DIPLOMAROUTE HELPENDE ZORG & WELZIJN
specialisatie gastouder (mbo niveau 2)
Praktische informatie:
•
•

•
•

Startdata: U kunt starten wanneer u wilt. Het hele jaar door kunt u zich
online inschrijven en starten met de diplomaroute.
Duur: De duur van de diplomaroute is afhankelijk van uw eigen tempo en de
mogelijkheid om deel te nemen aan de Centrale examens (NL/rekenen) die landelijk
bepaald zijn.
Herkansen: Alle examenonderdelen die bepalen of u slaagt of zakt kunnen maximaal 1
keer herkanst worden. Een herkansing kost 75 euro en is niet inbegrepen in de kosten.
Kosten: o Deelname aan de totale diplomaroute kost 1062,95 euro en bestaat uit:
 Examendeel 1: € 392,95 (inclusief studiemateriaal)
 Examendeel 2: € 672,o Studiemateriaal:
 Videotrainingspakket Pedagogische Component van KinderWijs TV is
verkrijgbaar voor € 69,95. (reeds inbegrepen bij examendeel 1)
 Boek Pedagogisch Kader Gastouderopvang: € 23,- (reeds inbegrepen bij examendeel 1)

Toelatingseisen diplomaroute Helpende Zorg en
Welzijn, specialisatie gastouder, niveau 2:
U kunt alleen deelnemen aan deze diplomaroute als u
geen volledige opleiding nodig heeft omdat u voldoende
praktijkervaring en voldoende beroepskennis heeft.
Voldoet u aan de toelatingscriteria voor deze
diplomaroute? Dan is het mogelijk in korte tijd het
erkende mbo-diploma Helpende Zorg & Welzijn,
specialisatie gastouder te behalen.
Toelatingscriteria:
• U bent 18 jaar of ouder;
•
•

•

U spreekt en schrijft Nederlands;
U heeft in de afgelopen 2 jaar minimaal 120 uur
oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 40
uur in het afgelopen jaar of u heeft zelf kinderen
opgevoed (minimaal 2 jaar) en in het afgelopen
jaar minimaal 40 uur oppaservaring opgedaan.
(De uren-eis referenties worden getoetst)
U heeft voldoende praktijkervaring met alle
aspecten waar een gastouder mee te maken
krijgt. Zie ook de punten voor praktijkervaring
die aan het einde van dit document zijn
genoemd.

Controleren praktijkervaring:
In het digitale systeem van het ROC kunt u op het intakeformulier straks referenties opgegeven.
Om uw praktijkervaring te controleren belt een medewerker van het ROC de referenten op. Zij
vraagt de referenten welke werkzaamheden u in uw functie heeft uitgevoerd en wanneer dat was.
De medewerker vraagt niet hoe u functioneerde. Als uit de referentiecheck is gebleken dat uw
praktijkervaring voldoet aan de ureneis, wordt er een afspraak met u gemaakt voor het
telefonische intakegesprek en kunt u verder.
Wettelijke toelatingseis:
Voor een mbo niveau 2 opleiding en diplomaroute geldt een wettelijk toelatingseis. Dit houdt in
dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet
voldoen:
•

basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma lager
beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs (vmbo); of

•
•
•
•
•

theoretische leerweg: u heeft een mavo-diploma of vmbo-diploma; of
gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma; of
u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg
heeft doorlopen; of
u bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op
basis van een ministeriële regeling; of
een assistentopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.
(bron: rijksoverheid)

Heeft een deelnemer geen vooropleiding genoten, maar toch voldoende capaciteiten om de
diplomaroute te behalen? Dan kunt u een toelatingsonderzoek aanvragen. Het
toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de telefonische intake. Tijdens de intake wordt het
volgende gecontroleerd:
-

-

-

Motivatie
o waarom wil deelnemer diploma behalen via diplomaroute?
o heeft deelnemer voldoende tijd voor zelfstudie?
o kan de deelnemer hulp verwachten?
Werkervaring
o heeft de deelnemer met alle werkprocessen ervaring?
o is deze ervaring voldoende divers en actueel?
Beheersing Nederlandse taal
o begrijpt deelnemer alle vragen
o beantwoord deelnemer vragen op de juiste wijze
o kan deelnemer zichzelf verstaanbaar uitdrukken?

Vervolgens legt de intaker een toelatingsverzoek voor aan de examencommissie. De
examencommissie beschikt over een mandaat van het bestuur. Op basis van de bevindingen van
de intaker en de mandatering beslist de examencommissie of de deelnemer wordt toegelaten tot de
diplomaroute mbo niveau 2. Deze beslissing wordt gedocumenteerd.
Handleiding diplomaroute:
Na inschrijving ontvangt u een inlogcode van N@tschool en de volledige Handleiding HZW
gastouder van het ROC. Neemt u de tijd om deze door te nemen.

