
altijd open
als partner voor jouw 
gastouderopvang





Jij en ViaViela
Partners in de beste opvang
Beste gastouder,

Voor jouw opvangkinderen ben je een vertrouwd gezicht. Zij kunnen altijd 
rekenen op jouw liefdevolle verzorging en (pedagogische) ondersteuning.  
Je biedt kinderen de vrijheid om spelenderwijs te leren en te groeien en 
bezorgt ze een onvergetelijke opvangervaring!

Voor ouders ben je de opvangprofessional waar zij op vertrouwen. Met jouw 
persoonlijke, flexibele dienstverlening speel je een belangrijke rol in de dagelijkse 
balans tussen werk en kinderen. Je brengt rust, continuïteit en zekerheid.   

Voor ons ben je een waardevolle partner die we ondersteunen bij alles wat 
nodig is om een succesvolle gastouderopvang te hebben en te houden.  
We geloven in jouw kracht als opvangdeskundige en helpen je daar waar jij het 
nodig hebt, zodat de professionaliteit van jouw gastouderopvang op alle vlakken 
zichtbaar én merkbaar is. Voor jou, voor jouw opvangkinderen en voor hun ouders. 

Want: de beste opvang, daar gaan we samen voor. 

Namens alle medewerkers van ViaViela

Wist je dat ouders die gebruik- 
maken van gastouderopvang 
hierover erg positief zijn? Dit 
blijkt uit een studie van het 
Sociaal Cultureel Planbureau. 
Ouders waarderen de 
kwaliteit van gastouderopvang 
met gemiddeld een 8,5 ten 
opzichte van een 7,7 voor het 
kinderdagverblijf en de BSO. 
Jij en jouw collega-gastouders 
maken dus echt het verschil 
met de beste opvang!



Jouw gastouderopvang
Onze ondersteuning
Binnen jouw vak werk je heel zelfstandig. Je bent vrij om 
zaken zoals je uurtarief, opvangtijden of de indeling van 
je opvanglocatie zelf te bepalen. Toch is het fijn om een 
samenwerkingspartner te hebben die naast je staat in 
de opzet en uitvoering van jouw gastouderopvang.

ViaViela begeleidt je op verschillende manieren. Zo heb 
je altijd een vaste contactpersoon die jou op je opvang- 
locatie bezoekt, jouw vraagouders kent en je helpt bij het 
maken van opvangafspraken of bij de invulling van een 
opvangplaats. 

Onze gastoudermap biedt ook ondersteuning. Dit is een 
map waarin alle voor jouw opvang belangrijke informatie 
is gebundeld. Hierdoor heb je altijd de juiste formulieren 
bij de hand. Dat biedt inzicht en overzicht. 

In onze Gastoudergids geven we inzicht in de financiële 
mogelijkheden en risico’s voor gastouders. Van tips over 
hoe je meer overhoudt van je gastoudervergoeding tot 
hoe je een goed uurtarief bepaalt.

Heb je een vraag? Onze medewerkers van de Klanten-
service helpen je graag met alles wat je wil weten, van je 
administratie, opvangcontracten en GGD-inspecties tot 
online cursussen, workshops enz.. En voor meer 
specifieke vragen staan specialisten op juridisch, 
pedagogisch en administratief gebied voor je klaar. 
Want als het over jouw gastouderopvang gaat, zorgen 
we dat alles goed geregeld is! 

“ Ik word proactief geïnformeerd 
over ontwikkelingen én ViaViela is 
er voor me als ik advies nodig heb.” 
Mirjam, gastouder



Ondersteuning  
gastouder

•  (Pedagogische) ondersteuning die jouw opvang verder helpt.
• Begeleiding door een vaste contactpersoon.
• Kundige Klantenservice.
• Gastoudermap, alle belangrijke informatie gebundeld.
•  Gastoudergids, geeft inzicht in de financiële mogelijkheden  

en risico’s voor gastouders
• Specialisten voor de verschillende kennisgebieden binnen gastouderopvang.
• Altijd bereikbaar, altijd op zoek naar een antwoord voor jou.



