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Voorwoord 
 

 

Bij de start van dit onderzoek was er nog veel onbekend over ‘de gastouders in Nederland’. Dankzij 

de medewerking van 1550 gastouders die de tijd namen voor het invullen van een –behoorlijk 

omvangrijke- vragenlijst, kunnen we in dit rapport nu een veel duidelijker beeld schetsen van de 

Nederlandse gastouderopvang. Veel gastouderbureaus hebben hun gastouders opgeroepen om mee 

te doen, en waar nodig hen ook voorzien van achtergrondinformatie over het onderzoek. We willen 

in de eerste plaats daarom al die gastouders en gastouderbureaus hartelijk danken voor hun 

bijdrage. 

 

Deze inventarisatiestudie was onderdeel van een groter project waarin ook een wetenschappelijk 

meetinstrument is ontwikkeld en gevalideerd voor het bepalen van de pedagogische kwaliteit van de 

gastouderopvang. Leden van het projectteam waren ook: Mirjam Gevers Deynoot-Schaub, Katrien 

Helmerhorst en Ruben Fukkink. Ook hen willen we hier graag bedanken voor hun meedenken, -

rekenen en –lezen. 

Naast hen waren nog enkele andere, Kohnstamm-collega’s onmisbaar: Anna Heurter voor haar 

ondersteuning bij de voorbereiding van de steekproeftrekking, Merlijn Karssen voor haar geduldige, 

deskundige en enthousiaste statistische coaching bij de steekproeftrekking en de eindanalyses en 

Edgar Tossijn voor het opmaken en inlezen van de vragenlijsten, en voor het ‘betwitteren’ van vele 

gastouders en –bureaus. 

 

En, last but nog least, bedanken we onze klankbordgroep voor hun feedback op de conceptversies 

van de vragenlijst en van dit rapport. We hopen in de toekomst nog vaak met hen te kunnen 

samenwerken: Hélène Arons (Brancheorganisatie Kinderopvang), Suzanne Plaisier (BOinK), Carlien 

Langelaan (VGOB), Sebastiaan Dekkers (4Kids), Josette Hoex (NJi), Femke Kolsteren en Yvette Derks 

(GGD GHOR Nederland), en Belkiz Tukus, Alice van Gent en Willeke van der Werf (directie 

Kinderopvang SWZ). 

 

Dit project werd uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met het Nederlands 

Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en is financieel mogelijk gemaakt door de directie 

Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Managementsamenvatting 
 

In opdracht van de directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW is een onderzoek uitgevoerd 

naar de kenmerken van gastouderopvang in Nederland. De hoofdvraag voor deze studie was: Welke 

vormen van gastouderopvang zijn er, ofwel hoe ziet de diversiteit van de gastouderopvang eruit in 

Nederland?  

 

Steekproef en respondenten 

Om deze vraag te beantwoorden is een uitgebreide schriftelijke vragenlijst verstuurd naar 2500 

gastouders in Nederland. Deze gastouders zijn benaderd op basis van een random steekproef uit het 

adressenbestand van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In totaal 

hebben iets meer dan 600 gastouders de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Voor gastouders die 

niet in de steekproef waren opgenomen was er de mogelijkheid om dezelfde vragenlijst online in te 

vullen. Deze gastouders zijn benaderd via kinderopvangtijdschriften en social media, wat uiteindelijk 

950 extra respondenten heeft opgeleverd.  

De resultaten voor de landelijk representatieve steekproef van gastouders, en die voor de 

respondenten van de web-enquête zijn afzonderlijk geanalyseerd en gerapporteerd (in hoofdstuk 5). 

Binnen de totale groep gastouders in de representatieve steekproef waren bovendien twee 

‘subgroepen’ van gastouders te herkennen: de grootouders en de fulltimers. Ook voor deze 

subgroepen zijn afzonderlijke analyses uitgevoerd. Deze worden besproken in hoofdstuk 4. 

 

Meetinstrument 

De speciaal voor deze inventarisatiestudie ontworpen vragenlijst bevatte zes hoofdthema’s: (1) 

achtergrondkenmerken van de gastouders, (2) de structurele kenmerken van de geboden opvang, (3) 

de rol van het gastouderbureau, (4) de pedagogische context waarbinnen gastouders werken, (5) de 

arbeidssituatie van de gastouders en (6) enkele uitspraken die zicht geven op de visie van gastouders 

op opvoeding en educatie. 

Voor de beantwoording van de deelvragen van het onderzoek verwijzen we graag naar hoofdstuk 6 

van deze rapportage ‘Samenvatting en conclusies’, hieronder vatten we kort de bevindingen samen 

per hoofdthema voor de representatieve steekproef van gastouders. 

 

Resultaten 

Achtergrondkenmerken van gastouders 

Gastouders zijn vrijwel altijd vrouw (95%) en geboren in Nederland (95%). Degenen die niet in 

Nederland zijn geboren wonen over het algemeen langer dan 10 jaar (of altijd al) in Nederland. De 

meest-voorkomende leeftijdscategorie is 50 tot 59 jaar. Ruim 77% van de gastouders heeft ook zelf 

kinderen, meestal twee. Bijna de helft van deze eigen kinderen is ouder dan 18 jaar, maar 36% van 

de eigen kinderen valt in dezelfde leeftijdscategorie als de kinderen die worden opgevangen (0 t/m 

13 jaar). 

 

In de steekproef vinden we dat zo’n 36% van de respondenten een familierelatie heeft met sommige 

of alle kinderen die zij opvangen. Meestal gaat het dan om grootouders (30%). Overigens vangen niet 

al deze gastouders-met-familierelatie uitsluitend kinderen op van wie zij familie zijn, ongeveer een 

derde verzorgt tevens opvang voor kinderen met die zij geen familierelatie hebben. In de resultaten 

van de web-enquête vinden we bovendien een veel lager percentage familierelaties (18%). 
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Voor 27% van de gastouders is MBO-2 de hoogste opleiding die zij hebben voltooid, ook al is voor 

72% van de totale groep MBO-2 opleiding waarmee zij zich gekwalificeerd hebben voor het werk als 

gastouder. Meestal gaat het dan om de opleiding Helpende Zorg en Welzijn-2. Het gemiddelde 

opleidingsniveau ligt daarmee feitelijk hoger dan op het eerste gezicht lijkt. Het opleidingsniveau van 

de groep gastouders is, afgezien van de 27% op MBO-2 niveau, vergelijkbaar met het 

opleidingsniveau in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. 

 

Meer dan de helft van de respondenten (ruim 57%) heeft minstens vijf jaar ervaring als gastouder. 

Zo’n 10% is dit jaar gestart. De meeste gastouders (77%) geven aan ook werkervaring in een ander 

beroep te hebben.  

 

Structurele kenmerken van de opvang 

Ruim driekwart van de gastouders vangt de kinderen op in hun eigen woning, een enkele keer is 

daarvoor een aparte ruimte in of bij die woning beschikbaar. Opvang-aan-huis, dus in de woning van 

ouders en kinderen, gebeurt door ruim 27% van de gastouders. Een klein deel van de gastouders 

combineert beide vormen van opvang. Vrijwel altijd gaat het om een eengezinswoning of vrijstaande 

woning met een eigen tuin of buitenruimte. Slechts 4% van de gastouderopvang vindt plaats in een 

flat of bovenwoning en slechts 3% van de gastouders geeft aan dat de opvanglocatie niet beschikt 

over een buitenspeelruimte. 

 

Gastouders vangen gemiddeld vier kinderen per week op. Voor grootouders ligt het aantal iets lager, 

namelijk bij drie, terwijl de gastouders die meer dan 32 uur per week werken (de fulltimers) 

gemiddeld zes kinderen opvangen. Maandag, dinsdag en donderdag zijn als opvangdagen het meest 

populair. Afhankelijk van de weekdag wordt er door 3% tot 6% van de gastouders ook avondopvang 

geboden. In 3,4% van de gevallen wordt er ook weekendopvang verzorgd. Opvang gedurende de 

nacht komt weinig voor (minder dan 1%). 

De grootste groep kinderen die wordt opgevangen is die van de 0 t/m 3-jarigen (54%). Verder is 38% 

van de kinderen tussen 4 en 9 jaar oud en nog eens 8% 10 jaar of ouder. Het contact tussen kinderen 

en hun gastouder is vaak langlopend: zo’n 32% is vier jaar of langer bij dezelfde gastouder (dat is 70% 

van de kinderen die zelf ouder zijn dan 4 jaar). 

 

De flexibiliteit van de geboden opvang is zichtbaar in de ruime mogelijkheden voor ouders om haal- 

en brengtijden – ook nog op korte termijn – af te stemmen met de gastouder, én in de flexibele 

contracten. Voor 60% van de ouders is het aantal uren opvang dat zij afnemen variabel, soms 

doordat er de mogelijkheid is om uren bij te kopen bovenop het vaste aantal uren in het contract, 

vaak (40%) ook doordat zij alleen betalen voor de afgenomen uren. Gelet op het feit dat de meeste 

gastouders minder kinderen opvangen dan het maximum toegestane aantal van zes, is er ook 

praktisch de ruimte voor extra uren opvang-op-maat wanneer ouders daaraan behoefte hebben. 

 

Rol van het gastouderbureau 

Van de gastouders in de steekproef staat 73% ingeschreven bij één gastouderbureau, bijna 17% bij 

twee bureaus, en de overige 10% bij drie of meer. (In de web-enquête vinden we een groter 

percentage gastouders dat bij twee of meer bureaus staat ingeschreven: 46%). Over het algemeen 

weten gastouders weten niet exact wat ouders betalen voor de bemiddeling door het 

gastouderbureau, maar het meest genoemde bedrag is €45,- per maand voor het eerste kind.  

Over de manier waarop het gastouderbureau zijn taken vervult zijn de gastouders tevreden. Dat 

geldt zowel voor de zakelijke onderwerpen, zoals de uitvoering van de kassiersfunctie, de 

koppeling/bemiddeling en de praktische ondersteuning, als voor de pedagogische begeleiding. 
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Pedagogische context 

Het contact dat gastouders hebben met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau is 

overigens voor een grote groep vrij beperkt: ruim 45% van de gastouders heeft gemiddeld maximaal 

drie keer per jaar contact met een bemiddelingsmedewerker, bijna 20% heeft hooguit twee keer per 

jaar een dergelijk contact. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking ligt hier een belangrijk 

aandachtspunt voor de gastouderbureaus. 

Ruim de helft van de gastouders geeft aan in het afgelopen jaar extra scholing te hebben gevolgd, 

meestal gaat dat om één of meerdere scholingen die zijn aangeboden vanuit het gastouderbureau. 

Het komt duidelijk minder voor dat gastouders op eigen initiatief scholing volgen. De meest-

genoemde scholingen gaan over kinder-EHBO en signalering van kindermishandeling, maar het 

aanbod waarvan gastouders gebruikmaken is vele malen breder: van babygebaren, tot communicatie 

met ouders, van positief opvoeden tot beweegkriebels. 

Bij 74,8% van de gastouders is hun partner aanwezig tijdens de opvang. De rol van deze partners is 

over het algemeen klein: 23,5% van de partners is er zelden of nooit en 35,5% is er af en toe.  Bij de 

grootouders, is de rol van de partner groter, in de web-enquête kleiner.  

Gastouders hebben vrij weinig contact met andere professionals in kinderopvang naast de 

bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Zo heeft slechts 40% van de respondenten 

aangegeven dat zij drie keer per jaar of vaker contact te hebben met andere gastouders. 

 

Arbeidssituatie van de gastouder 

De grootste groep gastouders (46,5%) werkt wekelijks 16 tot 32 uur als gastouder. Daarnaast werkt 

28,5% minder dan 16 uur per week, en  25% juist meer dan 32 uur per week als gastouder. De 

grootouders hebben over het algemeen een minder lange werkweek, de respondenten uit de web-

enquête werken juist meer uren per week. 

De meest-genoemde prijs is €5,- per uur, per kind. Met hun inkomsten als gastouder verdienen veel 

van de gastouders (48%) slechts een kwart of minder van het totale gezinsinkomen. Overigens heeft 

23% van de gastouders ook inkomsten uit ander, betaald werk. De grote meerderheid van de 

gastouders (>90%) heeft geen recht op doorbetaling bij ziekte en vakantie. 

 

Visie op het beroep en op opvoeding en educatie 

Verreweg de meeste gastouders (80%) beschouwen het beroep van gastouder als een vak. Bijna 60% 

geeft aan informatie over opvoeding bij te houden omdat dat hoort bij het beroep. Daar staat 

tegenover dat ook bijna een kwart van de respondenten het eens is met de stelling dat voor het 

gastouderschap eigenlijk geen verdere scholing nodig is wanneer de gastouder zelf kinderen heeft. 

Belangrijke zaken voor kinderen vinden gastouders: buitenspelen, de ruimte om zelf te kiezen wat zij 

doen, gezelligheid,  uitstapjes naar speelplekken en rust-reinheid-regelmaat. Dat slechts 20% 

aangeeft activiteiten te ondernemen zoals museum- en theater- of muziekbezoek is waarschijnlijk 

grotendeels te verklaren uit de relatief jonge leeftijd van de kinderen die zij opvangen. 

