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 Erkend Diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO 2 en Kinder EHBO  

 Opleiding in 8 weken 

 Cursist kan op ieder moment starten met de opleiding 

 Individuele begeleiding door persoonlijke leercoach 

 2 varianten; voor iedere wens en voor elk niveau gastouder 

 Opleiding inhoudelijk op maat gemaakt voor gastouders 

 Hoog slagingspercentage-diplomagarantie 

 Vanaf 2010 heeft het programma bewezen succesvol te zijn 

 Financieel zéér interessant 

Door de nieuwe wet voor gastouderopvang is de gastouder verplicht om per 1 januari 2011 

minimaal te beschikken over door de overheid bepaalde deskundigheidseisen.  

De deskundigheidseisen zijn MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn en EHBO voor kinderen. 

Dit betekent dat gastouders die niet over deze deskundigheidseisen beschikken, niet kunnen 

worden ingeschreven als gastouder in het landelijk register kinderopvang en de ouder daardoor 

geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. 

Een goede mogelijkheid om aan de wettelijke deskundigheidseisen te voldoen is het behalen van 

het diploma: Helpende Zorg en Welzijn MBO 2.De Gastouderroute heeft hiervoor een maatwerk 

opleiding ontwikkeld, gericht op gastouders.  

 

• Erkend Diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO 2 en Kinder EHBO 

De cursist beschikt aan het einde van de opleiding over een erkend MBO 2 diploma Helpende 

Zorg en Welzijn, afgegeven door een ROC. Daarnaast kan de cursist, indien gewenst, via De 

Gastouderroute het diploma Kinder EHBO (Oranje Kruis) behalen. Hiermee  levert De 

Gastouderroute een compleet aanbod. 

 

• Opleiding in 8  weken 

Vanaf de start van de opleiding tot en met het uitreiken  van het diploma zit een periode van 

maximaal 10 weken. De gastouder hoeft geen stage te lopen en besteedt maximaal 5 uur per 

week aan de opleiding.  De potentiële gastouder kan alle activiteiten thuis doen en hoeft het huis 

niet uit.   

 

• Cursist kan op ieder moment starten met de opleiding 

Doordat de cursist het programma zelfstandig thuis kan uitvoeren, onder persoonlijke 

begeleiding van een leercoach, is het mogelijk om op ieder moment te starten. 
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• Individuele begeleiding door persoonlijke leercoach 

De leercoach zorgt dat de opleiding voorspoedig verloopt door wekelijks te bellen met de cursist. 

Daarnaast krijgt de cursist een terugkoppeling  op de gemaakte opdrachten. Eventuele 

problemen worden op die manier tijdig onderkend en opgelost. De leercoach is steun en 

toeverlaat voor de cursist in opleiding. 

De leercoaches van De Gastouderroute zijn zeer ervaren op het gebied van onderwijs en zorg, 

opvang van kinderen en begeleiden van volwassenen. 

 

• 2  varianten: Thuisstudie en Klassikaal: voor iedere wens en voor elk niveau gastouder 

De Gastouderroute biedt de opleiding aan in 2 varianten: 

1 Thuissstudie 

        8 weken: de cursist volgt gedurende 8 weken de opleiding van De  

   Gastouderroute. Door intensieve begeleiding door de persoonlijke leercoach en het maken  

       van verwerkingsopdrachten bouwt de cursist kennis en ervaring op. In week 9 wordt een  

   Proeve van Bekwaamheid door het ROC  afgenomen. In week 10 ontvangt de cursist het  

       diploma. 

 

2 Klassikaal:  

   Voor gastouderbureaus die het belangrijk vinden om de gastouders groepsgewijs  

      te begeleiden, biedt De Gastouderroute de opleiding aan in 3 bijeenkomsten 

       van een halve dag. Daarnaast zijn er de wekelijkse contacten met de leercoach. 

  Deze opleidingsvariant volgt het programma van 8 weken en de bijeenkomsten vinden  

    plaats in week 1, 4 en 8 van de opleiding. De minimale groepsgrootte is 10 cursisten. 

 

• Opleiding inhoudelijk op maat gemaakt voor gastouders 

De opleiding van De Gastouderroute is op maat ontwikkeld voor gastouders. De onderwerpen 

die aan bod komen hebben direct te maken met het gastouderschap. 

Voor grotere gastouderbureaus biedt De Gastouderroute de mogelijkheid om specifieke zaken 

van het gastouderbureau in te passen in het opleidingsmateriaal. 

 

• Hoog slagingspercentage-diplomagarantie 

Door ruime ervaring met de doelgroep, intensieve begeleiding van de cursist en een hoge 

kwaliteit van de opleiding haalt De Gastouderroute nagenoeg een slagingspercentage van 100%. 

De Gastouderroute geeft onder voorwaarden een diplomagarantie. 

 

• Vanaf 2010 heeft het programma bewezen succesvol te zijn 

De Gastouderroute heeft al vanaf 2010 zeer succesvol gastouders opgeleid. De opleiding scoort 

bij evaluatie door gastouders en gastouderbureaus gemiddeld een 7,8. De gastouderroute heeft 

in een korte tijd een aantal goede referenties opgebouwd. 

 

• Financieel zéér interessant 

De Gastouderroute kan u deze opleiding Helpende Zorg & Welzijn voor gastouders aanbieden 

voor € 150,- per cursist. De opleiding Kinder EHBO kost € 80,- per deelnemer. Deze prijzen zijn 

exclusief BTW. 
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Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: 

Nico van der Rijt 
 
De Gastouderroute 
Schutroedeplein 2 
5961 BX Horst 
077-3971110 
info@degastouderroute.nl 


