
                                           
 

                           
                     DIPLOMA VOOR GASTOUDER 
 

 

Om als gastouder aan de slag te kunnen, hebt u een diploma nodig. Wilt u  
gastouder worden via Gastouderbureau Kabouters en bent u niet in het bezit bent 
van dit diploma, dan kunt u via ons het speciale diploma MBO-2 Helpende Zorg en 
Welzijn voor gastouders behalen. 
 
De diploma route is verdeeld in 4 stappen:  

 
1. Voorbereiding : De kandidaat levert bewijs aan voor 120 uur (informele) 

oppaservaring in de afgelopen 5 jaar waarvan 20 uur in het afgelopen jaar. Wanneer 
ze eigen kinderen minimaal 2 jaar heeft opgevoed, hoeft ze nog maar 20 uur 
oppaservaring aan te tonen. Ze kan zich op de telefonische intake voorbereiden met 
het boek ‘Gastouderopvang’. ROC Rivor neemt hiervoor contact met haar op. 

 

2. Telefonische intake: Bij de telefonische intake toetst een examinator van ROC Rivor 
of de kandidaat voldoende kennis en ervaring heeft om aan het examentraject 
Helpende Zorg en Welzijn voor gastouders mee te kunnen doen. De kennisvragen 
die gesteld worden, komen uit het boek 'Gastouderopvang'. Dit onderdeel mag 2 keer 
herkanst worden. 

 

3. Huisbezoek voor de theorie: Wanneer de kandidaat er klaar voor is, maakt ze een 
afspraak voor een huisbezoek om de theorie thuis te laten toetsen. Een examinator 
toetst de vakken Nederlands, rekenen en burgerschap. Er is online oefenmateriaal 
beschikbaar voor deze vakken. Het onderdeel ´Nederlands schrijven´ telt mee voor 
de eindbeoordeling. Het verwachte niveau van de kandidaat komt overeen met het 
begrijpelijk schrijven van een tekst in de Nederlandse taal. Daarnaast wordt de 
vakinhoudelijke kennis van gastouderopvang getoetst. Tijdens deze kennistoets krijgt 
de kandidaat 20 meerkeuzevragen uit het boek 'Gastouderopvang' dat ze voor de 
intake ook dient door te nemen. De vragen zijn qua niveau vergelijkbaar met de 
vragen tijdens de intake. Dit onderdeel mag 1 keer herkanst worden. 
 

 

4. Huisbezoek voor de praktijk: Nadat de theorietoetsen positief zijn afgelegd, plant 
de kandidaat een huisbezoek voor de praktijktoets. Het huisbezoek bestaat uit een 
interview en een observatie tijdens de opvang met een oppaskind tussen 1 en 8 jaar. 
Dit huisbezoek mag thuis, maar ook ergens anders plaatsvinden. Dit onderdeel mag 
1 keer herkanst worden. 

 

Voor meer informatie klik hier 

 

http://www.rivordiplomaroute.nl/diplomaroutes/zorg-en-welzijn/helpende-zorg-en-welzijn,-specialisatie-gastouders/