Intakegesprek:
Tijdens het telefonische intakegesprek wordt er bepaald of u voldoende praktijkervaring heeft
met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. Dit is een toelatingseis voor de
examens.
Na inschrijving wordt er met u een afspraak gemaakt voor de telefonische intake. Voorafgaand
aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over
voldoende praktijkervaring beschikt wordt u aangegeven welke praktijkervaring u moet
aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden
volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.
Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht
krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na
inschrijving voor de diplomaroute ontvangt u een compleet voorbeeldexamen.

Stap 2:
Het centrale examen Nederlands en rekenen wordt afgenomen op locatie van het ROC te Tiel.
De afnameperiodes van deze examens wordt bepaald door Cito.
Het is niet verplicht om te starten met de centrale examens Nederlands en rekenen. Als dit beter
in uw planning past mag u beginnen met het centrale examen, en daarna pas deel 1 en 2 doen. Of
u doet eerst deel 1, dan het centrale examen, en pas daarna deel 2. Kijk dus goed in welke
periode u de centrale examens wilt doen, voordat u de andere examendelen plant.
Stap 3: de schriftelijke examens
Stap 3 bestaat uit twee schriftelijke examens en neemt in totaal 1,5 uur in beslag. U kunt voor
examen deel 1 terecht op een van de acht examenlocaties van het ROC.
(Utrecht, Diemen, Assen, Roermond, Roosendaal, Zaltbommel, Zoetermeer en Zutphen)
Naast de schriftelijke examens Nederlands krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen
bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen van het
beroepskennisexamen zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’.
Daarnaast krijgt u enkele vragen over kinder-EHBO en gezonde voeding voor kinderen, de
betreffende informatie staat in een reader, die u na inschrijving ontvangt.

Stap 4: het praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende 1,5 uur
te observeren in de praktijk met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud*. Tijdens
deze 1,5 uur moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit
ondernemen met de kinderen.
* U kunt examen doen in een willekeurig huis met willekeurige kinderen, zolang zij tussen de 1
en 7 jaar oud zijn. Het huis hoeft nog niet aan alle officiële richtlijnen te voldoen. De omgeving
moet kindvriendelijk, hygiënisch, opgeruimd en veilig zijn. Dat betekent dat de examinator zal
beoordelen of de omgeving veilig is voor de kinderen waarmee u examen doet. Als u
bijvoorbeeld examen doet met een kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde
stopcontacten wenselijk. Daarbij is het van belang dat u schoonmaakmiddelen veilig opbergt.
De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning voorzien is van een blusdeken.
Na deze observatie volgen simulatieopdrachten, een rollenspel en een interview met de
examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en
vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest.
De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden. Het praktijkexamen is op uw
werkplek.
Restitutie
Voor het eerste deel van de diplomaroute (inschrijving t/m examen deel 1) bedragen de kosten
€ 499,- en voor het tweede deel € 563,95
Let op: Schrijf u alleen in voor deze diplomaroute als u aan de toelatingseisen voldoet. U heeft
géén recht op restitutie van de kosten (499,- euro) wanneer u het eerste deel van de diplomaroute
niet afmaakt. Een reden voor het niet afmaken kan zijn dat u niet wordt toegelaten tot de examens
omdat uit de intakeprocedure blijkt dat u niet aan de toelatingseisen voldoet. Indien u volgens het
ROC toch recht heeft op restitutie brengt Amira Children € 50,- administratie en
verwerkingskosten in minderen op het te restitueren bedrag.
Pedagogiek
Het Helpende Zorg en Welzijn bevat weinig pedagogiek, de kennis die nodig is om
stimulerende ontwikkelingsgerichte opvang aan kinderen te bieden.
Het werken als gastouder brengt vragen met zich mee over het kiezen van een gastouderbureau,
de GGD-inspectie, het ondernemerschap en betalen van belasting, verzekeringen en nog meer.
We raden u daarom aan om de videotraining Pedagogische Component goed te bestuderen. Na
het doorlopen van de video-trainingen kunt u een aanvullend (online vanuit huis) examen
afleggen om het certificaat Pedagogische Component te behalen. U ontvangt daarbij
(raam)stickers en u wordt geregistreerd bij KennisNetwerk GastouderOpvang.

Tip: Studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de
informatie in de Pedagogische Component.

