West
Brabant, ongeveer 60 gastouders opgeleid. Deze gastouders
mochten afgelopen weekend
allemaal hun behaalde diploma
/ certificaat komen ophalen.
Toch wel een unicum volgens

Annit Knevels van P3Transfer.
Zij is als accountmanager verantwoordelijk voor de opleidingen die in maart van start
gingen en woonde in Alphen
de diploma-uitreikingen bij.

Wetswijziging
Hilde en Patrick Roelands
startten hun bureau voor gastouderopvang medio 2006.
Eind 2007 kregen ze zoveel
aanmeldingen te verwerken
dat gezocht werd naar een ruime locatie. Die vonden ze in
het centrum van Alphen, aldus
Patrick. ,,Inmiddels werken
hier naast onszelf twee dames.
Dat is nodig omdat we elke
gastouder tenminste twee keer
per jaar een bezoek brengen en
met 150 gastouders in ons systeem, is dat een hele klus. Bovendien werken we niet alleen
regionaal, maar zijn we in grote
delen van Nederland actief.
Het pand biedt ook gelegenheid tot het verzorgen van
bijeenkomsten en het geven
van trainingen. Alphen is qua
locatie een goede keus geweest.
Eind 2009 werden we geconfronteerd met de inhoud van

de wetswijzigingen. Op zich
is het een goede zaak dat de
overheid normen heeft vastgelegd voor de kwaliteit. Die zegt
onder andere dat gastouders
de beschikking moeten hebben over een diploma MBO-2
Helpende Zorg en Welzijn of
een EVC-certificaat.
Het certificaat heeft vooral
betrekking op gastouders die
hier al langer ervaring mee
hebben. Opvang bij gastouders die voor 1 januari 2011
niet over het vereiste diploma/
certificaat beschikken, komt
niet meer in aanmerking voor
Kinderopvangtoeslag. Het diploma alleen is niet voldoende,
daarom was er zo'n haast bij.
Wij moeten als bureau voor 1
september bij de gemeenten
waarin de gastouders actief
zijn, de gastouders aanmelden.
De gemeente stuurt alle benodigde informatie door naar de
G.G.D. die daar actief is en die
neemt ter plekke bij de gastouders polshoogte. Als blijkt
de G.G.D. een positief advies
geeft, dan kan de gemeente de
gastouders officieel laten registreren in de Landelijke Regis-

tratie Kinderopvang. Dat moet
dus allemaal tussen 1 september en 1 januari zijn beslag
krijgen. Ik ben benieuwd of
dat gaat lukken. Onze missie is
in ieder geval op tijd geklaard
en we mogen trots zijn op het
resultaat."
Geroemd om hoge kwaliteit
Dat goede resultaat gaat niet alleen van de gastouders zelf uit,
is de stellige mening van Annit
Knevels. ,,Ook Solo Bambini
heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Zij hebben
gekozen voor hoge kwaliteit
van gastouderopvang. Dat uit
zich in een goed overwogen selectie van de gastouders en de
manier waarop ze dit project
begeleid hebben. Ze hebben
een goede bijdrage geleverd
aan de individuele ondersteuning op weg naar het diploma.

Gastouder worden
in het kort
Op de site www.solobambini.
nl staat heel mooi omschreven
wat van een gastouder verwacht
wordt. Voordat je daarmee aan
de slag gaat, komt vanuit Alphen eerst iemand kijken. Bij-

voorbeeld Hilde. ,,Wanneer
iemand zich aanmeldt, inventariseren we eerst het risico
voor wat betreft veiligheid en
gezondheid. Daarna moet de
aanstaande gastouder, en haar
volwassen huisgenoten, via de
eigen gemeente een 'verklaring
omtrent het gedrag' bij Justitie
aanvragen. Als zich geen problemen voordoen, dan wordt
de gastouder bij ons ingeschreven. Voor de leeftijd van 0 tot
4 jaar geldt dat een gastouder
maximaal 5 kinderen, inclusief
de eigen kinderen tussen 0 en
4 jaar, onder de hoede mag
nemen. In de leeftijdscategorie
0-13 jaar mag een gastouder
6 kinderen opvangen, waarbij
eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld moeten worden. Het is
dus echt een kleinschalig gebeuren."
Een gastouder voor je kind
zoeken in het kort
Ook hier biedt de site veel informatie. Kort gezegd komt
het er op neer dat je met je verzoek het beste naar Solo Bambini kunt bellen. Zij kijken
dan naar de mogelijkheden in
de buurt, nabij het werk of op
de route daar naartoe. Ook dat
is mogelijk.
Met een gastouder van Solo
Bambini ben je in ieder geval
100% verzekerd van 100% gediplomeerde kwaliteit.
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