Viaviela.nl
Het grootste (gast)oudernetwerk
Goede gastouderopvang begint bij een sterke basis: 
jijzelf, je opvanglocatie en een solide gastouderbureau. 
Succesvolle gastouderopvang, waar alle kindplaatsen 
gevuld zijn, gaat nog een stapje verder. Daarvoor 
moeten jij en je gastouderopvang goed vindbaar zijn 
voor iedere zoekende ouder in de buurt.    

Uit onderzoek blijkt dat de meeste (aanstaande) ouders 
op internet zoeken naar informatie over opvang. Wil je 
zeker weten dat jouw gastouderopvang online niet te 
missen is? Presenteer jezelf dan via een gratis profiel-
pagina op Viaviela.nl. Dit is dé plaats waar zoekende 
ouders jou kunnen vinden. Op Viaviela.nl vind je het 
grootste (gast)oudernetwerk van Nederland.

Via Viaviela.nl ben je niet alleen vindbaar voor ouders,  
je kunt zelf ook reageren op opvangvragen die voor jou 
interessant zijn. Deze zoekmogelijkheid geeft jou meer 
invloed op het invullen van jouw opvangplaatsen.

PS: Wist je trouwens dat je jouw gastouderprofiel van 
Viaviela.nl heel makkelijk via je de sociale media kunt 
delen? Zo bereik je in korte tijd nog meer mensen met 
jouw gastouderopvang!

“ Sinds ik met mijn gastouderopvang 
op Viaviela.nl sta ingeschreven,  
zijn mijn opvangplaatsen veel beter 
gevuld.” Brigitte, gastouder



Voordelen van 
Viaviela.nl

• Gratis toegang voor ouders en gastouders.
• Online podium om jezelf en jouw gastouderopvang te presenteren.
• Iedere zoekende ouder in je buurt ziet jouw gastouderprofiel.
• Je profiel is direct aan te passen als jouw opvangmogelijkheden veranderen.
• Ouders zien in je profielpagina op welke dagen je opvangplaatsen vrij hebt.
• Je kunt zelf actief reageren op opvangvragen.
• Je profiel is makkelijk te delen via sociale media.



Jouw gastouderopvang
Bekend in de hele wijk
Als (startende) gastouder is het promoten van jouw 
gastouderopvang belangrijk. Je wil je opvangplaatsen 
tenslotte ingevuld hebben en houden. Maar hoe pak je 
dat aan en wat werkt het beste als je ouders wil 
informeren over jouw gastouderopvang?

Bij al deze vragen kun je rekenen op onze marketing-
kennis. Van flyers tot naambordjes en raamposters,  
op jouw verzoek verzorgen wij alles op maat. Je vaste 
contactpersoon adviseert je graag over de inzet van 
promotiemiddelen in jouw buurt. Welke middelenmix 
het wordt, dat bepaal jij!  

ViaViela regelt de landelijke publiciteit. We verzorgen 
een goede vindbaarheid op internet en initiëren regel- 
matig acties waar jij aan mee kunt doen. Zo organiseren 
we ieder jaar Open huis Gastouderopvang, een dag 
waarop ViaViela-gastouders hun deuren open zetten 
voor iedereen die meer wil weten over gastouderopvang. 
Samen inspireren we ouders om te kiezen voor de 
beste opvang! 

“ Zorgen dat onze gastouders met behulp 
van onze promotiemiddelen de aandacht 
krijgen die ze verdienen, daar doen we 
het voor.” Natalie, Marketingspecialist ViaViela



Voordelen van 
promotie via ViaViela

• Professionele marketingmiddelen voor jou op maat gemaakt.
• Lokaal profiteren van landelijke marketingcampagnes van ViaViela.
• Lokale promotie van jouw gastouderopvang.
• Toegang tot een scala aan marketingmiddelen tegen een voordelige prijs.  
• Onze actie + jouw enthousiasme = samen succesvol zijn!