 

Discussie 

De uitgevoerde inventarisatie was het eerste grootschalige onderzoek onder gastouders in 

Nederland, en heeft veel informatie opgeleverd die nog niet bekend was. Er zijn duidelijke verschillen 

gevonden tussen de uitkomsten van de steekproef en die van de web-enquête. Enerzijds kan dat als 

steun worden gezien voor de indruk dat het gelukt is om via de steekproef ook de moeilijk bereikbare 

groepen, zoals de grootouders, te bereiken. Anderzijds maakt het nieuwsgierig naar de 

ontwikkelingen in het veld: veel gastouders –vooral in de web-enquête- geven aan dat zij 

professionalisering van het vak van belang vinden, zowel in de vorm van scholing en uitwisseling over 

hun vak, als in de vorm van erkenning en betere arbeidsvoorwaarden. Veel toekomstige grootouders 

zullen zelf tot hun 67-ste doorwerken, wat hun mogelijkheden om als gastouder van hun 

kleinkinderen op te treden zal beperken.   
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1. Inleiding en aanleiding 
 

Waar het gaat over ‘kinderopvang’ in Nederland, is de sector ‘gastouderopvang’ nog onderbelicht. Er 

zijn wel indrukken en beelden zoals: er is sprake van grote diversiteit in achtergrondkenmerken van 

de gastouders, gastouderopvang is de meest flexibele vorm van kinderopvang, een groot percentage 

van de gastouders is ook oma (of opa) van de kinderen die zij opvangen. Maar tot nu toe ontbraken 

de feiten en cijfers om die beeldvorming te staven of ontkrachten. 

Met het oog op toekomstige beleidsontwikkeling heeft de directie Kinderopvang van het Ministerie 

van SZW daarom een opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een inventarisatiestudie onder 

gastouders in Nederland. Hoofdvraag voor deze studie was: Welke vormen van gastouderopvang zijn 

er, ofwel hoe ziet de diversiteit van de gastouderopvang eruit in Nederland? 

De inventarisatiestudie is uitgevoerd als deelstudie van een omvangrijker project waarin tevens een 

meetinstrument is ontwikkeld en gevalideerd waarmee de (pedagogische) kwaliteit van 

gastouderopvang in beeld gebracht kan worden (Gevers Deynoot-Schaub, Helmerhorst, Fukkink & 

Bollen, 2014). 

 

In het offerteverzoek zijn voor de inventarisatiestudie ‘Gastouders in Nederland’ de volgende 

deelvragen geformuleerd waarop de directie Kinderopvang graag zicht zou krijgen: 

1. Wat is de groepsgrootte, de leeftijdsopbouw en stabiliteit van de groepen? 

2. In hoeverre zijn er eigen kinderen van de gastouder aanwezig? 

3. Wat is de flexibiliteit van de opvang? 

4. Hoeveel uren of dagdelen opvang worden gemiddeld genomen afgenomen per ouder(paar)? 

5. Hoe verzorgt de gastouder de socialisatie in die situatie dat slechts een of enkele kinderen 

worden opgevangen? 

6. Wat zijn de achtergrondkenmerken van de eventuele huisgenoten van een gastouder, op 

welke manier en in welke mate zijn deze huisgenoten betrokken bij de opvang? 

7. Wat zijn de achtergrondkenmerken van gastouders, zoals: leeftijd, opleiding, deelname aan 

scholing en coaching, aantal jaren ervaring als gastouder, is er wel/geen sprake van 

‘familieopvang’, netwerk (zoals contacten met andere gastouders en met pedagogisch 

medewerkers, pedagogen en/of bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau of een 

kindcentrum). 

8. In hoeverre werken gastouders vanuit een pedagogische context? Welke rol speelt het 

gastouderbureau hierbij? Geef een typering voor het gastouderbureau (c.q. de 

gastouderbureaus) waarbij de gastouder is ingeschreven van het pedagogisch aanbod van 

dat bureau en de mate van gebruik daarvan door de gastouder. Hoe geven de 

gastouderbureaus invulling aan hun controlerende en ondersteunende taak? Voeren de 

gastouderbureaus hun kassiersfunctie naar tevredenheid uit? Hoe hoog zijn de bureaukosten 

die in rekening worden gebracht? 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor 

bevraging van een landelijk representatieve steekproef  van gastouders via een uitgebreide, 

schriftelijke vragenlijst. 
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2. Aanpak van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk geven we een verantwoording van de methode van dataverzameling en –analyse die 

is gebruikt voor het uitvoeren van de inventarisatie. We bespreken de wijze waarop een random 

steekproef is getrokken en de manier waarop ook gastouders die geen deel uitmaakten van die 

steekproef de mogelijkheid hebben gekregen om deel te nemen in het onderzoek. Verder gaan we in 

op de inhoud en de verspreiding van de vragenlijst. Tot slot bespreken we de aanpak van de data-

analyses. 

 

 

2.1 Steekproeftrekking en werving 

 

De steekproeftrekking heeft plaatsgevonden op het bestand zoals dat op 31 januari 2014 beschikbaar 

was bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)1. Het bestand bestrijkt alle 

vormen van kinderopvang, dus zowel de locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, 

als peuterspeelzalen en gastouders en gastouderbureaus. Op het moment van de steekproeftrekking 

stonden in het LRKP zo’n 40.000 gastouders ingeschreven. Het LRKP is het meest complete en 

actuele bestand dat beschikbaar is voor een onderzoek onder de totale populatie van Nederlandse 

gastouders.  

We hebben ervoor gekozen om een grote, random steekproef te trekken van zo’n 2500 gastouders, 

ruim 6% van het totaal aantal registratienummers uit het LRKP-bestand. De omvang van de 

steekproef is vrij groot, juist omdat er over de Nederlandse gastouderopvang nog weinig cijfermatige 

gegevens bekend zijn. Doel van het onderzoek was immers vooral om zicht te krijgen op de 

diversiteit binnen de totale groep. Uitgangspunt was een verwacht responspercentage van 20 tot 

30%, dus van 500 tot 800 gastouders. 

Omdat enkele van de deelvragen voor het onderzoek gericht zijn op de rol van de gastouderbureaus, 

is voorafgaand aan de steekproeftrekking gekeken naar het totaal aantal gastouderbureau, en naar 

hun omvang gelet op het aantal gastouders voor wie zij bemiddelen. Dat leverde een totaal aantal op 

van 722 geregistreerde gastouderbureaus, met een gemiddeld aantal van 54,5 aangesloten 

gastouders. Verdere analyse liet zien dat van dat totaal aantal gastouderbureaus zo’n 50% bemiddelt 

voor 1 tot 26 gastouders, terwijl de andere 50% van de bureaus 27 of meer ingeschreven gastouders 

heeft, tot een maximum van 2092. 

Voor onze steekproeftrekking hebben we van deze informatie gebruik gemaakt om een evenredige 

vertegenwoordiging te verkrijgen van gastouders die ingeschreven zijn bij een relatief klein (max 26 

gastouders), dan wel een relatief groot gastouderbureau (27 of meer gastouders). In totaal is de 

vragenlijst vervolgens verstuurd naar 2549 adressen van bij het LRKP ingeschreven gastouders. 

                                                           
1
 Alle erkende gastouders in Nederland staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

(LRKP). Erkenning als gastouder is gebonden aan een aantal voorwaarden, zoals een beroepskwalificatie, een kind-EHBO-
diploma, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Pas wanneer de GGD 
heeft geconstateerd dat gastouders aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij zich, via hun gemeente, laten inschrijven in 
het LRKP en ontvangen zij een registratienummer.  
Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer de gastouder en het -bureau geregistreerd staan in 
het LRKP, en wanneer zij een overeenkomst hebben met  het gastouderbureau en de gastouder. 
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In de periode waarin de vragenlijst werd verstuurd hebben we een aantal extra activiteiten 

ondernomen met het oog op het bereiken van een zo groot mogelijke respons. Zo ontvingen de 

gastouderbureaus uit de steekproef een informatiebrief met het verzoek om de bij hen aangesloten 

gastouders te stimuleren tot het deelnemen. Daarnaast heeft er een aankondiging van het 

onderzoek gestaan in de Nieuwsbrief Kinderopvangtotaal, en een kort artikel in Kiddo. Tot slot is via 

social media (met name Twitter) bekendheid gegeven aan het onderzoek en aan de oproep om de 

vragenlijsten in te vullen en terug te sturen. 

 

Spontane respondenten 

Uiteindelijk bleek er veel spontane belangstelling voor deelname bij de gastouders die geen deel 

uitmaakten van de steekproef. We hebben daarom deze gastouders de gelegenheid geboden de 

vragenlijst in te vullen, via een aparte weblink. Vanzelfsprekend zijn de datasets van de steekproef en 

de spontane respondenten gescheiden gehouden zodat kon worden nagegaan of er systematische 

verschillen bestaan tussen beide groepen. De werving voor de ‘spontane respondenten’ is met name 

verlopen via de eerder genoemde publicaties en social media: regelmatig zijn berichten geplaatst op 

Twitter, die al snel verspreid bleken te worden onder de doelgroep. 

 

2.2  Procedure en inhoud van de vragenlijst 

In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de gevolgde procedure voor het benaderen 

van de gastouders, de hoofdlijnen van de inhoud van de vragenlijst, de omvang van de respons en de 

manier waarop de binnengekomen data zijn verwerkt en geanalyseerd. 

 

2.2.1 Vragenlijst: op papier of digitaal 

Alle geselecteerde gastouders uit de steekproef ontvingen een brief met daarin een korte toelichting 

op het onderzoek, een papieren vragenlijst en een retourenveloppe (voorzien van een 

antwoordnummer voor gratis verzending). In de toelichtingsbrief was bovendien een inlogcode 

opgenomen waarmee die gastouders die dat prettig vonden de vragenlijst digitaal konden invullen.2 

De vragenlijst is verzonden op 23 mei 2014, de inzendtermijn is gesloten op 18 juli. 

 

2.2.2 Korte inhoud van de vragenlijst 

De vragenlijst bevat voornamelijk vragen waarop de gastouders konden antwoorden via het 

aankruisen van vooraf gegeven antwoorden. Om de diversiteit van de gastouderopvang in Nederland 

in beeld te brengen, en de deelvragen van het onderzoek te kunnen beantwoorden is gekeken naar: 

 

(1) Achtergrondkenmerken van de gastouders, zoals hun leeftijd, sekse, geboorteland, het aantal 

eigen kinderen en een eventuele familierelatie met (één of meerdere) gastkinderen, maar 

ook naar hun opleidingsniveau, aantal jaren ervaring als gastouder en motivatie om 

gastouder te worden. 

 

(2) Structurele kenmerken van de geboden opvang, zoals de locatie waar de opvang plaatsvindt, 

het type woning en de beschikbare buitenruimte, maar ook naar het aantal kinderen dat bij 

dezelfde gastouder wordt opgevangen, de leeftijd van deze kinderen en de spreiding in 

leeftijd binnen deze groep, en naar het aantal dagdelen opvang per week per kind, de mate 

                                                           
2
 Het LRKP-bestand bevat weliswaar ook emailadressen, maar in de meeste gevallen zijn dat emailadressen van 

de gastouderbureaus en niet die van de gastouders zelf. Om die reden is gekozen voor een mailing per post. 
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van flexibiliteit daarvan en de sociale context voor de kinderen in de vorm van contacten met 

de eigen kinderen van de gastouder of leeftijdgenoten en het al dan niet aanwezig zijn van 

kinderen met specifieke zorgbehoeften. 

 

(3) De pedagogische context waarbinnen de gastouder haar werk uitvoert, uitgedrukt in de mate 

van contact met het gastouderbureau, en met andere professionele opvoeders, deelname 

aan scholing, visie op het beroep en de rol van de partner in de opvang van de kinderen. 

 

(4) De rol van het gastouderbureau. In aanvulling op het aanbod aan scholing en coaching gaat 

het daarbij dan nog om vragen over: het aantal gastouderbureaus waarbij de gastouders 

staan ingeschreven, de bemiddelingskosten, de gespreksonderwerpen tussen gastouders en 

gastouderbureaus, de tevredenheid van de gastouders over hun gastouderbureau, zowel 

voor de inhoudelijk-pedagogische begeleiding als voor de uitvoering van de kassiersfunctie. 

 

(5) De arbeidssituatie van gastouders, zoals het aantal uren per week dat zij werkzaam zijn als 

gastouder, het aandeel van het gezinsinkomen dat zij daarmee verdienen, het al dan niet 

bijhouden van een urenadministratie, hun formele arbeidssituatie en de regelingen rond 

ziekte en vakantie. 

 

(6) De visie op opvoeding. Tot slot werden enkele stellingen voorgelegd waarmee een korte 

impressie kan worden gegeven van de pedagogische visie van gastouders. Bovendien konden 

de respondenten aan het eind van de vragenlijst enkele eigen opmerkingen maken over hun 

werk als gastouder. 

 

2.2.3 Respons 

Van de 2549 binnen de steekproef verzonden vragenlijsten ontvingen we uiteindelijk 654 schriftelijke 

vragenlijsten per post retour, naast 82 digitaal ingevulde enquêtes. Verder kwam een deel van de 

verzonden vragenlijsten als onbestelbaar retour en waren er veel gastouders die aangaven dat zij 

inmiddels niet (meer) werkzaam waren als gastouder. Uiteindelijk waren er 609 ingevulde 

vragenlijsten die wij voor de verdere analyses konden gebruiken, wat neerkomt op een 

responspercentage van bijna 24%.  

