
Binnen de ViaViela Academie 

bieden we je verschillende modules 

met verschillende thema’s aan, 

die aansluiten bij alle aspecten 

van gastouderopvang. Binnen de 

modules vind je materialen voor 

zelfstudie én verzorgen we (online) 

bijeenkomsten met meerdere 

gastouders. Voor ieder wat wils!  

We nodigen je van harte uit om  

met één of meerdere modules

aan de slag te gaan.

Als gastouder ben je naast pedagogisch 

professional het aanspreekpunt voor 

ouders, de veiligheidsexpert, EHBO-

er én degene die de administratie en 

marketing van jouw opvang verzorgt. Al 

deze petten vragen om een brede kennis, 

die je bij wil houden of misschien zelfs wil 

verdiepen. Bij ViaViela begrijpen we dat 

een gastouder nooit uitgeleerd is. Sterker 

nog, we stimuleren een leven lang leren. 

Daarom is er de ViaViela Academie, dé 

opleidingsplek voor gastouders.

Bekijk nu het 
scholingsprogramma in jouw regio 

en meld je direct aan!

Scan of klik voor 
meer informatie over 
ViaViela Acedmie

ViaViela 
Scholingsprogramma 
2023

Een leven lang leren
Bekijk hier

Module 

Gezonde voeding
Samen met ouders speel jij als 

gastouder een rol bij het aanleren van 

een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. 

Je leert in de module Gezonde Voeding 

alles over de gezonde keuzes die 

je kunt maken binnen jouw opvang. 

Onderwerpen zoals de Schijf-van-Vijf, 

voedingsschema’s, gezonde traktaties 

en tussendoortjes, duurzame voeding 

en (moes)tuinieren komen aan bod.

Meer info

Als ViaViela gastouder is het belangrijk dat 

je ons Pedagogisch beleid kent en hiernaar 

handelt. Tijdens deze bijeenkomst krijg je 

meer uitleg over de 4 basisdoelen van 

J.M.A Riksen-Walraven, hoe je deze in de 

praktijk kunt brengen en ga je aan de slag 

met je eigen Pedagogisch werkplan. Bij 

ViaViela doen we dat in de vorm van het 

Pedagogisch kwaliteitshuis.

Module

Pedagogisch handelen

Meer info

https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbdlqlh6eAAH1MA4uunl3YNvKBKDU2hj-iKOnFb6lB-pMKQ/viewform
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/gezonde-voecing
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/pedagogisch-handelen


Module 

Baby’s in ontwikkeling

De afgelopen jaren is het aantal baby’s in de 

gastouderopvang nog meer toegenomen. 

De kleinschaligheid van de gastouderopvang 

biedt een rustige, huiselijke omgeving waardoor 

gastouders zich volledig kunnen richten op de 

specifieke behoeften van een kind. ViaViela 

biedt haar gastouders de tools om alles te 

leren over de ontwikkeling van baby’s. Zo kun 

jij kinderen precies dat bieden wat ze nodig 

hebben. Daar groeit iedereen van!

Meer info

Module 

Bewegen 
Bewegen levert bij jonge kinderen een 

belangrijke bijdrage aan motorische, 

persoonlijke, sociale en emotionele 

vaardigheden. Bewegen heeft daarnaast 

ook een positief effect op bot- en 

spierontwikkeling, hersenontwikkeling en 

preventie van overgewicht. In deze module 

ga je aan de slag met speelse beweeg-

activiteiten voor kinderen en krijg je uitleg 

over voorbeeldgedrag en bewegen. Plezier 

in bewegen staat centraal.

Meer info

Wat doe je wanneer je je zorgen maakt om je 

opvang kind? Zijn er signalen dat het kind niet altijd 

de juiste verzorging en aandacht krijgt, of wanneer je 

vermoedt dat er sprake is van onveiligheid thuis? De 

Meldcode is ontwikkeld voor alle beroepskrachten in 

Nederland die werken met kinderen. Op basis van 

dit stappenplan maak je zorgen bespreekbaar en 

ga je samen op zoek naar een oplossing. Want veilig 

opgroeien, daar heeft ieder kind recht op.

Module

Werken met de meldcode
Module

Professioneel 
ondernemen 
Je maakt kennis met het wettelijk en juridisch 

kader waarbinnen je als gastouder opereert. Je 

leert aan welke eisen een gastouder moet voldoen. 

Je krijgt informatie over alle partijen die betrokken 

zijn bij geregistreerde opvang. Wat houdt het 

ondernemerschap voor een gastouder in en hoe 

kun je een volwaardig inkomen verdienen?

Meer info Meer info

Module 

Effectief communiceren 
Goede communicatie is een voorwaarde voor 

tevreden en betrokken ouders! Ook heb je 

goede communicatie en samenwerking nodig 

om kwalitatieve opvang te bieden. Want wat 

doe je als ouders speciale wensen hebben die 

je niet meteen of helemaal niet kunt honoreren, 

of zij hun ontevredenheid uiten. Wat betekent 

zakelijk zijn in de gastouderopvang en hoe kun 

je als gastouder je professionaliteit zichtbaar 

maken in de diverse contactmomenten? Meer info

€25 als dank voor iedere 
nieuwe gastouder

Een cadeau voor een 
nieuwe vraagouder

Breng jij een nieuwe vraagouder 

aan die een opvang-overeenkomst 

met ViaViela sluit? Dan ontvang je 

van ons een cadeau.

Als ViaViela gastouder ben jij onze beste 

ambassadeur. Wij waarderen het enorm als 

jij over ons vertelt tegen (nieuwe) gastouders 

die zich vervolgens bij ViaViela aansluiten. Wij 

bedanken je daarom graag met een cadeau 

van €25 voor iedere nieuwe gastouder.
Vraag naar de voorwaarden bij je ViaViela 

contactpersoon.

„Ik leer graag nieuwe dingen en vind het nóg 
leuker om deze in de praktijk te testen. Zo blijf  

ik groeien in mijn werk.“ Erica, gastouder

https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/baby-s-in-ontwikkeling
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/bewegen
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/professioneel-ondernemen
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/werken-met-de-meldcode
https://www.viaviela.nl/voor-gastouder/scholingsprogramma/viaviela-academie/effectief-communiceren