Mijngastouderburo.nl
Jouw administratie altijd op orde
Binnen je gastouderopvang wil jij jouw aandacht zoveel 
mogelijk richten op je opvangkinderen. Dan is het fijn als 
je eenvoudig en direct overzicht hebt in je administratie. 
Bij ViaViela creëer je dat in Mijngastouderburo.nl, een 
online administratie- en informatiesysteem. In dit syteem 
houd je bij hoeveel uren je gewerkt hebt en welk bedrag 
aan gastoudervergoeding je daarvoor ontvangt.

Jaaropgaven, een overzicht van je opvangplaatsen, 
documenten ter voorbereiding op een bezoek van de 
GGD, informatie over je aangifte inkomstenbelasting,  

kwaliteitsdocumenten, pegadogische nieuwsbrieven, 
online cursussen….allemaal terug te vinden in jouw 
persoonlijke omgeving van Mijngastouderburo.nl.    

Mijngastouderburo.nl maakt jouw werk als gastouder 
gemakkelijker en overzichtelijker. Dat zeggen we niet 
alleen zelf, maar vooral onze gastouders. Zij beoordelen 
ons systeem als het beste waar zij als professional  
mee werken.

“ Mijngastouderburo.nl scheelt me een  
heleboel administratie. Het is gemakkelijk, 
online én biedt me altijd financieel  
overzicht.” Vivian, gastouder



Voordelen van 
Mijngastouderburo.nl

•  Jouw persoonlijke digitale dossier van jouw gastouderopvang,  
altijd bij de hand.

• Overzicht in je gastouderadministratie. 
• Online urenregistratie en jaaropgave.
• Overzicht van je opvangplaatsen.
• Overzicht van je scholingsmogelijkheden en opgedane vaardigheden.
•  Toegang tot een breed kennisnetwerk op verschillende gebieden rond  

gastouderopvang.



Jouw financiën en verzekering
Zekerheid en veiligheid voorop
Wanneer je als gastouder werkt, ben je verplicht om 
jezelf bij een gastouderbureau aan te sluiten. Dit heeft 
de overheid bepaald. Welk bureau je kiest, is aan jou. 
De keuze voor je gastouderbureau bepaalt ook de mate 
waarin je financiële risico’s afdekt. Met ViaViela kies je 
voor volledige ondersteuning en loop je de minste risico’s. 

Wat er ook gebeurt, het geld wat jij verdient, komt snel en 
veilig op jouw rekening terecht. Hiervoor maken wij gebruik 
van de Stichting Gastoudergelden. Alleen zo kun je er 
zeker van zijn dat jij je geld veilig en snel ontvangt. 

Heb je opvang geboden waarover je, na afloop van de 
afgesproken betalingstermijn, nog geen vergoeding hebt 
ontvangen? ViaViela wijst de ouder hier verschillende 

malen op. Heeft dit geen effect? Dan hebben wij een 
vast incassobureau waar jij gebruik van kunt maken. 

Waar gehakt wordt, vallen soms spaanders. Wanneer jij 
tijdens je werk als gastouder schade veroorzaakt, valt 
deze buiten de dekking van je particuliere aansprakelijk-
heidsverzekering. ViaViela heeft speciaal hiervoor een 
verzekering afgesloten waar jij gebruik van kan maken. 
Zo ben je tijdens je werk verzekerd voor zowel materiële 
als letselschade* zonder dat het je iets extra’s kost. 

ViaViela is er voor je is, ook in andere lastige situaties. 
Met ondersteuning en advies. Daar ben je partners voor. 
Service? Nee. Voorwaarde? Wij vinden van wel.