De open web-enquête leverde nog eens 949 -geheel of gedeeltelijk- ingevulde vragenlijsten op (zie 

daarover verder in §2.3 en in hoofdstuk 5). 

 

2.2.4 Data-verwerking en -analyse 

Aangezien het gaat om een beschrijvend onderzoek zijn voornamelijk frequenties berekend en 

kruistabellen gemaakt. Daarbovenop leek het echter interessant om na te gaan in hoeverre er een 

typering is te maken van twee herkenbare groepen gastouders: ‘de grootouders’ en ‘de full-timers’. 

Ook daartoe zijn statistische analyses uitgevoerd in SPSS en is een beschrijving gemaakt op basis van 

frequentieanalyses en enkele kruistabellen. 

Bij elke vraag is er wel een klein aantal respondenten (rond de 5%) dat deze vraag heeft 

overgeslagen. We baseren ons voor de rapportage op die respondenten die de vraag wel hebben 

beantwoord (het valide percentage). Bij één vraag is er een doorverwijsfout in de vragenlijst 

geslopen waardoor er een groter aantal missings voorkomt. Bij een andere vraag was de formulering 

ambigue of onduidelijk voor de respondenten. Wanneer sprake is van een groter percentage 

missings geven we dat aan in de bespreking van de resultaten. 
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2.3 De steekproef en de spontane respondenten vergeleken 

De hoop was er dat we de omvang van de steekproef zouden kunnen uitbreiden met de groep 

spontane respondenten. Na controle voor enkele belangrijke variabelen bleek dat echter niet 

mogelijk vanwege significante verschillen tussen beide groepen. De groep spontane respondenten 

heeft, in vergelijking met de steekproef: 

 een significant kleiner percentage gastouders die een familierelatie hebben met de 

gastkinderen: 36% in de steekproef tegenover 18,1% in de open-enquête (Chi² = 50.1; df = 1, 

p < 0,001), 

 een significant kleiner percentage mannen: 5,5% in de steekproef tegenover 1,2% in de 

open-enquête (Chi² = 17,7; df = 1, p < 0,001), 

 een andere leeftijdsopbouw: de gemiddelde leeftijd in de steekproef is hoger dan in de open 

enquête, vooral doordat in de steekproef relatief meer 60+-ers voorkomen (Chi² = 48,7; df = 

6, p < 0,001), 

 en een significant groter aantal werkuren per week als gastouder dan de gastouders in de 

steekproef (Chi² = 89.1; df = 5, p < 0,001) 

 

Er zijn overigens niet overal significante verschillen tussen de steekproef en de spontane 

respondenten. Zo is er bijvoorbeeld geen verschil wanneer we kijken naar het percentage in het 

buitenland geboren gastouders. Ook wanneer we kijken naar het niveau van de hoogste, afgeronde 

opleiding is er geen significant verschil, al ligt het percentage gastouders op MBO-2 niveau wel wat 

hoger in de steekproef (27%), dan in de groep spontane respondenten (23,8%).  

 

Voor een representatief beeld van ‘de gastouders in Nederland’ kiezen we daarom in deze 

rapportage voor een focus op de resultaten voor de random getrokken steekproef. De resultaten 

voor de ‘open web-enquête’ worden afzonderlijk gepresenteerd in hoofdstuk 5. 

In het slothoofdstuk (hoofdstuk 6) komen we terug op de betekenis van de gevonden verschillen 

voor de kwaliteit van de steekproef, en op de relevante overeenkomsten en verschillen tussen de 

twee groepen respondenten. 

 

 

2.4 Representativiteit van de steekproef 

 

Om zicht te krijgen op de landelijke representativiteit van de getrokken steekproef is een vergelijking 

gemaakt tussen enerzijds het totale LRKP-bestand, en anderzijds de uiteindelijke respondenten uit de 

steekproef van het vragenlijstonderzoek naar woonplaats. Er is gekeken naar de spreiding van 

gastouders over de vier grote steden (G4), de grotere gemeenten (G32) en de kleinere gemeenten 

(figuur 2.1)3. Daarnaast is er gekeken naar de spreiding over de provincies (figuur 2.2). Er is weliswaar 

enige oververtegenwoordiging van gastouders uit Noord-Brabant in de steekproef, maar voor het 

overige steunen beide vergelijkingen de landelijke representativiteit van de steekproef waarover we 

in de hoofdstukken hierna zullen rapporteren. 

 

Ook los van de steekproef blijkt overigens de landelijke spreiding van de gastouderopvang redelijk 

parallel aan die voor de buitenschoolse opvang. In de landelijke peiling van de pedagogische kwaliteit 

van de buitenschoolse opvang  (Boogaard & Van Daalen-Kapteijns, 2012) is die spreiding berekend op 

basis van de gegevens uit de Kinderopvangkaart 2011. Vergelijking tussen die adresgegevens en de 

adresgegevens in het LRKP in tabel 2.1 laat zien dat de verdeling over het land vrijwel gelijk is, met 

wellicht een lichte ondervertegenwoordiging van gastouderopvang in de vier grote steden.  

                                                           
3
 De missings hier hangen samen met verschillen in de schrijfwijze van een aantal plaatsnamen. 
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Figuur 2.1: Verdeling van gastouders over grote steden (G4), de grotere gemeenten (G32) en de kleinere 
gemeenten, in de steekproef en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), in 
percentages 

 

 GO (LRKP 2014) BSO (Kinderopvangkaart 2011) 

G4 6,6 12,7 

G32 22,6 24,9 

kleinere gemeenten 59,4 62,4 

missings 11,4  

Tabel 2.1: Landelijke spreiding gastouderopvang en buitenschoolse opvang in percentages op basis van resp. 

LRKP (2014) en Kinderopvangkaart (2011) 
 

 
Figuur 2.2: Verdeling van gastouders over de Nederlandse provincies in de steekproef en in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), in percentages 
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3. Resultaten voor de steekproef 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de omvang van de gastouderopvang in Nederland (in §3.1) en op de 

vergelijking tussen de respondenten in de steekproef en die uit de ‘open werving’ (in §3.2). 

Vervolgens bespreken we de resultaten van het vragenlijstonderzoek voor de representatieve, 

landelijke steekproef van gastouders. We doen dat op basis van de deelaspecten die waren 

opgenomen in de vragenlijst: achtergrondkenmerken van de gastouders (§3.3), structurele 

kenmerken van de geboden opvang (§3.4), de pedagogische context voor het werk van de gastouder 

(§3.5), de rol van het gastouderbureau (§3.6), de arbeidssituatie voor gastouders (§3.7), en hun 

opvattingen over op opvoeding en spontane opmerkingen over het beroep van gastouder (§3.8).  

In hoofdstuk 4 beschrijven we vervolgens twee specifieke typen gastouders uit deze steekproef: de 

grootouders en de full-timers. We maken een vergelijking tussen elk van deze groepen en de totale 

groep gastouders om zicht te krijgen op overeenkomsten en verschillen. 

 

3.1 Korte schets van de omvang van de gastouderopvang in Nederland 

 

Aantal gastouderbureaus en gastouders 

Op 31 januari 2014 waren er in het LRKP in totaal 722 gastouderbureaus ingeschreven, en 39.753 

gastouders. De oudste inschrijvingsdatum is overigens 1 januari 2010, en sinds die datum zijn er ook 

410 gastouderbureaus en 33.590 gastouders uitgeschreven. Dat betekent dat er sprake is van een vrij 

groot verloop. In iets meer dan vier jaar tijd is ruim 36% van de gastouderbureaus gestopt, en bijna 

46% van de gastouders. Bij het laatste percentage past echter wel een kanttekening: gastouders die 

opvang-aan-huis (bij de gastkinderen) verzorgen, registreren zich op het adres van de ouders. 

Wanneer zij overgaan naar een ander gezin, moet ook de registratie opnieuw gebeuren. De 

genoemde 46% verloop is daardoor waarschijnlijk een overschatting. 

  

Omvang gastouderbureaus naar aantal ingeschreven gastouders 

De omvang van de 722 gastouderbureaus loopt uiteen van één ingeschreven gastouder tot 2092 

ingeschreven gastouders. Overigens bestaan er ook enkele grote gastouderbureaus die werken met 

regionale vestigingen die een eigen registratienummer hebben, zoals ViaViela, Roodkapje en 

Gastouderland en nog enkele andere. Daarvan is moeilijk de totale omvang (van alle regionale 

vestigingen gezamenlijk) in te schatten. Ongeveer de helft van de bureaus bemiddelt voor minder 

dan 27 gastouders, de andere helft voor 27 of meer. 

 

Aantal GOB’s waar een gastouder staat ingeschreven 

De grote meerderheid van de gastouders in het LRKP-bestand (88%) staat ingeschreven bij één 

gastouderbureau, 8,7% is ingeschreven bij twee bureaus en 3,6% bij drie of meer. 

 

3.2 Achtergrondkenmerken van de gastouders 

 

Om de Nederlandse gastouders in beeld te krijgen, hebben we allereerst gekeken naar een aantal 

achtergrondkenmerken zoals hun sekse en leeftijd, hun geboortelanden en thuistalen, het al dan niet 

hebben van eigen kinderen, en de leeftijd en het gebruik van diverse vormen van kinderopvang voor 

die eigen kinderen, eventuele familierelaties tussen gastouder en gastkinderen, het niveau en type 

opleiding dat gastouders hebben gevolgd en hun werkervaring als gastouder. 
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3.2.1 Sekse 

De overgrote meerderheid van de gastouders in de steekproef is vrouw (95%), zoals zichtbaar wordt 

in figuur 3.1. Slechts 5% van de gastouders is man. Op één na zijn al deze mannen overigens ook opa 

van één of meer van hun gastkinderen. 

Wanneer we deze percentages vergelijken met die uit de landelijke kwaliteitspeiling 2012 voor de 

kinderdagopvang van 0- tot 4-jarigen (Fukkink e.a., 2013), blijkt dat deze enorme 

oververtegenwoordiging aan vrouwen ook daar zichtbaar is. In die peiling is zelfs 99,3% van de 

pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang vrouw. In de buitenschoolse opvang ligt het 

percentage mannen iets hoger, met 91,8% vrouwen en 8,2% mannen (Boogaard & Van Daalen, 

2012). 

 

 
Figuur 3.1: Percentage vrouwen en mannen onder de gastouders in de steekproef 

 

3.2.2 Leeftijd van de gastouder 

Wanneer we uitgaan van een verdeling in leeftijdscategorieën van telkens 10 jaar (figuur 3.2) valt op 
dat bijna een kwart (24,9%) van de gastouders bestaat uit 50-ers (50-59 jaar). Dit is daarmee de 
meest voorkomende leeftijdsgroep. 
De 30-ers, 40-ers en 60-ers zijn in vrijwel gelijke mate vertegenwoordigd met ieder zo’n 18 tot 20%. 
Ruim 15% van de gastouders valt in de jongste categorie (18-23 en 24-29 jaar) en 4,6% in de oudste 
(70 jaar of ouder).  
 
Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd van de pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang is 
34 jaar (en voor leidinggevenden 44 jaar). (Fukkink e.a., 2013). In de buitenschoolse opvang zijn de 
pedagogisch medewerkers gemiddeld 32,5 jaar (Boogaard en Van Daalen, 2012). De gastouders zijn 
dus relatief wat ouder dan pedagogisch medewerkers in de kinderopvangcentra. 
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Figuur 3.2: Percentages gastouders in verschillende leeftijdscategorieën tussen 18 en 70 jaar (en ouder) 

 

3.2.3 Geboorteland en verblijfsduur in Nederland 

Ruim 95% van de respondenten is geboren in Nederland. Er zijn slechts enkele gastouders die 

geboren zijn in Suriname, de Antillen/Aruba, in Turkije, Marokko of een ander land binnen of buiten 

Europa (Duitsland, Frankrijk, Venezuela, Irak, Togo, Somalië). 

Van de pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang voor 0- tot 4-jarigen is 9% buiten 

Nederland geboren. (Fukkink e.a., 2013). 

In de vragenlijst is aan de gastouders die buiten Nederland zijn geboren ook gevraagd hoe lang zij in 

Nederland wonen. Slechts twee respondenten zijn korter dan 10 jaar in Nederland, alle anderen 

wonen langer dan 10 jaar, of altijd al, in Nederland.  

 

3.2.4 Thuistalen 

Formeel is het in de gastouderopvang alleen toegestaan om met de kinderen Nederlands of Fries te 

spreken. Om een indicatie te krijgen van de talige diversiteit van de gastouderopvang was in de 

vragenlijst een item opgenomen over de talen die gastouders thuis spreken met hun eigen 

gezinsleden. De antwoorden op deze vraag lijken te wijzen op een iets grotere culturele diversiteit 

dan wanneer we uitsluitend uitgaan van ‘geboorteland’. In 86% van de gezinnen van de 

respondenten wordt uitsluitend Nederlands gesproken. Daarnaast geeft 12% van de gastouders aan 

dat zij thuis, met hun eigen gezinsleden, zowel Nederlands als een andere taal gebruiken, en nog 

eens 2% dat zij (vrijwel) altijd een andere taal spreken. In dit laatste geval gaat het altijd om 

Fries/Frysk.  

