
Cadeau bij aanbrengen  
nieuwe klanten

Breng jij een nieuwe vraagouder of een nieuwe gastouder 

aan die een opvangovereenkomst met ViaViela sluit, dan 

ontvang je van ons een cadeaubon ter waarde van €50,-.  

Vraag naar de voorwaarden bij je consulent.

Agenda 2021 Gastouderbureau ViaViela 
regio Noord Holland - Noord

Module Datum

Workshop 
Kindertekeningen analyseren

Woensdag 20 januari 2021

Gastoudercafé Dinsdag 9 februari 2021

Baby’s in ontwikkeling Dinsdag 23 februari 2021

Workshop Baby- en Kindgebaren Dinsdag 16 maart 2021

Professioneel ondernemen Dinsdag 6 april 2021

Pedagogisch handelen Woensdag 12 mei 2021

Gastoudercafé Dinsdag 18 mei 2021

Effectief communiceren Dinsdag 1 juni 2021

Gezonde Gastouderopvang Maandag 28 juni 2021

Gastoudercafé
Plannen maken voor 2022

Woendag 8 september 2021

Themabijeenkomst
Spelenderwijs ontwikkelen, ook voor meerkunners

Woensdag 13 oktober 2021

Themabijeenkomst
Stoornissen in het ASS spectrum (Autisme)

Woensdag 20 oktober 2021

Sinterkerst en Nieuw Borrel Vrijdag 26 november 2021



ViaViela
Scholingsprogramma 
2021

Gastouderbureau ViaViela 
regio Noord Holland - Noord



Module 

Baby’s in ontwikkeling
De afgelopen jaren is het aantal baby’s in de gastouder-

opvang 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!

We bieden 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! Volg je naast de module 

‘Professioneel ondernemen’ (inclusief bijeenkomst) 

nog twee andere modules, dan ontvang je van ons 

een bewijs van deelname voor het volgen van de 

ViaViela Vakopleiding. We nodigen je van harte uit 

om met één of meerdere modules aan de slag 

te gaan. In de agenda vind je de data waarop de 

verschillende bijeenkomsten in jouw regio worden 

aangeboden. Voor iedere activiteit ontvang je een 

uitnodiging per mail met meer informatie over de 

locatie en tijden.

Scholing 
voor gastouders
Speciaal voor onze gastouders 
bieden wij een compleet scholings-
programma om jouw kennis op te 
frissen, te verrijken en je opvang 
verder te professionaliseren. 

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?



Module 
Gezonde voeding
Gezonde gastouderopvang kiest ervoor 

structureel de gezondheid en gezonde 

leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen 

met ouders speel jij als gastouder een rol 

bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij 

jonge kinderen. Het interessante onderwerp 

‘Gezonde gastouderopvang’ is onderverdeeld 

in vier thema’s (Voeding, Beweging, Groen en 

Mediaopvoeding) in 2021 zal het thema  

‘Gezonde voeding’ centraal staan.

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.

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?

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