“ Na het faillissement van mijn eerste  
bureau bleek mijn gastoudervergoeding 
in rook op te zijn gegaan. Bij ViaViela blijft 
mijn geld van mij.” Lieke, gastouder

*bij alle schades zijn de polisvoorwaarden van toepassing



Voordelen van 
je administratie via ViaViela

• Optimale ondersteuning bij het afdekken van financiële risico’s.
• Veilige en snelle doorstorting van je gastoudervergoeding.
• Uitbetaling via een aparte rekening.
• Ondersteuning bij je debiteurenbeheer door ViaViela.
• Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor zowel materiële als letselschade.*

*bij alle schades zijn de polisvoorwaarden van toepassing



Jouw vakkennis en onze expertise
Samen meer dan GGD-proof
Gastouderopvang is een formele vorm van kinderopvang. 
Daarom stelt de overheid verschillende opleidings- en 
kwaliteitseisen waar je als gastouder aan moet (blijven) 
voldoen. Ook is het belangrijk dat je opvanglocatie veilig 
en schoon is. Deze voorwaarden moeten in orde zijn voor 
je registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. En 
iedereen die werkt of woont op de opvanglocatie moet 
zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

Om je registratie als erkend gastouder te behouden  
én om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, moet jouw 
gastouderbureau je de juiste (herhalings)cursussen 
aanbieden. De Wet kinderopvang schrijft dit voor en de 
GGD controleert hierop. Bij ViaViela zijn deze cursussen 
standaard opgenomen in jouw scholingstraject. Daarnaast 
bieden wij je nog extra opleidings- en ontwikkelings- 
mogelijkheden. Zowel op het gebied van regelgeving als 
op het pedagogische vlak. 

Zo bieden wij je een compleet opleidingstraject om jouw 
opvang professioneel en vakkundig neer te kunnen 
zetten. We begeleiden jou bij alle aspecten van de 
gastouderopvang. 

De ViaViela Vakopleiding bestaat uit drie bijeenkomsten. 
Daarnaast volg je online cursussen en werk je aan je 
eigen Gastouderplan. Na het goed doorlopen van de 
complete vakopleiding ontvang je een Bewijs van 
Deelname en heb je een eigen ‘Gastouderplan’ geschre-
ven met hierin jouw eigen promotieplan, financieel plan, 
pedagogisch werkplan én communicatieplan.

Ouders die kiezen voor een gastouder bij Gastouderbureau 
ViaViela, weten dat ze kiezen voor een opvangprofessional 
die jaarlijks wordt bijgeschoold en voor een veilige, 
schone opvanglocatie die regelmatig wordt bezocht. Daar 
mogen onze ouders op vertrouwen. En jij ook. Altijd.

“ Door de workshop ‘Digitale  
kinderen’ ben ik bewuster bezig met 
gezond mediagebruik voor mijn 
opvangkinderen.” Erica, gastouder



Opleidings- en ontwikkelings- 
mogelijkheden gastouderopvang

• Diplomaroute MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.
• Gratis tweejaarlijkse herhaling Eerste Hulp aan kinderen. 
• Gratis (online) cursussen. 
• Interactieve workshops.  
• Deelname aan de ViaViela Vakopleiding.
•  Een eigen pedagogisch werkplan maken aan de hand  

van het Pedagogisch Kwaliteitshuis. 
•  Werken met het observatiesysteem ‘Dit ben ik!’
• Mogelijkheid tot ontwikkeling als erkend leerbedrijf.
•  Ieder kwartaal een opvoednieuwsbrief die aansluit bij de leeftijd  

van je opvangkind(eren).
• Gratis gebruik van het opvoedspreekuur.



Veilig en ontwikkelingsgericht met  
oog voor de eigenheid van het kind
Onze visie op gastouderopvang zie je terug in alles wat 
we doen. Ook ons pedagogisch beleid sluit hierbij aan: 
het vertaalt onze visie naar uitgangspunten voor het 
pedagogisch handelen van onze gastouders.

