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Hi,
Leuk dat je meer wilt weten over onze gratis
diplomaroute. Wij vertellen je er graag alles over.
Heb je vragen? Je kunt ons altijd bellen of mailen.
Je bereikt ons via 0572-341000 (keuze 2) of cursus@4kids.nl.
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Wat is de
diplomaroute?

Je wilt aan de slag als gastouder. Hebt een berg oppaservaring, maar nog niet het juiste diploma.
Dan kun je bij ons de diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn volgen. En vanaf 1 maart 2022
kan dat zelfs gratis met de STAP-budget subsidie!
Met de diplomaroute zet je je kennis en ervaring om in een erkend diploma. Het is een versneld traject waarbij je
direct examens doet. Je hoeft hierdoor ook geen lessen op school te volgen. Of stage te lopen. De theorie kun je
vanuit huis leren. De diplomaroute volg je via ROC Rivor.

,,Het werken als gastouder heeft mij meer vrijheid gegeven. Ik kan mijn eigen visie toepassen
op mijn gastouderopvang. En het is goed te combineren met mijn jonge gezin.”
Gastouder Rianne
Inhoud diplomaroute
De diplomaroute bestaat uit een aantal examens: schriftelijk, praktijk, keuzedeel en een centraal examen
Nederlands en rekenen.
Schriftelijke examens
Het schriftelijk examen bestaat uit twee onderdelen:
•
examen Nederlands en;
•
een beroepsgerichte kennistoets.
Deze schriftelijke examens maak je op één van de locaties van ROC Rivor.
Praktijkexamen
Voor dit examen voer je op je opvanglocatie een aantal voorgeschreven opdrachten uit. Bijvoorbeeld een
activiteit ondernemen met de kinderen. Een belangrijk onderdeel van het examen voer je uit met minimaal
twee opvangkinderen. Van één tot en met zeven jaar oud*. Na de observatie met de kinderen volgt een
simulatieopdracht, een rollenspel en een interview met de examinator. Tijdens dit interview vraagt de
examinator naar je kennis, houding en vaardigdheden die tijdens de observatie nog niet voorbij zijn
gekomen. Tot slot vraagt de examinator naar een aantal recente praktijkvoorbeelden.
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* Je kunt het praktijkexamen doen op je eigen adres of op het adres van je gastkinderen. Ook kun je zelf
kiezen met welke kinderen je examen doet. Zolang het niet jouw eigen kinderen zijn. En zij van één tot en
met zeven 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 beoordeelt of de
omgeving veilig is voor de kinderen waarmee je examen doet. Als je bijvoorbeeld examen doet met een
kindje dat net kan lopen, zijn een traphekje en beveiligde stopcontacten nodig. Daarbij is het belangrijk
dat je schoonmaakmiddelen veilig opbergt. De examinator controleert bijvoorbeeld niet of de woning
voorzien is van een blusdeken.
Keuzedeel examens
Er zijn vier keuzedeel examens waaruit je kunt kiezen. Hieruit kies je er twee. Tenzij je voor Nederlands 3F
kiest. Dan hoef je alleen dit keuzedeel examen te maken. Je kunt kiezen uit: digitale vaardigheden (basis),
ondernemend gedrag, oriëntatie op ondernemerschap en Nederlands 3F. De keuzedeel examens worden,
wanneer dat mogelijk is, gecombineerd met het praktijkexamen.
Centraal examen Nederlands en rekenen
De centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen bij ROC Rivor in Tiel. De data van de
centrale examens worden bepaald door Cito en kun je hier bekijken. Het is niet verplicht om het centraal examen
pas op het eind te maken. Als het beter in je planning past, kun je ook eerst het centraal examen doen en daarna de
andere examens.
Examen Nederlands
De cijfers van het centrale en schriftelijke examen Nederlands moeten samen gemiddeld een 5 zijn. Het
centrale examen wordt binnen vijf tot zeven weken nagekeken door Cito.
Examen rekenen
Het examen rekenen is verplicht, maar telt (nog) niet mee voor het behalen van het diploma.
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Hoe snel heb ik mijn diploma?
Gemiddeld duurt de diplomaroute zes maanden. En ben je er ongeveer 4 uur per week mee bezig. Dit is deels
afhankelijk van jouw eigen tempo. Je mag maximaal acht maanden over de diplomaroute doen.
Toelatingseisen
V Je bent 18 jaar of ouder
V Je spreekt en schrijft Nederlands
V Je hebt regelmatig op jonge kinderen gepast, het liefst in verschillende leeftijden:
Je hebt zelf geen kinderen of kinderen jonger dan 2 jaar*
•
Je hebt de afgelopen twee jaar gemiddeld 4 uur per week op kinderen gepast
•
Hiervan heb je in het laatste jaar gemiddeld 2 uur per week op kinderen gepast
Dit komt neer op 400 uur oppaservaring in de laatste twee jaar. Waarvan 100 uur in het laatste jaar.
Je hebt één of meerdere kinderen van 2 jaar of ouder*
•
Je hebt de afgelopen twee jaar gemiddeld 1 uur per week op kinderen gepast
•
Hiervan heb je het laatste jaar gemiddeld een half uur per week op kinderen gepast
Dit komt neer op 100 uur oppaservaring in de laatste twee jaar. Waarvan 50 uur in het laatste jaar.
V