 

Binnen de groep gastouders die thuis zowel Nederlands als een andere taal spreken (n= 80) is de 

groep Friessprekenden het sterkst vertegenwoordigd: 36 gastouders gebruiken Nederlands en Fries 

naast elkaar, 12 gastouders spreken met hun eigen gezinsleden ‘vrijwel altijd’ Fries. 

In de overige meertalige gezinnen spreekt men naast Nederlands ook Engels (n=15) of dialect (n=11) 

(Limburgs, Gronings of dialect zonder nadere omschrijving), Duits (n=8), Frans (n=5), Arabisch (n=5 

waaronder Marokkaans), Turks (n=3) of Papiamentu (n=3). Vervolgens zijn er 8 verschillende talen 

die elk één keer worden genoemd als thuistaal naast Nederlands, namelijk: Armeens, Dari, Hongaars, 

Noors, Portugees, Russisch en Somalisch.  

Er zijn binnen deze groep ‘meertalige gezinssituaties’ overigens 14 gastouders die aangeven dat zij 

naast Nederlands twee of drie andere talen gebruiken. Daarbij komt de combinatie Turks – Portugees 

voor, maar in de meeste gevallen is er sprake van een combinatie met daarin Engels als één van de 

talen naast Duits en/of Frans. Dat maakt het moeilijk in te schatten in hoeverre het gaat om 
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meertaligheid, dan wel van incidenteel gebruik van andere talen in liedjes, losse uitspraken of tv-

programma’s. 

 

3.2.5 Eigen kinderen van de gastouder 

Van de gastouders in de steekproef heeft 77,4% zelf ook kinderen (figuur 3.3).  

Binnen de groep gastouders met eigen kinderen heeft 18,3% één eigen kind, 46,3% twee eigen 

kinderen en 35,4% drie of meer eigen kinderen (figuur 3.4). 

 

 
Figuur 3.3: Percentage gastouders met en zonder eigen kinderen (ongeacht de leeftijd van die kinderen)  
 
 

 

Figuur 3.4: Aantal eigen kinderen per gastouder 

 

 

In figuur 3.5 is zichtbaar dat bijna de helft (49,3%) van deze eigen kinderen van de gastouder ouder is 

dan 18 jaar. Daarnaast heeft 14,6% van de eigen kinderen van de gastouders de ‘middelbare 

schoolleeftijd’ (13 tot en met 18 jaar), en 25,2% de basisschoolleeftijd (4 tot en met 12 jaar). De 

overige 10,8% van de eigen kinderen van gastouders valt in de jongste leeftijdscategorie van 0 tot en 

met 3 jaar.  

Uitgaande van de leeftijd van de eigen kinderen van de gastouders valt 36% in de leeftijdsgroepen (0 

t/m 3 jaar en 4 t/m 12 jaar, die in aanmerking zouden komen voor deelname aan kinderopvang. Van 

de respondenten geeft 10% aan dat hun kind(eren) een vorm van kinderopvang bezoeken. De 

meeste van deze kinderen bezoeken een peuterspeelzaal. Verder gaan enkele kinderen van 
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gastouders naar een kinderdagverblijf, naar de buitenschoolse opvang, naar een andere gastouder of 

naar een andere vorm van opvang.  
 

49,3

14,6

25,2

10,8

leeftijd eigen kinderen gastouder

> 18 jaar

13 t/m 18 jaar

4 t/m 12 jaar

0 t/m 3 jaar

 
Figuur 3.5: Leeftijd eigen kinderen van de gastouders 

 

3.2.6 Familierelatie 

In figuur 3.6 is aangegeven in hoeverre het voorkomt dat gastouders met één of meerdere kinderen 

die zij opvangen ook een familierelatie hebben. Van zo’n familierelatie is sprake bij 36,6% van de 

gastouders in de steekproef.  

In verreweg de meeste gevallen (30,3% van de respondenten) gaat het dan om oma/opa. Daarnaast 

zijn er ook tantes en ooms (5%) die tevens gastouder zijn. Een enkele keer komt het voor dat de 

gastouder tevens nicht of neef is van één of meerdere van de gastkinderen (1,3%) of een andere 

familierelatie heeft met één of meerdere van de opgevangen kinderen (0,5). 

 

Nadere analyse laat zien dat in geval van een familierelatie tussen gastouders en gastkinderen 65,6% 

van de gastouders uitsluitend kinderen opvangt die familie van hen zijn. De overige 34,4% vangt 

naast kinderen uit de familie ook andere kinderen op. Voor de gastouders die tevens grootouder van 

de opgevangen kinderen zijn ligt dat percentage iets hoger. Van de grootouder-gastouders biedt 76% 

alléén opvang voor kinderen met wie zij een familierelatie hebben. Echter, 24% van de groep 

grootouder-gastouders vangt naast hun kleinkinderen, ook andere kinderen op. 
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Figuur 3.6: Familierelaties tussen de gastouders en (één of meer van) hun gastkinderen, in percentages. 
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3.2.7 Gespecialiseerde opvang van kinderen met fysieke en/of sociale beperkingen 

Van de gastouders die deelnamen aan het onderzoek verzorgt 9% opvang voor kinderen met een 

speciale zorgbehoefte. Er is in de vragenlijst niet gevraagd in hoeverre het daarbij gaat om een 

officiële zorgindicatie, het kan dus deels ook gaan om eigen inschattingen van de gastouders, 

bijvoorbeeld van gedragsproblemen. Wel is in de vragenlijst aan elk van de categorieën een 

voorbeeldomschrijving toegevoegd: A. een lichamelijke beperking (bijv. ernstige epilepsie, spastisch 

of in een rolstoel), B. een achterstand in ontwikkeling (bijv. Downsyndroom), C. gedragsproblemen 

(bijv. ADHD of autisme). 

 

Ter vergelijking is gekeken naar cijfers over het percentage zorgleerlingen in het primair onderwijs4 

zoals het Ministerie van OCW die geeft voor 2013: “Leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het 

speciaal basisonderwijs (sbao), alsmede de rugzakleerlingen in het basisonderwijs, maken ongeveer 

5,7 procent uit van het totaal aantal leerlingen van 4 tot 11 jaar. Dit percentage is vanaf 1995 nog 

wel toegenomen, maar in de jaren 2008 tot 2012 vrijwel stabiel gebleven. In 2013 ligt het percentage 

zorgleerlingen iets onder deze stabiele trend en is dus iets gedaald.” Hiermee vergeleken ligt het 

percentage kinderen met een speciale zorgbehoefte in de gastouderopvang –zoals gerapporteerd 

door de respondenten zelf – dus hoger. 

 

Figuur 3.7 maakt zichtbaar dat het in verreweg de meeste van die situaties (ruim 70%) gaat om 

kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast vangt 8,8% van de gastouders binnen deze groep 

kinderen op met een lichamelijke beperking, 15,8% kinderen met een ontwikkelingsachterstand 

(zoals Downsyndroom), en 5,3% kinderen met een combinatie van verschillende speciale behoeften. 

 

 
Figuur 3.7: Verdeling over typen speciale zorgbehoeften van kinderen, voor de 9% gastouders die 
gespecialiseerde opvang bieden. 

 

 

3.2.8 Opleidingsniveau 

We hebben in de vragenlijst twee vragen opgenomen die inzicht geven in het opleidingsniveau van 

de gastouders. De eerste van deze vragen had betrekken op de hoogste, afgeronde opleiding, de 

tweede ging over de opleiding die de gastouder heeft gevolgd als kwalificatie voor het beroep van 

gastouder. 

                                                           
4
 http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/grafieken/3_1_1_12.php 
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Een overzicht van de hoogste, afgeronde opleiding van de gastouders is opgenomen in figuur 3.8a. 

Het gaat daarbij om het hoogste opleidingsniveau, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met 

de vraag of de betreffende opleiding ook kwalificerend is voor het werk als gastouder. Het kan ook 

gaan om een MBO-4 opleiding op het gebied van techniek, of een universitaire talenstudie.  

Voor 27% van de respondenten uit de steekproef geldt dat zij een MBO-2 diploma opgeven als 

hoogste opleiding. De overige gastouders zijn hoger opgeleid: 19% heeft een MBO-3 diploma, 27,5% 

een MBO-4 en 17% HBO-diploma.5 

 

 
Figuur 3.8a: Overzicht in percentages van het niveau van de hoogste afgeronde opleiding van gastouders 
 

Ter vergelijking (figuur 38b): voor de kinderopvangcentra zijn uit de landelijke kwaliteitspeiling 

Kinderdagopvang (0-4 jarigen) de volgende gegevens bekend: 82% heeft een MBO-opleiding op 

niveau 36 of 4 en 18% HBO-niveau (Fukkink e.a., 2013). In de buitenschoolse opvang:  33,2% MBO-3, 

35,9% MBO-4 en 20,7% HBO-niveau, naast 10% ‘een andere opleiding’. 

Samengevat betekent dat, dat gastouders als groep, qua opleidingsniveau redelijk overeenkomen 

met de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Alleen de ongeveer 27% van de gastouders 

met MBO-2 als hoogste opleiding valt daarbuiten, maar dat is verklaarbaar uit het feit dat voor het 

werken in de kinderopvangcentra MBO-3 geldt als het minimumniveau. 
 

                                                           
5
 NB: havo en vwo –samen 8%- passen niet goed in het rijtje, omdat deze opleidingen geen rechtstreekse toegang geven tot 

het beroep, maar ook voor de overige opleidingen is dat niet per definitie het geval. Het kan ook gaan om opleidingen op 

een ander terrein dan de kinderopvang. 
6
 Voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is MBO-3 het minimaal vereiste 

opleidingsniveau. 
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Figuur 3.8b: Overzicht in percentages van het niveau van de hoogste afgeronde opleiding van gastouders, 
vergeleken met pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang 

 

3.2.9 Type opleiding gericht op gastouderopvang 

Behalve naar het hoogste opleidingsniveau is ook gevraagd naar de opleiding die de respondenten 

hebben gevolgd om als gastouder aan het werk te kunnen. Niet alle opleidingen op MBO- of HBO-

niveau geven immers een geldige beroepskwalificatie als gastouder. In antwoord op die vraag geeft 

71,8% van de respondenten aan één van de MBO-2 opleidingen te hebben gevolgd die daarvoor zijn 

vereist (zie figuur 3.9), meestal is dat: Helpende Zorg en Welzijn 2 (60,9%), daarnaast gaat het om de 

opleidingen Helpende Welzijn 2 (8,7%) en Helpende breed 2 (0,2%).  

De overige 28,2% van de respondenten is gekwalificeerd als gastouder op basis van een andere 

opleiding. In de meeste gevallen gaat het dan om opleidingen op het gebied van kinderopvang of 

pedagogisch werk (47%), verpleging/verzorging (15%) of onderwijs (12%).  
 

 
Figuur 3.9: Overzicht van de opleidingen die gastouders hebben gevolgd om zich te kunnen registreren als 
gastouder, in percentages 
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Figuur 3.10: Typering van de ‘andere opleidingen dan de genoemde MBO-2-opleidingen, verdeling in 
percentages naar sector 

 

 

3.2.10 Werkervaring als gastouder 

Ruim de helft van de respondenten heeft minstens vijf jaar ervaring als gastouder (figuur 3.11): 

17,1% van de gastouders is al langer dan tien jaar gastouder, en de grootste groep (40,6%) van de 

respondenten werkt tussen de 5 en 10 jaar als gastouder. Van degenen met minder dan vijf jaar 

werkervaring als gastouder geeft 32,5% aan ‘langer dan een jaar, maar korter dan vijf jaar’ werkzaam 

te zijn als gastouder. Daarnaast is 9,8% in het afgelopen jaar gestart.7 

 

Ter vergelijking: pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen, hebben 

gemiddeld 9 jaar werkervaring in de kinderopvang (Fukkink e.a., 2013). En in de buitenschoolse 

opvang heeft 14% van de pedagogisch medewerkers minder dan één jaar ervaring, 56% tussen één 

en vijf jaar, en 29% meer dan vijf jaar. (Boogaard & Van Daalen, 2012). 

Samengevat hebben gastouders dus relatief wat langer ervaring in het beroep dan de pedagogisch 

medewerkers in de buitenschoolse opvang. Voor de kinderopvang is het, vanwege het andere type 

informatie (gemiddeld aantal jaren werkervaring), lastig om een goede vergelijking te maken. 

 

 
Figuur 3.11: Overzicht van het aantal jaren werkervaring van de gastouders in de steekproef. 

                                                           
7
 Helaas is deze vraag over het aantal jaren werkervaring door veel respondenten (24%) overgeslagen. De oorzaak daarvan 

is een verkeerde doorverwijzing in de vragenlijst: ‘Nee  Ga door naar vraag 19’. Dat had moeten zijn ‘…naar vraag 18’. Het 

kan daardoor zijn dat het beeld enigszins vertekend is.  
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3.2.11 Andere werkervaring 

De meeste gastouders (76,9%) hebben óók werkervaring -vaak vrij langdurig- in een ander beroep 

(figuur 3.12).  

Van de respondenten met andere werkervaring heeft 47,9% tien jaar of langer gewerkt in een ander 

beroep, en nog eens 25,8% tussen vijf en tien jaar (figuur 3.13). Van de groep gastouders met andere 

werkervaring is 34% afkomstig uit de sector kinderopvang. De rest van de gastouders met andere 

werkervaring noemen sectoren als: verpleging/zorg, het onderwijsveld, administratieve banen, de 

detailhandel, maar ook beroepen in de financiële sector of de horeca.  
 

