
Welkom bij de jaaropleiding PPP en coaching 

voor gastouders 

van Marian en Sandra 

Wat leuk dat je belangstelling hebt om dit jaar te besteden aan jou!  

Aan jouw ontwikkeling, aan jouw verdieping, aan jouw persoonlijke groei!  
  

Hieronder leggen we uit wat we dit jaar gaan doen, waar jij je in gaat verdiepen en 

ontwikkelen. Dit doen we d.m.v. onderstaande vragen:  

*Wat is PPP? 

*Wat gaan we doen dit jaar? 

*Wat heb je bereikt aan het eind van dit jaar?                        

*Waar wil jij de focus leggen?                            

*Wat zijn de kosten? 

*Wanneer zijn de opleidingsdagen? 

*Wanneer gaan we beginnen!!!                                                             

 

PPP staat voor Persoonlijk Pedagogisch Plan. 

Het maken van een PPP is de basis van de opleiding. Jij gaat op jouw manier dieper in op 

waar jij voor staat als pedagogisch professional in jouw gastouderopvang. Het gaat om jouw 

persoonlijke groei, om het leren als persoon en professional.    

Wie ben jij als persoon -maar ook-  jij in de maatschappij. Waar en met wie woon je, met 

welke doelgroep werk je. Wat zijn je sterke punten, waar wil je wat in veranderen? Wil je 

alles veranderen, want goed is goed?  Waarom is het goed?  

Hoe ga je om met o.a. gedrag van kinderen, met ontwikkeling, met culturele verschillen, met 

ouders, de buurt? Het is persoonlijk spiegelen, van jou en van je opvang!   

 

Als extra onderdeel hebben we de coaching toegevoegd, dat is een belangrijk onderdeel 

van onze opleiding. Want hoe ga je de dit alles verwerken in je opvang, in je gezin en niet te 

vergeten in je eigen ontwikkeling. Het is een opleiding die vernieuwende inzichten geeft, 

met diepgang en woorden geven aan je visie, met een duidelijk doel en met tijd en ruimte 

om je te verdiepen in …daar waar jij in wilt! Wat je nodig hebt of daar waar je interesse ligt.  

Is dat voeding, ontwikkelingsvoorsprong, gedrag, cultuur? Zeg het maar en wij gaan samen 

met jou op ontdekking.  Je persoonlijke coach staat voor je klaar via mail, app en in 

persoonlijke gesprekken. Dat wat jij nodig hebt!  

Coachen met als doel dat jij aan het eind van dit jaar je PPP klaar hebt en je persoonlijk 

ontwikkeld hebt op het gebied van jouw keuze. Een duurzame investering, hoe gaaf is dat! 

 



Maar waarom je eigen plan maken, voor wie is deze opleiding? 

Aan het eind van dit jaar heb jij een tool in handen om jouw opvang te onderscheiden van 

anderen. Waar je professionaliteit en je persoonlijkheid van afstraalt. Wie jij bent, waar je 

opvang voor staat,  waar jij laat zien wat de kwaliteit is van jouw opvang. 

 

Dit is het plan wat je gastouderbureau graag ziet, 

Waar de GGD vrolijk van wordt en…. 

Waar jij super trots op bent! 

De opleiding is voor gastouders die zich verder willen ontwikkelen. Naast dat je je natuurlijk 

graag ontwikkelt als professional is er ook die wens om je persoonlijk te verdiepen, te 

groeien.. En niet alleen een uurtje of 2 op een avond (wat ook fijn is) maar nog meer, een 

jaar lang! 

Alles op een rijtje, praktisch:  

• 5 opleidingsavonden met de groep,  via zoom van maximaal 12 deelnemers.  

• Minimaal 1 afspraak samen met je persoonlijke coach. Dit stem je af gedurende het 
proces. Je persoonlijke coach is er voor jou (via mail, app, video-bellen of life). Zo heb 
je een snelle terugkoppeling van je vraag, opmerking of waar je ons ook maar voor 
nodig hebt. En dit uiteraard gedurende de hele opleiding.  