Drie kernwaarden in het pedagogisch beleid van 
ViaViela zijn:                                       

 Veilige hechting
 Oog voor de eigenheid van het kind
 Talentontwikkeling

Een ViaViela gastouder is zich bewust van haar eigen 
handelen en geeft op eigen manier invulling aan de vier 
pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen-Walraven, 

zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. Deze doelen 
vormen de basis van ons pedagogisch beleid. 

ViaViela vindt het belangrijk dat iedere gastouder werkt 
volgens de uitgangspunten van het pedagogisch beleid. 
Daarom ondersteunen we onze gastouders met het 
vertalen van het pedagogisch beleid naar de eigen 
gastouderopvang. We bieden verschillende tools, zoals 
een uitgebreide theoretische verdieping, workshops, 
een online cursus, een format voor het schrijven van 
een eigen pedagogisch werkplan en een observatie 
instrument.

“ Het pedagogisch kwaliteitshuis 
van ViaViela is een hele fijne tool 
om mee te werken.” Kim, gastouder



Pedagogisch beleid  
van ViaViela

• Uitgangspunten voor het pedagogisch handelen.
• Inhoud geven aan een veilige en ontwikkelingsgerichte opvang.
•  Kennis over de vier pedagogische basisdoelen van  

prof. J.M.A. Riksen-Walraven, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, 
•  Vertaling naar pedagogisch handelen in de praktijk door middel van het  

Pedagogisch Kwaliteitshuis.



Erkend leerbedrijf
Kennis delen met gastouders in opleiding
Het voordeel van werken als gastouder is dat je zelf de 
touwtjes in handen hebt. Jij geeft vorm aan jouw opvang 
en doet op alle gebieden rond je vakgebied kennis en 
ervaring op. Jouw opvangkinderen en hun ouders 
hebben hier veel profijt van. Maar wat als je nog meer 
kinderen indirect een fijne opvangervaring kunt bezorgen? 
Door jouw vakkennis in te zetten en zo andere toekom-
stige opvangkinderen aan net zo’n onvergetelijke 
gastouder te helpen als jij zelf bent. Klinkt dit als de 
volgende stap in jouw gastoudercarrière? Kies dan 
voor het begeleiden van een stagiaire!  
 

Via ViaViela kun je jezelf laten erkennen als leerbedrijf 
door SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
Dit betekent dat studenten van verschillende opleidingen 
op MBO niveau 1 of 2 bij jou stage mogen komen lopen. 
Deze praktijkervaring helpt je stagiair(e) op weg naar 
zijn/haar diploma. En misschien kiest jouw stagiaire 
straks voor het vak van gastouder!

“ Ik vind het mooi om mijn enthousiasme voor 
het vak door te kunnen geven. Het geeft me 
het gevoel dat ik bijdraag aan de toekomst 
van gastouderopvang.” Deborah, gastouder



Voordelen van 
stagebegeleiding

• Extra uitdaging in je dagelijkse werkzaamheden.
•  Jouw vraagouders zien dat je over extra  

begeleidingsvaardigheden beschikt.
• Het is een manier om jezelf te onderscheiden t.o.v. van andere gastouders. 
•  Toekomstige gastouders en opvangkinderen profiteren mee  

van jouw vakkennis.



Jouw gastouderopvang
Samen met ViaViela
Wat is goede gastouderopvang? Dat is niet in één zin 
te vatten. Bovendien spelen we hierin samen een rol. 
Jij geeft gastouderopvang een gezicht en onze dienst- 
verlening biedt jou een stevige basis. Door te luisteren 
naar alle persoonlijke ervaringen van onze ouders en 
gastouders, hebben we inmiddels alle kennis verzameld 
over wat goede opvang inhoudt. En blijven we onszelf 
verbeteren, want gastouderopvang blijft in beweging 
en wij lopen daarin, samen met jou, graag voorop.  