 
Figuur 3.12: Verdeling over gastouders met en zonder andere werkervaring dan als gastouder 

 

 
Figuur 3.13: Percentages gastouders met andere werkervaring, ingedeeld naar de duur van die werkervaring. 

 

 

 

3.3 Structurele kenmerken van de geboden opvang 

 

Van een aantal structurele kenmerken is bekend dat ze van invloed zijn op de pedagogische kwaliteit 

van de geboden opvang, zoals bijvoorbeeld de ruimte, de groepsgrootte en leeftijdssamenstelling. 

Een aantal van die structurele kenmerken is opgenomen in de vragenlijst om ook deze kant van de 

gastouderopvang in beeld te krijgen. We hebben gevraagd naar de locatie waar de opvang 

plaatsvindt (bij de gastouder of bij de ouders thuis), het type woning en de beschikbaarheid van 
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eigen buitenruimte. Daarnaast is gekeken naar de leeftijd van de kinderen, de leeftijdssamenstelling 

van de groepen en het aantal uren opvang per week per kind en naar de sociale omgeving voor de 

kinderen.  

Ook is gekeken naar de mate van flexibiliteit van de gastouderopvang, een van de belangrijke 

redenen voor ouders om voor deze vorm van opvang te kiezen. We hebben om die reden vragen 

opgenomen naar de mate waarin de gastouder opvang verzorgt voor ouders met onregelmatige 

werktijden en naar de flexibiliteit van de tijden waarop kinderen gebracht en gehaald worden.  
 

3.3.1 De locatie 

Van de 609 respondenten geeft ruim driekwart (76,5%) aan dat zij gastouderopvang verzorgen vanuit 

hun eigen woning. Bovendien geeft 3,4% van de respondenten te beschikken over een aparte 

opvangruimte in of bij hun eigen woning. Opvang in de woning van de ouders en de kinderen zelf 

gebeurt door ruim een kwart van de gastouders (27,6%). (Zie bijlage 2 ‘Opvang-aan-huis’, voor een 

iets verdere analyse van enkele specifieke kenmerken voor deze groep: familierelaties, aantal 

gastkinderen en aantal werkuren per week en aanwezigheid van de partner). 

 

Het totale percentage in figuur 3.14 komt hoger uit dan 100% doordat er bij deze vraag meerdere 

opties konden worden aangekruist. Er zijn ook gastouders die opvang-aan-huis combineren met 

opvang in hun eigen woning. 
 

 
Figuur 3.14: Opvanglocaties: percentages voor de mate waarin de gastouderopvang plaatsvindt bij de 
gastouder, bij de ouders thuis, of in een aparte opvangruimte aan huis bij de gastouder 

 

3.3.2 Type woning en beschikbare buitenruimte 

De gastouderopvang vindt in de meeste situaties plaats in een eengezinswoning (59,3%), dan wel een 

vrijstaande woning (26,6%) zoals zichtbaar is in figuur 3.15. Nog geen 5% van de gastouders bevindt 

zich in een flat of bovenwoning. Wel zijn er nog allerlei andere typen woningen genoemd door de 

gastouders (4,3%) zoals twee-onder-één-kap-woningen, halfvrijstaande woningen, rijtjeshuizen, 

tussenwoningen, herenhuizen, een maisonette, een boerderij, een bungalow en een 

‘kwadrantwoning splitlevel’. 

 



25 
 

 
Figuur 3.15: Verdeling in percentages naar type woning waar de opvang plaatsvindt 

 
Slechts 3,1% van de gastouders geeft aan dat de opvanglocatie niet beschikt over eigen 
buitenspeelruimte (figuur 3.16). Bijna 92% heeft de beschikking over een eigen (binnen)tuin. Nog 
eens 3% heeft een eigen balkon of dakterras en 2% een ander type buitenruimte, met als toelichting 
daarbij bijvoorbeeld “grote speeltuin aangrenzend” of “speeltuin om de hoek.” 
 

 
Figuur 3.16: Overzicht van de mate waarin eigen buitenruimte beschikbaar is bij de woning waar de opvang 
plaatsvindt, in percentages 
 

3.3.3 Het aantal kinderen dat wordt opgevangen gedurende een week8 

Van de 609 respondenten hebben er 555 het schema ingevuld waarin is gevraagd naar de leeftijd van 

de kinderen die zij opvangen, sinds hoeveel jaren/maanden zij elk kind opvangen en op welke 

dagen/dagdelen in de week. Het maximum aantal kinderen was in het schema gesteld op 15. Zolang 

er niet meer dan zes kinderen tegelijkertijd bij de gastouder aanwezig zijn, is dat ook toegestaan. Er is 

in wet- en regelgeving in Nederland geen limiet gesteld aan het totaal aantal kinderen dat een 

gastouder per week kan opvangen. 

 

Het gemiddeld aantal kinderen per gastouder, per week is vier.9 De grootste groep gastouders 

verzorgt opvang voor één tot drie kinderen (56,1%). Verder geeft 28,5% van de respondenten aan 

                                                           
8
 Het ging in de vragenlijst om het aantal kinderen dat de gastouder opvangt exclusief de eigen kinderen. Het maximum 

toegestane aantal van zes gelijktijdig aanwezige kinderen tot 13 jaar geldt inclusief de eigen kinderen van de gastouder (tot 

10 jaar). Een gastouder met twee eigen kinderen die aanwezig zijn tijdens de opvang, mag dan maximaal nog vier andere 

kinderen opvangen. 
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dat zij vier, vijf of zes kinderen opvangen, en 15,4% dat zij meer dan zes verschillende kinderen 

opvangen gedurende de week.10 (De tabel in bijlage 1 geeft een meer gedetailleerd overzicht).  

De gemiddelde groepsgrootte in de kinderdagopvang is negen kinderen, maar in dat geval zijn er wel 

twee pedagogisch medewerkers op de groep. (Fukkink e.a., 2013). 

 

Voor ouders die gebruikmaken voor gastouderopvang is overigens juist de kleinschaligheid daarvan 

één van de belangrijkste keuzemotieven, naast flexibiliteit en huiselijkheid, blijkt uit een onderzoek 

dat enkele jaren geleden is uitgevoerd door Bureau Intomart (Versluijs & Ritzen, 2011).  
 

 
Figuur 3.17: Percentages van gastouders die weinig, gemiddeld en veel kinderen opvangen per week 
 

Aan de gastouders is gevraagd om per kind aan te geven op welke weekdag en welke dagdelen elk 
kind is opgevangen in de afgelopen week. Figuur 3.18 laat zien dat maandag, dinsdag en donderdag 
de meest populaire opvangdagen zijn. Daarnaast valt op dat er vaker in de middag dan in de ochtend 
wordt opgevangen. Ruim 52% van de gastouders verzorgt bijvoorbeeld opvang op de dinsdagmiddag. 
De nadruk op opvang in de middag is overigens ook logisch aangezien kinderen van 4 jaar en ouder in 
de ochtend naar school gaan. 
 
Verder komt ook avondopvang in zekere mate voor. Afhankelijk van de weekdag gaat het om 3,1% 
tot 5,9%. Ook is er voor 3,4% van de kinderen sprake van weekendopvang. Enkele kinderen worden 
door de gastouders ook ’s nachts opgevangen, dat gaat steeds om een percentage beneden de 1%. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
9
 Deze berekening is gebaseerd op de antwoorden op de vraag naar het aantal dagdelen per week dat elk kind bij de 

gastouder is: in totaal verzorgen de 588 respondenten bij deze vraag opvang voor 2374 kinderen, wat omgerekend 

neerkomt op gemiddeld vier kinderen per gastouder. 

 
10

 Op het antwoordformulier konden maximaal 15 kinderen worden aangegeven. Er zijn drie gastouders die inderdaad 15 

kinderen opvangen gedurende een week. 
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Figuur 3.18: Spreiding van de opvang over weekdagen en dagdelen 

 
 

3.3.4 Leeftijd gastkinderen en leeftijdsopbouw groepen 

Wanneer we kijken naar de leeftijd van de kinderen die worden opgevangen (figuur 3.19), is duidelijk 

–en niet onverwacht- dat de grootste groep bestaat uit de 0 tot 4-jarigen (54,4%). Daarnaast worden 

ook kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen: 37,6% van de gastkinderen valt in de 

leeftijdsgroep 4 tot en met 9 jaar, en 7,9% is 10 jaar of ouder.  

 

  
Figuur 3.19: Percentages gastkinderen per leeftijdsgroep 

 

Om inzicht te krijgen in de leeftijdssamenstelling van de groepen per gastouder/opvangsituatie is een 

indeling gemaakt in vijf typen groepssamenstelling gelet op de leeftijdsverschillen binnen de groep 

(figuur 3.20). Voor jonge kinderen is sprake van een homogene leeftijdsgroep wanneer alle kinderen 

tussen 0 en 3 jaar oud zijn. Voor iets oudere kinderen is een groep met alleen kinderen tussen 4 en 9 
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jaar, of met alleen kinderen van 10 tot 1511 jaar als ‘homogene’ groep opgevat. Wanneer de 

leeftijdsspreiding groter is, is sprake van een heterogene groep. 

 

De groepssamenstelling bij 28,4% van de gastouders is homogeen in die zin dat zij alleen jonge 

kinderen opvangt in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 3 jaar. Ook zijn er nog twee andere groepen 

gastouders met homogene groepen: 12,2% van de gastouders vangt alleen kinderen op in de 

basisschoolleeftijd (4-9 jaar), en een heel klein aantal (0,2%) verzorgt alleen ‘tieneropvang’  (10 tot 15 

jaar). 

Bij 36,1% van de gastouders is sprake van een matige heterogeniteit qua leeftijd. Zij verzorgen 

opvang voor zowel kinderen die in de jongste leeftijdscategorie vallen (0-3 jaar), als voor kinderen uit 

de leeftijdscategorie 4 tot en met 9 jaar. Bij nog eens 21,3% van de gastouders is er een sterke 

heterogeniteit in leeftijd. Zij vangen zowel kinderen op uit de jongste, als uit de middelste als uit de 

oudste leeftijdscategorie.  

Van de totale groep kinderen bevindt zich daarmee 40,8% in een behoorlijk homogene groep qua 

leeftijdssamenstelling, zij worden opgevangen met kinderen die in dezelfde leeftijdscategorie vallen. 

Voor de overige 59,2% van de kinderen geldt dat zij zich, in elk geval een gedeelte van de dag, 

bevinden zich in een heterogene leeftijdsgroep, met een spreiding over twee of drie 

leeftijdscategorieën.  

 

In de gastouderopvang zal een combinatie van heel jonge kinderen en oudere kinderen vrijwel alleen 

’s middags na schooltijd voorkomen, dus slechts een gedeelte van de dag. Een homogene 

groepssamenstelling geldt als plezierig voor de kinderen omdat zij dan eerder een ‘speelmaatje’ 

hebben van hun eigen leeftijd. Dat is zowel voor de jongere als voor de oudere kinderen van belang. 

Vanuit een perspectief van sociale ontwikkeling is het echter ook waardevol als kinderen leren 

omgaan met andere kinderen van verschillende leeftijden: voor de jongsten is het interessant om te 

leren van de oudere kinderen, voor de oudere kinderen is het leerzaam om zich verantwoordelijk te 

kunnen voelen voor een jonger kind (vanzelfsprekend wel steeds onder het toeziend oog van de 

gastouder). 

 

 
Figuur 3.20: Overzicht leeftijdsopbouw groep per gastouder 

 

                                                           
11

 Bij de vraag naar de leeftijd van de opgevangen kinderen is een enkele keer ook 14 of 15 jaar ingevuld door de 

respondenten. (Dat gaat om 9 kinderen op een totaal van 2399 kinderen). Volgens de regelgeving gaat het bij 

gastouderopvang om kinderen van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor kinderen die 

naar het voortgezet onderwijs gaan hebben de ouders geen recht meer op Kinderopvangtoeslag, maar kennelijk komt het 

wel voor dat ook deze kinderen door de gastouder worden opgevangen. 



29 
 

 

3.3.5 Het aantal dagdelen dat een kind bij de gastouder is 

In de vragenlijst is gastouders gevraagd aan te geven op welke dagen in de week, en op welke 
dagdelen daarbinnen elk kind bij hen is. Dat levert het volgende beeld op: gemiddeld zijn kinderen 
3,7 dagdelen per week (iets minder dan twee dagen) bij een gastouder. 
 
Van alle kinderen die worden opgevangen door de gastouders die de vragenlijst invulden is 74,1% 
maximaal vier dagdelen per week bij de gastouder (28,4% brengt twee dagdelen per week –een dag- 
door bij de gastouder en 23,7% vier dagdelen – twee dagen.  
Van de overige kinderen is 18,1% vijf of zes dagdelen bij de gastouder, en wordt 7,6% meer dan zes 
dagdelen per week opgevangen.  
 