• De totale kosten zijn 295 euro. Je mag dit voldoen in twee termijnen als dat je 

voorkeur heeft. Bij 6 deelnemers kunnen we starten. 

• De opleidingsavonden zijn online, via zoom. 

• Studiebelasting is ca 40 uur, inclusief de opleidingsavonden  

• Kosten: 295,- (inclusief opleidingsmateriaal en CBRKO-certificering)  

 

De groepsbijeenkomsten in 2021 zijn op maandagavond van 19.00-21.30 uur:  

22 maart - 19 april - 31 mei - 26 september  - 8 november  

 

Uit ervaring weten we dat deze bijeenkomsten zeer motiverend en ondersteunend zijn om 

écht handen en voeten te geven aan je eigen PPP.  Elke avond staat in het teken van 

verbreding en verdieping van jouw persoonlijke kijk op gastouderschap en het doornemen 

van je PPP wat je maakt. Je krijgt je eigen werkmap, we hebben ervaren dat dit structuur 

biedt en zeer inspirerend werkt.  

Thuis bereid je elke bijeenkomst voor. Onder andere door vragen uit 

het werkboek te beantwoorden, onderzoekjes uit te voeren,  

brainstormen, keuzes maken en creatieve verwerkingen. Je 

zogenaamde huiswerk dus. Het vraagt voorbereiding en toewijding 

om de opleiding te doen. Het is een proces waar je in stapt, je blijft 

ontdekken. Dit leerproces gaat altijd gepaard met wat 

strubbelingen, stagnaties en uitzichtverlies en ook met herkenning,  

juichmomenten en inzicht.  

 

Een boeiend proces als je het ons vraagt! 



Wie geven handen en voeten aan deze opleiding? 
 

Sandra Kamphuis is een gediplomeerde enthousiaste en ondernemende 

ervaringsdeskundige in de gastouderopvang. Al meer dan 14 jaar heeft zij haar eigen 

opvang, is gediplomeerd pedagogisch coach, babyspecialist en VVE gecertificeerd 

m.b.t. peuters in de kinderopvang.  

 

Marian Koolhaas is pedagoog, opleider en coach voor professionals in kinderopvang 

en onderwijs. Zij leert je te kijken en horen wat de kinderen en ouders nodig hebben 

en wat jij daarin als gastouder kunt betekenen, vanuit originele invalshoeken.  

 

Samen staan we voor kwaliteit, als gastouder maak je het verschil! 

 

Twijfel je nog? Laten we vragen wat eerdere cursisten ervan vonden! 

Ingrid 
Een (her)ontdekking van je talenten en handelen, kritisch naar jezelf kijken, een spiegel 
Verandering van “vastzittende” gewoonten. 
Opbouwende feedback 

Gijs 
Veelzijdig, prettige feedback        
Goede persoonlijke begeleiding 
Makkelijk op papier gekregen wat ik in de praktijk doe        
Verdieping is een goede aanvulling, maakt het echt leuker 

 

Gastouderbureau Bij de hand 
“Bij de hand is blij met extra aanbod om te blijven leren en je persoonlijk te ontwikkelen.  
Het is belangrijk om leren als onderdeel van je werk als gastouder te zien.  
Als dat op zo’n leuke wijze kan zou ik het wel weten. Opgeven dus!” 

 

Gastouderbureau Fijn 
Wow, dit is echt goed opgezet…heel diepgaand maar ook best laagdrempelig. 
Veel nadenk werk , spiegelen aan jezelf. 
Dit zou verplicht gesteld moeten worden, om zo bewust met je werk om te gaan. 

 

Op deze respons zijn we mega trots! 
 

Mogen we de volgende keer ook jouw review gebruiken ? 

Geef je zo snel mogelijk op bij gastouders@heliks.nl   

bel Sandra (06-23970134) of Marian (06-53290751) of stel je vraag en ga samen met 

je collega’s aan de slag! 

 

Aanmelden: via mail gastouders@heliks.nl 

 

Tot gauw, Marian en Sandra 

mailto:gastouders@heliks.nl
mailto:gastouders@heliks.nl