Je voldoet aan de vooropleidingseis: voldoende praktijkervaring of diploma (vanaf lbo, vbo, vmbo
of eerste drie jaren havo)

Locaties
•
Schriftelijke examens: Apeldoorn, Dronten, Geldermalsen, Haarlem, Hoogeveen, Roermond, Roosendaal
en Zoetermeer.
•
Centraal examen: Tiel
•
Praktijkexamen: op je eigen opvanglocatie. Op je eigen adres of op het adres van je gastkinderen. Alle
informatie over het praktijkexamen lees je op pagina 5.
Kosten
Vanaf 1 maart 2022 kun je de diplomaroute gratis volgen met de STAP-budget subsidie. Dat zit zo:
Kosten diplomaroute 		
€ 1.325,STAP-budget subsidie overheid: € 1.000,4Kids				€ 325,Jouw bijdrage:			

€ 0,-

Voorwaarden vergoeding 4Kids
De vergoeding van 4Kids ontvang je nadat je je diploma hebt behaald, de eerste ouder bij jou is gestart met de
opvang én de eerste factuur heeft betaald. Wij verwachten van jou dat je minimaal één jaar als gastouder opvangt
via 4Kids en minimaal 30 uur per maand opvang verzorgt. Voldoe je hier niet aan? Dan betaal je ons de € 325,terug, plus € 180,- begeleidingskosten. Voor elke maand dat je wel hebt opgevangen wordt er € 50,- in mindering
gebracht op het totaalbedrag. Na het behalen van je diploma krijg je zes maanden de tijd op gastkinderen te vinden
voor je opvang. Op pagina 11 vind je tips die je kunt gebruiken bij het vinden van gastkinderen.
Wat als het STAP-budget op is?
Iedere twee maanden start de overheid een nieuw aanvraagtijdvak. Is het budget voor het aanvraagtijdvak op?
Dan moet je wachten tot het volgende aanvraagtijdvak. Wil je toch eerder starten met de diplomaroute en geen
gebruikmaken van het STAP-budget? Dat kan! Wij betalen dan een groot gedeelte van jouw diplomaroute mee. Voor
meer informatie hierover kun je bellen naar 0572-341000 (keuze 2) of een mailtje sturen naar cursus@4kids.nl.
Op deze data wordt er in 2022 een aanvraagtijdvak gestart: 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.
* Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren)
oppasuren. Je mag de oppasuren meetellen zodra je de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen.
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Tip!
Woon je in een huurwoning en wil
je thuis opvangen? Vergeet dan
niet bij je verhuurder te vragen of
gastouderopvang is toegestaan in
jouw woning.
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Aanmelden diplomaroute
Wil je je aanmelden voor de diplomaroute? Goede keus! Wij vertellen je hoe dat gaat.
Aanmelden
Stap 1: Meld je aan voor de diplomaroute. Aanmelden kan hier.
Stap 2: Wij nemen telefonisch contact met je op. Zodat we samen je aanmelding door kunnen nemen.
Je kunt binnen 24 uur een telefoontje van ons verwachten. Na ons telefoongesprek ontvang je
alle informatie die je nodig hebt per mail.
Stap 3: Aanmelden voor de diplomaroute bij ROC Rivor. Hierbij geef je aan dat je gebruik wilt 		
maken van de STAP-budget subsidie. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een 			
aanmeldbewijs van ROC Rivor*.
Stap 4: Je kunt nu de STAP-bugdet subsidie aanvragen. Hiervoor log je met je DigiD in bij het UWV.
Belangrijk: geef bij je aanvraag aan dat je ook geld ontvangt van een derde partij. De € 325,van 4Kids. Het toekennen van de subsidie kan 30 dagen duren.
Stap 5: Heeft het UWV de subsidie toegekend? Dan laat ROC Rivor dat aan 4Kids weten. Je ontvangt
van ons de overeenkomst en kunt starten met de diplomaroute. Je bent verplicht om uiterlijk
4 weken na aanmelding te starten.

,,De stap om gastouder te worden was spannend, maar door de goede begeleiding
van 4Kids is het gelukt. Ik geniet elke dag van het werken als gastouder!“
Gastouder Emma
Betaling
•
ROC Rivor ontvangt de € 1000,- STAP-budget subsidie van het UWV
•
Omdat 4Kids partner is van ROC Rivor betaal je voor de diplomaroute geen € 1.375,-, maar € 1.325,-.
Je ontvangt van ROC Rivor een factuur van € 375,-. Nadat je de factuur van ROC Rivor hebt betaald,
kun je starten en ontvang je € 50,- van ROC Rivor retour.
•
Nadat je je diploma hebt behaald, de eerste ouder bij jou is gestart met de opvang en de eerste
factuur heeft betaald, ontvang je van ons de € 325,* Het STAP-aanmeldbewijs is alleen geldig voor het eerstvolgende aanvraagtijdvlak STAP-budget. Lukt
het niet om voor die ronde het STAP-budget te ontvangen? Dan moet je je de volgende ronde opnieuw
inschrijven bij ROC Rivor, zodat je weer een nieuw aanmeldbewijs ontvangt.