 
Figuur 3.21: Verdeling in percentages gelet op het aantal dagdelen per week dat een kind bij de gastouder is 

 

 

3.3.6 Sociale context voor de kinderen 

Bij 31,8% van de gastouders is er vaak of (vrijwel) altijd contact tussen gastkinderen en de eigen 
kinderen van de gastouder. Dit percentage komt redelijk overeen met het percentage van zo’n 36% 
kinderen in de leeftijdsgroepen 0 tot en met 3 jaar en 4 tot en met 12 jaar (zie figuur 3.5). In 19,9% 
van de situaties is dat contact er af en toe. 
Overigens geeft ruim een derde van de respondenten (33,5%) aan dat contact tussen de eigen 
kinderen en gastkinderen niet van toepassing is: hierbij gaat het zowel om gastouders zonder eigen 
kinderen, als om gastouders van wie de volwassen kinderen niet meer thuis wonen.12 
 

                                                           
12

 Bij deze vraag waren niet alle antwoordopties voldoende helder. Sommige gastouders met volwassen kinderen hebben 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid ‘niet van toepassing’, waar anderen bijvoorbeeld ‘zelden of nooit’ hebben ingevuld. 

Voor gastouders die ook grootouder zijn was dit een lastige vraag: hun gastkinderen hebben juist wel dagelijks contact met 

hun ouders –die de eigen kinderen van de gastouders zijn- maar niet alle opa’s en oma’s hebben deze optie gebruikt. 

Samengevat zijn de resultaten daardoor enigszins vertekend. 
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Figuur 3.22: overzicht, in percentages, van de mate van contact tussen gastkinderen en de eigen kinderen van 
de gastouders  

 
Wanneer zij bij de gastouder zijn hebben kinderen contact met de eigen kinderen van de gastouder 
én met de andere gastkinderen die op dat moment bij de gastouder aanwezig zijn. Het komt echter 
weinig voor dat zij gedurende de opvang ook nog contact hebben met andere leeftijdgenoten (tabel 
3.1). Gemiddeld ontmoeten zij iets vaker dan een keer per maand andere kinderen op speelplekken 
in de buurt, en iets minder vaak dan een keer per maand (school)vriendjes. Verder is er enkele keren 
per jaar contact met kinderen via een vereniging of club, en soms met kinderen van andere 
gastouders.  
 

Contacten met andere kinderen tijdens de opvang Gemiddelde score 

Kinderen op speelplekken in de buurt (plein, speeltuin, veld) 3,3 

(School)vriendjes 2,7 

Kinderen op een vereniging of club (gym, muziek, sport, scouting) 1,9 

Kinderen van andere gastouders waar we mee afspreken 1,6 

Tabel 3.1: Overzicht van de mate waarin kinderen contact hebben met andere kinderen terwijl zij worden 
opgevangen door de gastouder (1= zelden of nooit, 2 = enkele keren per jaar, 3 = minstens 1x per maand, 4 = 
minstens 1x per week, 5 = (vrijwel) elke dag) 
 
 

3.3.7 De flexibiliteit van de opvang 

Een veelgehoorde reden voor ouders om te kiezen voor gastouderopvang is de grotere mate van 

flexibiliteit in vergelijking met andere vormen van kinderopvang  (zie o.a. Versluijs & Ritzen, 2011). 

Nu zijn er verschillende vormen van flexibiliteit mogelijk. Zo kan een gastouder opvang bieden op alle 

dagen van de week, inclusief het weekend, en op alle 24 uren van de dag, althans als dat ook voor 

haarzelf haalbaar en wenselijk is. Breng- en haaltijden zijn niet ‘van buitenaf’ door een 

kinderopvangorganisatie bepaald maar worden onderling afgesproken. Ook kunnen ouder(s) en 

gastouder het opvangrooster eventueel per week veranderen: zowel in omvang van het aantal uren, 

als in de dagdelen waarop het kind komt. Voor ouders die zelf onregelmatige werktijden hebben, is 

gastouderopvang juist om deze redenen een aantrekkelijke, en –bij betaling per afgenomen uur of 

dagdeel- mogelijk ook een goedkopere vorm van kinderopvang. 

 

In figuur 3.18 hierboven zagen we dat avond-, nacht- en weekendopvang inderdaad voorkomen, al 

lijkt de mate waarin beperkt. De vraag voor de afgenomen enquête was verder in hoeverre de 

flexibiliteit ook terug te vinden is in de werksituatie van de gastouders. We vroegen hen daarom in 

hoeverre zij inderdaad te maken hebben met ouders die zelf onregelmatige werktijden hebben, naar 
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de flexibiliteit van de contractafspraken die zij hebben gemaakt over het aantal opvanguren per kind, 

en naar de mate van flexibiliteit die zij hanteren voor de haal- en brengtijden. 

 

Van de gastouders die de vragenlijst invulden, heeft bijna de helft (47,7%) te maken met ouders die 

onregelmatige werktijden hebben. Meestal gaat het dan om een deel van de ouders (38%), soms om 

alle ouders (9,7%). Bij de overige 52,3% van de gastouders heeft geen van de ouders voor wie zij 

kinderen opvang onregelmatige werktijden (zie figuur 3.23 hieronder). 

 

 
Figuur 3.23: Overzicht van de percentages gastouders die te maken hebben met ouders met onregelmatige 

werktijden 

 

In de meeste gevallen (40,2%) hebben ouders en gastouder een contract gesloten voor een vast 

aantal uren opvang. Bij 16,3% van de gastouders kunnen de ouders naast het vaste aantal uren 

eventueel uren bijkopen. Bij 37,9% van de gastouders gaat het om ‘flexibele afname’ waarbij de 

ouders betalen per afgenomen uur opvang (figuur 3.24). 

Uit de toelichtingen die respondenten geven bij deze vraag komt naar voren dat er bij degenen die 

het anders doen (5,5%) sprake is van bijvoorbeeld afspraken vastgelegd in een ‘min-max-contract’, of 

afspraken over een minimum, of een gemiddeld aantal uren opvang. 

 

 
Figuur 3.24: Overzicht in percentages van de typen afspraken tussen ouders en gastouders over het aantal uren 
opvang 

 

In iets meer dan de helft van de situaties is sprake van flexibele haal- en brengtijden: 53,1% van de 

gastouders hanteert namelijk geen vaste haal- en brengtijden (figuur 3.25).  
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Verdere uitwerking laat zien dat voor een kwart van deze groep gastouders er inderdaad geen vaste 

afspraken zijn. De overige gastouders geven aan dat er een week- of maandrooster wordt gemaakt 

(40,5%), of dat bij het brengen wordt afgesproken hoe laat het kind wordt opgehaald (34%).  

Bij de 46,9% gastouders die aangeven wél te werken met vaste afspraken over de tijden waarop de 

kinderen gebracht en weer opgehaald worden, is het over het algemeen voor ouders wel mogelijk 

om daarvan af te wijken. Zo’n 55% van deze gastouders geeft aan dat afspraken daarover ook op 

dezelfde dag nog kunnen worden gemaakt. Voor de overige 45% geldt dat zij daarvan minstens 24 

uur van te voren op de hoogte gebracht willen zijn.  

 

 
Figuur 3.25: Percentages gastouders die wel en geen vaste afspraken hebben met ouders over de breng- en 
haaltijden 

 

 

3.4 Pedagogische context voor het werk van de gastouder 

 

In deze paragraaf richten we ons op de contacten die gastouders onderhouden met en via het 

gastouderbureau, met andere gastouders en eventueel met andere professionals in de kinderopvang 

zoals pedagogisch medewerkers van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of 

peuterspeelzaal. Ook gaan we in op de deelname van gastouders aan scholing of coaching vanuit het 

gastouderbureau of georganiseerd door een andere instelling, op hun visie op het gastouderschap als 

beroep, en op de rol van de eventuele partners in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

3.4.1 Contacten via het gastouderbureau 

In figuur 3.26 is te zien dat 7% heeft ingevuld ‘niet van toepassing’ bij de vraag naar de mate van 

contact met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. In de vragenlijst stond achter 

deze antwoordoptie nog tussen haakjes de uitleg “zo iemand is er niet/ken ik niet.” Daarnaast heeft 

12,9% van de gastouders aangegeven dat zij zelden of nooit contact hebben met een 

bemiddelingsmedewerker vanuit het gastouderbureau. Wettelijk voorgeschreven is dat er minimaal 

twee maal per jaar contact is met de bemiddelingsmedewerker vanuit het gastouderbureau. Het is 

gezien de formulering in de vragenlijst mogelijk dat ook gastouders die twee maal per jaar contact 

hebben met een bemiddelingsmedewerker deze antwoordcategorie hebben gekozen. 

Samengenomen constateren we dan echter dat 20% van de respondenten geen of slechts minimaal 

contact heeft met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dat is een onwenselijke 

situatie vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking, één van de taken van de gastouderbureaus. 
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De grootste groep van de respondenten (45,4%) geeft aan dat zij ongeveer drie keer per jaar contact 

hebben met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Dat is niet veel, maar wel 

conform de wetgeving. 

De overige gastouders (34,6%) hebben in ruimere mate contact met de bemiddelingsmedewerkers. 

Zo geeft 19,6% van de gastouders aan dat zij  dergelijk contact ongeveer zes keer per jaar hebben en 

is er voor 12,4% sprake van maandelijks contact met een bemiddelingsmedewerker. Een heel kleine 

groep (2,6%) heeft heel intensieve contacten met het gastouderbureau: elke week of vaker. 

 

 
Figuur 3.26: Percentages gastouders naar de mate waarin zij contact hebben met de bemiddelingsmedewerkers 
van het gastouderbureau waarbij zij zijn aangesloten 

 
De vragenlijst bevatte verder een opsomming van verschillende andere personen die zich 
bezighouden met opvoeding en educatie van kinderen en met wie de gastouder mogelijk contact zou 
kunnen hebben. Wanneer we een onderverdeling maken in twee categorieën: (a) de gastouders die 
hooguit zelden dergelijke contacten hebben, en (b) gastouders die aangeven drie keer per jaar of 
vaker zulke contacten te hebben, ontstaat het beeld dat gastouders behalve met 
bemiddelingsmedewerkers, eigenlijk maar weinig contact hebben met andere pedagogische-
professionals (zie tabel 3.2), of collega’s. Zij lijken daarmee vrij geïsoleerd te staan in hun werk. 
 
Nadere analyse laat zien dat een klein deel van de gastouders (10%) beschikt over een intensief 
netwerk met wekelijkse contacten met andere gastouders en/of met een pedagogisch medewerker 
van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Zo’n 25% geeft ook aan dat zij 
vaak contact hebben met een leerkracht van de basisschool.  
Maar dat geldt niet voor de overgrote meerderheid.  
 

Contactpersoon % gastouders dat nooit 
of zelden contact heeft 
met de betreffende 
professional 

% gastouders dat 3 keer 
per jaar of vaker contact 
heeft met de betreffende 
professional 

Bemiddelingsmedewerker 20 80 
Kwaliteitsmedewerker 80 20 
Pedagoog 94 6 
Iemand anders van het gastouderbureau 90 10 
Andere gastouders 60 40 
Pedagogisch medewerker kdv, bso of psz 85 15 
Leerkracht basisschool 60 40 
Tabel 3.2: De mate van contact van gastouders met andere professionals in opvoeding en educatie 
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3.4.2 Deelname aan scholing en/of coaching op het gebied van kinderopvang 

Ruim de helft van de gastouders (56%) geeft aan in het afgelopen jaar extra scholing te hebben 

gevolgd, 44% deed dat niet.  

 

 
Figuur 3.27: Verdeling in percentages gastouders die in het afgelopen jaar wel of geen scholing hebben gevolgd 

 

In de meeste gevallen gaat het dan om scholing die wordt aangeboden vanuit het eigen 

gastouderbureau:  46% van de respondenten volgde een cursus of training, 7% nam deel aan één of 

meer workshops, 11% deed een E-learningmodule en 3% was lid van een intervisiegroep vanuit het 

gastouderbureau.  In figuur 3.28 is een verdere uitsplitsing gegeven van de vormen van scholing die 

de gastouders noemen, overigens konden zij ook meerdere vormen van scholing aanvinken. Zo’n 

11% van de gastouders deed dat (daardoor komt het totale percentage in figuur 3.28 uit op 67%). 

 

Het komt duidelijk minder voor dat gastouders op eigen initiatief, bij een andere instelling dan het 

gastouderbureau waar zij zijn ingeschreven, deelnemen aan deze verschillende typen scholing, zoals 

zichtbaar in figuur 3.29. Ook hier zijn er gastouders die aan meerdere vormen van scholing hebben 

deelgenomen in het afgelopen jaar. 

  

De gastouders die deelnamen aan cursussen/trainingen vanuit het gastouderbureau besteedden 

daaraan in het afgelopen jaar gemiddeld iets meer dan 9 uur (met een grote spreiding in 

tijdsbesteding van een minimum van 1 en een maximum van 90 uur). De tijdsinvestering in E-

learningmodules  was gemiddeld bijna 7 uur, die voor de workshops en intervisiegroepen gemiddeld 

6 uur op jaarbasis.  