Kies je voor ViaViela dan kies je voor kwaliteit gebaseerd 
op ervaring. Dat is het voordeel van een organisatie 
met meer dan 55 persoonlijke aanspreekpunten en het 
grootste ouder- en gastoudernetwerk in Nederland.

En wat we weten, delen we met iedereen. Je profiteert 
dus van de kwaliteit van een landelijk netwerk en vult 
vervolgens, samen met je vaste contactpersoon, jouw 
persoonlijke aanpak met betrekking tot jouw gastouder- 
opvang verder in.

Samen maken we meer kinderen gelukkig met de  
beste opvang!

“ Ik werk al 5 jaar samen met ViaViela en 
weet dat bij ViaViela kwaliteit in dienst-
verlening voorop staat. Dat past bij mij,  
zo werk ik zelf ook.” Kim, gastouder 



Voordelen van 
Gastouderbureau ViaViela

• Altijd een vaste contactpersoon bij jou in de buurt.
•  Ondersteuning op basis van meer dan 10 jaar ervaring  

met gastouderopvang.
• Onze kennis en ervaring, jouw gastouderopvang. 
• Toegang tot een groot oudernetwerk.
• Mogelijkheid tot kennisuitwisseling met collega-gastouders in jouw regio.



Van start met de beste opvang
Op jouw eigen manier
Hebben kinderen een speciaal plekje in je hart en wil je 
hier graag iets mee doen? Heb je zelf kinderen en werk 
je het liefst vanuit huis of is het lastig om een baan te 
krijgen bij een kinderdagverblijf? Als je graag zelfstandig 
werkt en jouw creativiteit en pedagogische vaardigheden 
wil inzetten, dan is gastouderopvang echt iets voor jou.

Werken als gastouder heeft verschillende voordelen;  
je gaat zelfstandig aan de slag mét de volledige 
ondersteuning van ViaViela. Wij bieden je de mogelijkheid 
tot het halen van je MBO-2 diploma Helpende Zorg en 

Welzijn. En we helpen je bij het veilig maken én houden 
van je opvanglocatie, het maken van opvangafspraken, 
het promoten van jouw gastouderopvang enz. 

Samen zorgen we dat jij snel aan de slag kan met jouw 
gastouderopvang. Zo kun jij je richten op datgene wat jij 
het liefste doet: het bieden van de beste opvang!

“ Met hulp van ViaViela heb ik  
mijn gastouderopvang precies 
opgezet zoals ik het voor me zag.” 
Selma, gastouder



Voordelen van 
werken als gastouder

• Je werkt zelfstandig, je bent je eigen baas.
•  Je kunt altijd gebruik maken van de (pedagogische) ondersteuning  

van ViaViela.
• Je bepaalt jouw eigen uurtarief.
• Je bepaalt zelf je werkdagen en -tijden.
• Je kiest je eigen werkplek, bij jou thuis of bij een ouder in huis.
•  Jij bepaalt (binnen de wettelijke regels) de mogelijkheden binnen  

jouw gastouderopvang.
• Jij en jouw opvangkinderen bouwen samen een hechte band op.
• Je bezorgt kinderen een onvergetelijke opvangervaring.



Jouw voordelen 
op een rij
Voordelen van ondersteuning door ViaViela
•  Zelfstandig werken met back-up door een  

landelijke organisatie.
•  10 jaar kennis en ervaring in gastouderopvang.
• Ondersteuning die jouw opvang verder helpt.
• Vaste contactpersoon.
• Kundige Klantenservice.
•  Altijd bereikbaar, altijd op zoek naar een  

antwoord voor jou.
•  Specialisten voor de verschillende kennisgebieden 

binnen gastouderopvang.
• Toegang tot een groot oudernetwerk.
•  Aanmelding voor registratie in het LRK.
• Jaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie.
• Jaarlijkse evaluatiegesprekken.