Vragen?
Neem contact met ons op door te
bellen of mailen. Bellen kan via
0572-341000 (keuze 2). Ons
mailadres is: cursus@4kids.nl.
Wij helpen je graag.
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Over de
STAP-budget
subsidie

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden € 1.000 per jaar aanvragen voor
opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet het STAP-budget. Hiermee wil de overheid
mensen helpen, die zich willen ontwikkelen op hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Hoeveel subsidie is er beschikbaar gesteld door de overheid?
In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over
vijf aanvraagtijdvakken. Iedere twee maanden start een nieuw aanvraagtijdvak. Het eerste aanvraagtijdvak wordt
1 maart 2022 opengesteld. Wees er op tijd bij! Want op=op.
Wanneer heb ik recht op STAP-budget voor de diplomaroute?
Je heb recht op STAP-budget als je:
•
tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of
ondernemer bent, dat maakt voor je aanvraag niet uit);
•
burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent;
•
in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten
minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is
dat vanzelf);
•
dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
Ook goed om te weten:
•
Je opleiding dient minimaal 4 weken na je aanvraag te starten, en binnen 3 maanden na sluiting van het
betreffende aanvraagtijdvak.
•
De diplomaroute van Rivor die je via 4Kids volgt valt buiten de regeling van de studiefinanciering. Hierdoor kun
je alsnog gebruikmaken van het STAP-budget. Ook al ontvang je studiefinanciering.
•
Rond je de diplomaroute niet af? Dan moet je het STAP-budget terugbetalen aan het UWV.
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Tips bij het vinden
van gastkinderen
Je wilt aan de slag als gastouder.
En daarbij zijn gastkinderen natuurlijk
onmisbaar! Zo ondersteunen wij jou:
4Kids opvangmarkt
Maak gratis een profiel aan op onze opvangmarkt. Je laat hiermee zien wie je bent en wanneer je beschikbaar
bent. Daarnaast zie je welke gezinnen op zoek zijn naar een gastouder. En kunnen ouders jou ook vinden. Je komt
gemakkelijk met elkaar in contact. Gratis profiel aanmaken.
Bemiddelaar uit jouw regio
Zodra je je hebt ingeschreven op onze opvangmarkt kan onze bemiddelaar bij jou uit de regio je ook helpen met
zoeken. Zij is je vaste contactpersoon en kent jouw regio goed.

Door het grote personeelstekort in de kinderopvang ben ik zelf gestart als gastouder. Al snel
wisten ouders mij te vinden. Gastouder Marieke
Promotiemiddelen
Via je eigen Mijn 4Kids-pagina kun je promotiemiddelen bestellen. Denk aan: posters, flyers of een gevelbordje voor
aan je woning.
Social media
Maak ook gebruik van je online netwerk. Wij kunnen een afbeelding voor je maken, met jouw foto en naam (van je
opvang). Deze afbeelding kun je gebruiken bij een post waarin je je voorstelt als gastouder op jouw eigen social
media-kanalen. Mail je bemiddelaar voor het aanvragen van een afbeelding, met daarbij: de naam die je op de
afbeelding wilt hebben staan en een foto.
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Wij doen het
voor jou
4Kids is een gastouderbureau dat staat voor
persoonlijk contact. Dat vinden we écht belangrijk.
Elke dag zorgen wij ervoor dat jij goede opvang
kunt bieden. Zo heb jij alle aandacht voor de
kinderen. En kunnen ouders hun kind(eren) met
een gerust hart aan jou toevertrouwen. Met onze
cursussen en workshops prikkelen we je om je te
blijven ontwikkelen. En natuurlijk delen wij onze
ruime kennis en ervaring graag met je!

Écht persoonlijk
We hebben in iedere regio een vaste bemiddelaar
en een enthousiast 4Kids-team op kantoor. Zo
houden we de lijnen kort en persoonlijk. Dat merk
je als je met ons belt en als we bij je langskomen.
Maar ook als we ‘gewoon’ achter de computer
zitten om ervoor te zorgen dat jij je administratie zo
gemakkelijk mogelijk kunt doen.

Kunnen wij je helpen?
Neem contact met ons op door te bellen of mailen.
Bellen kan via 0572-341000 (keuze 2). Ons mailadres
is: cursus@4kids.nl. Wij helpen je graag.
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Gelukkige kinderen, ouders en
gastouders. Daar doen we het
voor! Wij kijken ernaar uit om
kennis te maken! Jij ook?
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Marktplein 8
8141 AG Heino
0572-341000
info@4kids.nl
www.4kids.nl
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