De scholingen die verreweg het meest werden genoemd waren de ‘EHBO-cursus voor kinderen’ en 

de cursus ‘signaleren van kindermishandeling’. Daarnaast noemen enkele gastouders cursussen voor 

een ‘vve-programma’, scholing over ‘ontwikkelingsniveaus van kinderen’, en over ‘babygebaren’. Ook 

worden er scholingen genoemd zoals ‘communicatie met ouders’ en ‘zakelijk zijn als gastouder’.  
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Figuur 3.28: Overzicht van verschillende typen scholing vanuit het gastouderbureau in percentages gastouders 
die daaraan hebben deelgenomen in het afgelopen jaar 

 

 
Figuur 3.29: Overzicht van de percentages gastouders die deelnamen aan verschillende typen scholing op eigen 
initiatief/bij een instelling buiten het eigen gastouderbureau in het afgelopen jaar 

 

 

3.4.3 Visie op het beroep van gastouder 

De vragenlijst bevatte ook enkele uitspraken over het beroep van gastouder waarop de 
respondenten konden reageren via het aanvinken van een antwoordmogelijkheid op een 
vijfpuntsschaal lopend van ‘helemaal mee oneens’ tot en met ‘helemaal mee eens’. In tabel 3.3 
vatten we daarvoor de resultaten samen. We geven steeds het percentage gastouders dat koos voor 
de opties ‘mee eens’ of ‘helemaal mee eens’ bij een uitspraak. 
 
Een grote meerderheid (80%) van de respondenten beschouwt het beroep van gastouder als een 
vak. Bijna 60% geeft aan informatie over opvoeding bij te houden omdat dat hoort bij het beroep. 
Ongeveer 30% van de respondenten geeft aan dat zij belang hechten aan contacten met andere 
gastouders.  
Daar staat tegenover dat ook bijna een kwart van de respondenten het eens is met de stelling dat 
voor het gastouderschap eigenlijk geen verdere scholing nodig is wanneer de gastouder zelf kinderen 
heeft, en dat slechts 8% is lid van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt. 
 

Uw mening over het beroep van gastouder % (helemaal) mee eens 

Gastouder zijn is een vak. 80,4 

Het bijhouden van informatie over opvoeding (via tijdschriften, boeken of 
websites) hoort bij mijn beroep. 

59,1 
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Contacten met andere gastouders zijn belangrijk voor mij. 28,8 

Wie zelf kinderen heeft, heeft voor het beroep van gastouder eigenlijk geen 
verdere scholing nodig. 

23,1 

Ik volg via social media zoveel mogelijk de discussies van gastouders. 17,0 

Ik ben lid van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt. 8,0 

Tabel 3.3: De visie van gastouders op enkele aspecten van de pedagogische context van het beroep (percentage 
gastouders die het met de stelling (helemaal) eens zijn op een vijfpuntsschaal: 1=helemaal mee oneens, 2 = mee 
oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee oneens). 

 

 

3.4.4 Rol van de partner 

Onze vraag naar de rol van de partner is voor 25,2% van de respondenten ‘niet van toepassing’ 

(figuur 3.30). Dat gaat dan om (a) gastouders die hebben aangegeven ‘ik heb geen partner’ of  (b) om 

gastouders die aangeven dat zij niet in hun eigen woonruimte werken.13 

 

Wanneer we kijken naar de overige 74,8% van de gastouders, en naar de mate waarin hun partner 

aanwezig is tijdens de opvang, valt op dat de rol van deze partners over het algemeen klein is: 23,5% 

van de partners is er zelden of nooit, 35,5% is er af en toe. Er is echter ook een kleine groep 

gastouders bij wie de partner vaak/meestal aanwezig is (6%), of vrijwel altijd (9,8%).  

 

 
Figuur 3.30: Overzicht in percentages van de mate waarin de partner van de gastouder aanwezig is tijdens de 
opvang 

 

Ongeveer hetzelfde beeld komt, logischerwijs, naar voren uit de antwoorden op de vraag in hoeverre 

de partner van de gastouder contact heeft met de kinderen die zij opvangt. Zo’n 72% van de partners 

heeft hooguit af en toe contact met de kinderen, 13% vaak, en 15% dagelijks.  

 

Voor gastouders die een partner hebben, functioneert die partner in 42,3% van de gevallen wel als 

achtervang bij calamiteiten (figuur 3.31).  

Daarnaast helpt een deel van de aanwezige partners regelmatig (6,9%) of vrijwel dagelijks (8,7%) bij 

de opvang, een ander deel (26,8%) doet dat een enkele keer, als het nodig is (figuur 3.32). De 

meerderheid (57,7%) van de partners speelt verder geen rol in de werkzaamheden die samenhangen 

met de opvang van de gastkinderen. 

 

                                                           
13

 Voor een vergelijking op het punt van aanwezigheid van de partner tijdens het werk als gastouder tussen de 
gastouders-aan-huis en de totale steekproef, zie bijlage 2. 
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Figuur 3.31: Verdeling in percentages gastouders voor wie de partner wel of niet optreedt als achtervang bij 
calamiteiten 

 

 
Figuur 3.32: Verdeling in percentages van de mate waarin de partner een aandeel heeft in het werk van de 
gastouder 

 

 

3.5 De rol van het gastouderbureau  

Gastouderbureaus in Nederland hebben een belangrijke taak in het bewaken en stimuleren van de 

kwaliteit van de gastouderopvang. Daarnaast verzorgen zij de bemiddeling tussen gastouders en 

ouders, en vervullen zij de ‘kassiersfunctie’. Het is voor gastouders die zich willen laten registreren in 

het LRKP verplicht ingeschreven te staan bij een gastouderbureau. Gastouders die dat willen, kunnen 

zich ook bij meerdere bureaus inschrijven. In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoeveel 

gastouders inderdaad bij meerdere gastouderbureaus zijn ingeschreven, de mate waarin zij tevreden 

zijn over hun gastouderbureau en de onderwerpen waarvoor zij belang hechten aan contact met de 

bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau. 

3.5.1 Inschrijving bij één of meer gastouderbureaus 

Bijna driekwart (73,1%) van de gastouders in de steekproef staat ingeschreven bij één 

gastouderbureau, 16,9% bij twee bureaus en nog eens 10% bij drie bureaus of meer (figuur 3.33).14 
 

                                                           
14

 Het percentage gastouders dat is ingeschreven bij meerdere bureaus (26,9%) ligt daarmee in de steekproef 
duidelijk hoger dan bij de berekening op basis van het LRKP-bestand, waarin slechts voor 12% van de 
gastouders inschrijving bij meerdere bureaus is aangegeven. Het is op basis van de verzamelde gegevens niet 
goed uit te maken waar dit verschil vandaan komt. 
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Figuur 3.33: Overzicht van het percentage gastouders dat ingeschreven staat bij een of meerdere 
gastouderbureaus 

 

3.5.2 Bemiddelingskosten voor ouders 

De meeste gastouders weten niet welk bedrag ouders betalen voor de bemiddeling door het 
gastouderbureau. Degenen die de vraag wel beantwoordden (23%), noemen bedragen tussen 0 en 
100 euro, met een gemiddelde van €45,- per maand. Het meest genoemde bedrag is €50,- voor het 
eerste kind. 
 

3.5.3 Mate van tevredenheid over het gastouderbureau 

Gemiddeld genomen zijn de gastouders tevreden over hun gastouderbureau. Dat geldt zowel in het 

algemeen, als bij een uitsplitsing naar de verschillende taken die het gastouderbureau vervult: de 

koppeling en bemiddeling, de pedagogische begeleiding, praktische ondersteuning en de uitvoering 

van de kassiersfunctie. Op alle aspecten komt de mate van tevredenheid uit op een score rond de 4 

(tevreden) bij een vijfpuntsschaal lopend van 1= zeer ontevreden tot en met 5= zeer tevreden. 

 

3.5.4 Onderwerpen waarvoor het gastouderbureau van belang is 

De belangrijkste gespreksonderwerpen tussen het gastouderbureau en de gastouders (tabel 3.4) zijn, 
vanuit het perspectief van de gastouders, vooral de meer ‘zakelijke onderwerpen’: overzichten van 
betalingen, de uitvoering van de kassiersfunctie, het maken van een risico-en 
veiligheidsinventarisaties. Minder belang wordt kennelijk gehecht aan het regelen van vervanging 
door het gastouderbureau, of aan een rol van het gastouderbureau in het leggen van contacten met 
andere gastouders.   
 
 

Gespreksonderwerpen met het gastouderbureau Gemiddelde score 

overzicht van urenstaten en betalingen 4,0 

de uitvoering van de kassiersfunctie in het algemeen 3,9 

ondersteuning bij het maken van de risico-en veiligheidsanalyses 3,9 

het afsluiten van de overeenkomst met de vraagouders 3,8 

informatie over veiligheid en gezondheid 3,7 

informatie over wet- en regelgeving 3,7 

het aangeven van vaste uurprijzen/tarieven 3,5 

de koppeling/bemiddeling in het algemeen 3,5 
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begeleiding bij problemen met ouders 3,5 

aanbod van scholing/cursussen 3,5 

begeleiding bij problemen met kinderen 3,4 

de praktische ondersteuning in het algemeen 3,3 

de (pedagogische) begeleiding in het algemeen 3,2 

ondersteuning bij het maken van een pedagogisch werkplan 3,1 

contact leggen/kennismaking met vraagouders 3,1 

werving van gastkinderen 3,0 

het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie 3,0 

contacten met andere gastouders 2,8 

uitleen van speelmaterialen
15

 2,3 

Tabel 3.4: Gespreksonderwerpen met het gastouderbureau en de mate van belang daarvan volgens de 
gastouders (1= heel onbelangrijk, 2 = onbelangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk) 

 

3.6 De arbeidssituatie van gastouders 

 

Bij het in beeld brengen van gastouders in Nederland past ook een beeld van de 

arbeidsomstandigheden waarbinnen zij hun werk verrichten. Enkele van die omstandigheden zijn 

hiervoor al aan de orde geweest, zoals in de paragraaf over de mate van flexibiliteit van de 

gastouderopvang. We hebben de gastouders in de enquête ook enkele vragen voorgelegd over het 

aantal uren per week dat zij werken, het aandeel dat zij daarmee verdienen in het gezinsinkomen, de 

urenadministratie die zij bijhouden en de regelingen rond ziekte en vakanties van henzelf en van de 

kinderen die zij opvangen. 

 

3.6.1 Het aantal uren per week dat de gastouder werkzaam is 

Voor 28,5% van de gastouders geldt dat zij maximaal 16 uur per week (twee werkdagen) werken als 

gastouder. Verder werkt 46,5% van de respondenten twee tot vier dagen per week als gastouder. 

Een kwart van de gastouders heeft een werkweek van 32 uur (vier dagen) of meer (figuur 3.34). 

Opvallend binnen die laatste categorie is de grote groep van ruim 13% van de gastouders die 

aangeeft meer dan 38 uur per week als gastouder te werken. 
 

 

                                                           
15

 Een praktijk die wellicht is ingehaald door aanbod van betaalbaar speelgoed via Marktplaats e.d. 
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Figuur 3.34: Percentages gastouders ingedeeld naar het aantal uren per week dat zij werkzaam zijn als 
gastouder. 

 

Voor ruim 81% van de respondenten is het aantal uren dat zij op dit moment werken als gastouder in 

overeenstemming met hun wensen. Bijna 15% zou echter graag meer werken. Voor 4% geldt dat zij 

juist graag wat minder uren zouden werken dan zij momenteel doen. 
 

3.6.2 Inkomen en aandeel in het gezinsinkomen 

Bijna een kwart (23%) van de respondenten die deze vraag beantwoordden, heeft – naast het werk 
als gastouder – ook ander betaald werk (figuur 3.35).  

Bijna 11% van de gastouders is in het gezin de enige kostwinner, en nog eens 9% verdient met het 

werk als gastouder de helft of meer van het gezinsinkomen. Voor bijna de helft van de respondenten 

die deze vraag beantwoordden, geldt dat het aandeel van hun inkomsten als gastouder een kwart of 

minder uitmaakt van het gezinsinkomen. De overige bijna 32% van de gastouders verdient met hun 

inkomsten minder dan de helft, maar meer dan een kwart van het gezinsinkomen.  
 

 
Figuur 3.35: De mate waarin de inkomsten als gastouder bijdragen in het gezinsinkomen, in percentages 
verdeeld over vier groepen. 

 

3.6.3 Uurprijs per kind, urenadministratie en specificatie bij de factuur 

De uurprijs die het meest wordt genoemd door de gastouders is €5,- per uur per kind (29%), ook €4,- 
komt relatief vaak voor (6%). De overige ouders noemen andere bedragen, waaronder ook veel 
bedragen die waarschijnlijk eerder een dag- of maandtarief inhouden (zoals €42,- of zelfs €95,-). 
 
Een grote meerderheid (87%) van de gastouders houdt een urenadministratie bij. Eveneens ruim 
87% van de respondenten geeft aan dat de ouders bij de factuur ook een urenspecificatie 
ontvangen.16 
 

                                                           
16

 Overigens is hier niet helemaal duidelijk hoe het antwoord ‘nee’ moet worden geïnterpreteerd. Wellicht is deze optie ook 

gekozen als ouders een standaard aantal uren afnemen, of wanneer de urenadministratie door het gastouderbureau wordt 

bijgehouden. 
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Figuur 3.36: Verdeling in percentages van gastouders die wel en geen urenadministratie bijhouden 

 
 

3.6.4 Kinderopvangtoeslag ouders 

Zo’n 22% van de gastouders geeft aan niet te weten of de ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. 
Wanneer we kijken naar de 78% gastouders die daarvan wel op de hoogte zijn (figuur 3.37), geeft 
daarvan 90% aan dat alle ouders van de gastkinderen inderdaad een kinderopvangtoeslag ontvangen 
en heeft de overige 10% één of meer ouders die geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. 
 