Voordelen van Viaviela.nl
• Gratis toegang voor ouders en gastouders.
•  Mogelijkheid om jezelf en jouw gastouderopvang 

online te presenteren.
• Zichtbaar voor iedere zoekende ouder in de buurt.
•  Ouders weten meteen op welke dagen je nog 

opvangplaatsen vrij hebt.
• Je kunt zelf actief reageren op opvangvragen.
•  Je profiel is direct aan te passen als jouw opvang-

mogelijkheden veranderen.
• Deel je gastouderprofiel makkelijk via sociale media.



Voordelen van promotie via ViaViela
• Marketingmiddelen op maat.
•  Lokaal profiteren van landelijke marketingcampagnes 

van ViaViela.
• Lokale promotie van jouw gastouderopvang.
•  Toegang tot marketingmiddelen die de voordelen  

van gastouderopvang nog beter uitleggen aan 
geïnteresseerde ouders. 

• Deelname aan Open huis Gastouderopvang.

Voordelen van je administratie via ViaViela 
• Persoonlijke pagina in Mijngastouderburo.nl.
• Altijd overzicht in je gastouderadministratie. 
• Online urenregistratie en jaaropgave.
• Overzicht opvangplaatsen.
•  Gegevensverzameling t.b.v. je aangifte  

inkomstenbelasting.
• Veilige en snelle uitbetaling van gastoudervergoeding.
• Ondersteuning bij debiteurenbeheer door ViaViela.
• Mogelijkheid gebruik maken incassobureau via ViaViela.
•  Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor je  

gastouderwerkzaamheden.



Voordelen van werken als gastouder
• Je werkt zelfstandig, je bent je eigen baas.
•  Je kunt altijd gebruik maken van de (pedagogische) 

ondersteuning van ViaViela.
• Je bepaalt jouw eigen uurtarief.
• Je bepaalt zelf je werkdagen en –tijden.
•  Je kiest je eigen werkplek, bij jou thuis of bij een 

ouder in huis.
•  Jij bepaalt (binnen de wettelijke regels) de mogelijk-

heden binnen jouw gastouderopvang.
•  Jij en jouw opvangkinderen bouwen samen een 

hechte band op.
• Je geeft kinderen een onvergetelijke opvangervaring. 

Voordelen opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
bij ViaViela
• Diplomaroute MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.
• Gratis tweejaarlijkse herhaling Eerste Hulp aan kinderen. 
• Gratis (online) cursussen/ interactieve workshops.  
•  Maak je werkplan aan de hand van het 

Pedagogisch Kwaliteitshuis.
• Werken volgens ons eigen observatie instrument.
• Mogelijkheid ontwikkeling tot erkend leerbedrijf.
•  Ieder kwartaal een opvoednieuwsbrief die aansluit 

bij de leeftijd van je opvangkind(eren).
• Gratis gebruik van het opvoedspreekuur.



Voordelen erkend leerbedrijf
• Extra uitdaging in je dagelijkse werkzaamheden.
•  Jouw vraagouders zien dat je over extra begeleidings-

vaardigheden beschikt.
•  Het is een manier om jezelf te onderscheiden t.o.v. 

van andere gastouders. 
•  Toekomstige gastouders en opvangkinderen profiteren 

mee van jouw vakkennis.

Activiteiten

Speel-
leeromgeving

Andere
kinderen

Jij als
gastouder

Pedagogisch beleid

Waarborgen 
van emotionele

veiligheid

Gelegenheid bieden 
voor het ontwikkelen 

van persoonlijke 
competenties

Gelegenheid bieden 
voor het ontwikkelen 

van sociale 
competenties

Overdragen 
van normen 
en waarden

Pedagogisch 
Kwaliteitshuis

Visie 
ViaViela

Veilige hechting
Oog voor de eigenheid van het kind

Talentontwikkeling

Pedagogisch Kwaliteitshuis



Meer weten en zien? Of 
gewoon direct kiezen voor 
Gastouderbureau ViaViela? 
Ga naar viaviela.nl.

Klantenservice: 
0499 - 42 54 21
info@viaviela.nl


