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Om als gastouder aan de slag te kunnen, moet je aan verschillende voorwaarden en opleidingseisen 

voldoen. Zo wordt er onder andere van je verwacht dat je in het bezit bent van het juiste diploma. In basis 

is dat het MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn. Maar ook met verschillende andere diploma’s uit de 

zorg of bijvoorbeeld het onderwijs kun je starten als gastouder. Check jouw diploma, lees alles over de 

verkorte opleidingen of meld je aan!

Opleiding  
tot gastouder

Check jouw diploma
Als gastouder moet je beschikken over:
• MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn, of
• een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of
•  een certificaat goed gastouderschap (behaald voor 2011).

Opleiding Helpende Zorg en Welzijn (HZW)
Wil jij gastouder worden, maar je bent nog niet in het bezit van het juiste diploma? Er zijn 2 opleidingen waarmee 
je in 6 - 8 maanden je diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn kunt behalen. De snelheid waarmee jij je opleiding 
afrondt, is deels afhankelijk van jouw eigen tempo.

Je kan kiezen uit:

Aanmelden

De Gastouderroute van het Deltion College 
De Gastouderroute van het Deltion college is een 
versnelde online MBO-2 opleiding. In 18 weken volg je 
online lessen, loop je stage bij een erkende gastouder 
en maak je examens. Om deze online opleiding te 
volgen heb je geen specifieke opvang-ervaring nodig. 
Wel is ten minste een VMBO-diploma vereist.

De Diplomaroute van Rivor Volwassenenonderwijs 
Een diplomaroute is een traject van Rivor 
Volwassenenonderwijs waarbij je direct examens 
doet. Je volgt geen lessen. Je theorie-examens 
bereid je zelfstandig voor door middel van zelfstudie. 
Als afronding van de diplomaroute bereid je tevens 
zelfstandig je praktijkexamen van 1,5 uur voor. De 
diplomaroute is alleen geschikt voor kandidaten die 
beschikken over voldoende kennis en opvang-ervaring. 

https://duo.nl/particulier/werken-als-gastouder.jsp
https://www.viaviela.nl/gastouder-aanmelden?switched
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Gastouderroute Deltion College Diplomaroute Rivor Volwassenenonderwijs

Duur 6 - 8 maanden Gemiddeld 6 - 8 maanden

Onderwijs 10 online lessen van 3 uur Geen lessen

Stage 18 weken, minimaal 1 dag per week bij 
een erkend gastouder

Geen

Opdrachten/
examens

•  Nederlands en rekenen op niveau 
2F

•  Diverse (korte) praktijkexamens 
(op stageadres)

• Opdrachten van 2 keuzedelen
•  Opdrachten behorende bij de 

online lessen

•  Nederlands en rekenen op niveau 2F
• Praktijkexamen van 1,5 uur
• Opdrachten van 2 keuzedelen
• Schriftelijk examen beroepskennis

Studiebelasting De studiebelasting naast de lessen 
en stage bedraagt ca. 8 uur per 
week. 

De studiebelasting bedraagt  
ca. 12-16 uur per week.

Toelatingseisen • Je bent 18 jaar of ouder;
•  Je spreekt en schrijft Nederlands 

op niveau 2F of hoger.
•  Je voldoet aan de wettelijke  

vooropleidingseis.

• Je bent 18 jaar of ouder;
•  Je spreekt en schrijft Nederlands  

op niveau 2F of hoger.
•  Je voldoet aan de wettelijke voor opleidingseis.
•  Je hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten 

waar een gastouder mee te maken krijgt.
•  Je hebt in de afgelopen 2 jaar voldoende oppaservaring 

opgedaan met kinderen van verschillende leeftijden.

Kosten* € 1.720,00 € 1.325,00

STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 
maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000 
aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Zowel 
voor de Gastouderroute als de Diplomaroute kun 
je STAP-budget aanvragen. Om voor het STAP-
budget in aanmerking te komen moet je aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de 
Rijksoverheid vind je alle informatie over het STAP-
budget.

Financiering door ViaViela
ViaViela is altijd op zoek naar startende gastouders. 
We willen je heel graag ondersteunen in het opstarten 
van jouw eigen gastouderopvang en samen bouwen 
aan een fijne, stevige en langdurige relatie. En daar 

hebben we natuurlijk iets voor over! Dat betekent 
dat we graag met jou willen kijken of je, naast onze 
gratis begeleiding tijdens je opleiding, in aanmerking 
komt voor een studieovereenkomst met ViaViela. 
Wij betalen (deels)* het bedrag van de opleiding dat 
overblijft na toekenning van het STAP-budget en jij 
verzekert ons ervan dat je in ieder geval de eerste 
periode met ons samenwerkt. Zo kunnen we samen 
bouwen aan een sterke relatie.

Begeleiding door ViaViela
Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel kennis 
over het vak gastouderschap. En deze kennis en onze 
materialen voor gastouders delen wij graag met jou, 
zodat jij daar je voordeel mee kan doen tijdens je 
opleiding.

Meer informatie Meer informatie

* Prijswijzigingen voorbehouden

*  Kom jij in aanmerking voor een studieovereenkomst en kies jij voor de Diplomaroute van ROC Rivor? Dan betalen wij het volledige bedrag dat overblijft na aftrek van het 
STAP-budget. De Diplomaroute is voor jou dan helemaal gratis! Kies jij voor de Gastouderroute van het Deltion College? Dan betalen wij tweederde van het restantbedrag. 
Jij betaalt zelf nog maar € 240,00.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/gastouderroute-mbo-2
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/diplomaroute-mbo2-gastouder