 

 
Figuur 3.37: Verdeling over percentages gastouders die aangeven of ouders al dan niet gebruikmaken van de 
kinderopvangtoeslag 

 

3.6.5 Typering contractvormen 

De vraag naar de formele arbeidssituatie van gastouders leidt tot verrassende uitkomsten. In de 
vraagstelling is gebruik gemaakt van de typering van de arbeidsrelatie zoals die gebruikt wordt door 
de Belastingdienst, maar het lijkt erop dat de categorieën niet voor alle respondenten voldoende 
helder waren. Er is waarschijnlijk enige verwarring ontstaan over het begrip ‘arbeidsovereenkomst’.  
 
Bijna 43% van de gastouders geeft aan dat zij een arbeidsovereenkomst hebben met het 
gastouderbureau. De mogelijkheid bestaat, maar is vrij ongebruikelijk in Nederland. Doorgaans 
werken gastouders op basis van een Overeenkomst van Opdracht (OVO). Zij hebben weliswaar een 
overeenkomst met het gastouderbureau, maar dat is geen arbeidsovereenkomst in de relatie 
werkgever-werknemer. Alleen gastouders die bij de vraagouder thuis opvangen vallen onder het 
arbeidsrecht en/of onder de regeling dienstverlening aan huis. De verschillende contractvormen 
hebben consequenties voor het recht op doorbetaling bij ziekte en vakantie. 
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Voor de gastouderbureaus is het overigens wel relevant te weten dat de aangesloten gastouders de 
overeenkomst kennelijk anders interpreteren dan formeel juist is. 
 
 

 
Figuur 3.38: Overzicht van de percentages gastouders per type arbeidssituatie (met de kanttekening dat hier 
waarschijnlijk de vraagstelling onvoldoende duidelijk is geweest, zodat het overzicht met de nodige 
voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd). 

 
 

3.6.6 Vervanging 

Het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie gebeurt voor 15% van de gastouders door het 
gastouderbureau, maar veruit in de meeste gevallen door de ouders (65,4%). Slechts een enkele 
gastouder heeft vaste afspraken met een andere, geregistreerde gastouder (3,9%), de andere 13,2% 
van de gastouders regelt zelf vervanging als het nodig is, maar heeft daarvoor verder geen vaste 
contacten. 

 

 
Figuur 3.39: Percentage gastouders dat aangeeft wie voor hen vervanging regelt bij ziekte of vakantie  

 

3.6.7 Doorbetaling bij ziekte en vakantie 

Als een kind ziek is, wordt de gastouder in de meeste gevallen wél doorbetaald (61,7%). In 39,3% van 
de gevallen gebeurt dat niet (figuur 3.40). 
Als een kind op vakantie is, wordt de gastouder door 21,4% van de ouders doorbetaald. In de meeste 
gevallen (78,6%) geldt echter de redenering dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 
gastouderopvang en dat de ouders daarvoor dan ook geen kosten betalen (figuur 3.41). 



43 
 

 

 
Figuur 3.40: Verdeling in percentages gastouders die wel en niet krijgen doorbetaald wanneer een kind ziek is 

 

 
Figuur 3.41: Verdeling in percentages gastouders die wel en niet krijgen doorbetaald wanneer een kind op 
vakantie is 

 
 
Als de gastouder ziek is, is zij dat voor eigen rekening: slechts 17% van de respondenten geeft aan dat 
zij worden doorbetaald bij ziekte (figuur 3.42).  
Hetzelfde geldt, in nog iets sterkere mate, wanneer de gastouder op vakantie gaat. In dat geval krijgt 
slechts 12,4% van de gastouders doorbetaald (figuur 3.43). 
 
Het formele recht op vakantie en op doorbetaling bij ziekte geldt alleen voor de gastouders die vallen 
onder de regeling dienstverlening aan huis17 of het arbeidsrecht. 

 

                                                           
17

“Gastouders die bij ouders thuis werken met een maximum van drie dagen per week vallen (...) onder de regeling 

dienstverlening aan huis. Daarmee verdienen zij het wettelijk minimumloon en hebben zij recht op 6 weken doorbetaling bij 

ziekte en recht op vakantie.” (Brancheorganisatie Kinderopvang (z.j.) Gastouders in de regeling dienstverlening aan huis.  

http://www.kinderopvangtotaal.nl/PageFiles/5370/001_1397569843253.pdf 

 

http://www.kinderopvangtotaal.nl/PageFiles/5370/001_1397569843253.pdf
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Figuur 3.42: Verdeling in percentages gastouders die wel en niet krijgen doorbetaald wanneer zijzelf ziek zijn 

 

 
Figuur 3.43: Verdeling in percentages gastouders die wel en niet krijgen doorbetaald wanneer zij op vakantie 
zijn. 

 

3.6.8 Redenen om het beroep van gastouder te kiezen 

De belangrijkste redenen die gastouders aangeven voor hun beroepskeuze zijn (tabel 3.5): het bieden 

van individuele en kleinschalige kinderopvang (63,9%), en de zelfstandigheid van het werk (60,4%). 

Ook de mogelijkheid om als gastouder betaald werk te combineren met de zorg voor een eigen gezin 

(55,1%) en financiële redenen in het algemeen (46%) zijn voor een belangrijke groep gastouders 

motieven voor hun keuze om gastouder te worden. 

De percentages van 23,3% en 22,1% gastouders die aangeven dat zij kozen voor een rol als gastouder 

opdat hun eigen kinderen dan kunnen gaan werken, en opdat zij op deze manier hun kleinkinderen 

regelmatig kunnen zien, liggen iets lager dan het percentage van 30,3% grootouders dat al eerder 

naar voren kwam (figuur 3.6). 

Een percentage van 12,9% de respondenten geeft aan dat zij als gastouder zijn begonnen omdat zij 

hun baan in een kindercentrum zijn verloren. 

 
Ik ben gastouder geworden % (helemaal) 

mee eens 

…  omdat ik graag individuele en kleinschalige kinderopvang wil bieden. 63,9 

…  omdat de zelfstandigheid van het werk me aantrok: ik ben eigen baas. 60,4 

…  omdat ik zo betaald werk kan combineren met de zorg voor mijn eigen gezin.      55,1 

…  om financiële redenen 46,0 

…  zodat mijn eigen kinderen kunnen opgroeien met andere kinderen.        29,9 
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…  omdat alleen thuiszitten ook niks is 25,4 

…  zodat mijn eigen (volwassen) kinderen kunnen gaan werken. 23,3 

…  omdat ik nu mijn kleinkinderen vaak zie 22,1 

…  omdat ik mijn baan in een kindercentrum verloor 12,9 

Tabel 3.5: De redenen voor gastouders om te kiezen voor het beroep uitgedrukt in het percentage gastouders 
die het met de stelling eens of helemaal eens zijn, bij antwoordopties op een vijfpuntsschaal: 1=helemaal mee 
oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee oneens. 

 
 

3.7 Visie op opvoeding en opmerkingen van gastouders over het beroep 

 
In de vragenlijst is ook een aantal uitspraken opgenomen die iets zouden kunnen zeggen over de 
visie van gastouders op het opvoeden van kinderen, en op de activiteiten die zij met kinderen 
ondernemen. Het overzicht in tabel 3.6 laat zien dat vooral buitenspelen (96,1%) en ruimte om zelf te 
kiezen (91,1%), gezelligheid (89,9%), uitstapjes naar speelplekken (88%), rust, reinheid en regelmaat 
(86,1%) voor verreweg de meeste gastouders belangrijk zijn. 
Verder valt op dat 81.5% ook bewust activiteiten onderneemt die de taal- en denkontwikkeling van 
kinderen stimuleren, en dat 72% naar een peuterspeelzaal gaan voor 2- en 3-jarigen belangrijk vindt 
als voorbereiding op de basisschool. Ruim driekwart van de gastouders (75,5%) vindt dat kinderen 
zich moet houden aan haar regels, ook als die anders zijn dan de regels van de ouders.  
Wat minder steun is er voor de stellingen dat kinderen zich op hun eigen manier ontwikkelen, en dat 
je daaraan niet te veel moet sturen (41,9%), en voor het werken met een vast dag- en 
weekprogramma (36%). Dat slechts 20,3% aangeeft activiteiten te ondernemen zoals museum- en 
theater- of muziekbezoek is waarschijnlijk deels te verklaren uit de relatief jonge leeftijd van de 
kinderen die zij opvangen. 
 

Uw manier van opvoeden % (helemaal) 

mee eens 

Ik zorg ervoor dat de kinderen dagelijks buiten komen (wandelen, fietsen, 

buitenspelen). 

96,1 

Bij mij hebben de kinderen ruimte om zelf te kiezen wat zij willen gaan doen/spelen. 91,1 

Het belangrijkste is dat kinderen het leuk en gezellig hebben bij mij. 89,9 

Ik maak uitstapjes met mijn gastkinderen naar een speelplek, park, kinderboerderij e.d. 88,0 

De hoofdzaak is voor mij: zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. 86,1 

Ik doe bewust activiteiten die de taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren. 81,5 

Kinderen moeten zich bij mij houden aan mijn regels, ongeacht of hun ouders die 

regels ook hanteren. 

75,5 

Ik vind het goed als 2- en 3-jarigen (óók) naar een peuterspeelzaal gaan om alvast te 

‘wennen’ aan school. 

72,0 

Bij een gastouder leren kinderen om met andere kinderen om te gaan. 71,6 

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, daar moet je niet al te veel aan gaan 

‘sturen’. 

41,9 

Ik werk met een vast dag- en weekprogramma. 36,0 

Ik bezoek met mijn gastkinderen musea, en/of theater- of muziekvoorstellingen. 20,3 

Tabel 3.6: Opvattingen van gastouders over zaken waaraan zij belang hechten in de opvoeding van kinderen 
uitgedrukt in het percentage gastouders die het met de stelling eens of helemaal eens zijn, bij antwoordopties 
op een vijfpuntsschaal: 1=helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee 
oneens. 
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Eigen opmerkingen van gastouders 

Aan het einde van de vragenlijst vroegen wij de gastouders nog naar eigen opmerkingen over hun 

werk als gastouder. De opmerkingen die hier geplaatst werden, zijn grotendeels te categoriseren in 

twee groepen: aan de ene kant de gastouders die kanttekeningen plaatsen bij hun positie op de 

arbeidsmarkt. Zij voelen zich in hun beroep niet erkend door het ontbreken van een cao, vinden dat 

zij te weinig betaald krijgen in vergelijking met de grote verantwoordelijkheid van het beroep. Er zijn 

teveel plichten en te weinig rechten.   

Aan de andere kant is er de groep gastouders die benadrukt hoe fijn en belangrijk zij hun werk als 

gastouder vinden. Zij geven aan dat het een dankbaar beroep is, ook benadrukken zij de 

kleinschaligheid van de gastouderopvang en hoe zij dat rustiger voor de kinderen vinden. 
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4. Twee specifieke groepen gastouders: de grootouders en de full-timers 

 

Uitvoering van een factoranalyse op basis van de antwoorden van de respondenten maakt zichtbaar 

dat er in elk geval twee typen gastouders zich als specifieke groep onderscheiden van de overige 

gastouders: de grootouders (de gastouders die tevens opa/oma zijn van alle of enkele van de 

kinderen die zij opvangen) en de ‘full-timers’ (de gastouders die meer dan 32 uur per week 

werkzaam zijn als gastouder). Voor deze twee groepen maken we in dit hoofdstuk een vergelijking 

met de totale groep gastouders waarover in hoofdstuk 3 al is gerapporteerd.18 

Er zijn in totaal 609 gastouders die hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek, daarvan zijn 

er 182 ook grootouder van alle of enkele van hun gastkinderen, en zijn er 145 full-timers, volgens 

onze hierboven gegeven definitie: de gastouders die 33 of meer uren per week werken als gastouder. 

 

4.1 Achtergrondkenmerken van grootouders en full-timers 

4.1.1 Sekse 

In de groep ‘grootouders’ ligt het percentage mannelijke gastouders duidelijk hoger dan in de totale 

groep, bij de fulltimers is dit percentage juist kleiner. 

 
geslacht gastouders totaal grootouders full-timers 

man 5,3 16,9 2,1 

vrouw 94,7 83,1 97,9 

Tabel 4.1: Het percentage mannen en vrouwen onder de gastouders: in de totale groep respondenten, onder de 
grootouders en de fulltimers, in percentages 

4.1.2 Leeftijd 

De leeftijd van de grootouders ligt, logischerwijs, hoger dan die in de totale groep gastouders, zoals 

zichtbaar is in tabel 4.2. Waar voor de totale groep de 50-59 jarigen de meest voorkomende 

leeftijdsgroep is (24,9%), is meer dan de helft van de grootouders tussen de 60-69 jaar (52,2%).  

De full-timers zijn juist gemiddeld genomen jonger dan de totale groep, met een accent op de 

leeftijdsgroepen tussen 30 t/m 59 jaar (resp. 26,6%, 20,3% en 28%). 

 
leeftijd gastouders totaal grootouders full-timers 

18-23 jaar 2,9 0 2,8 

24-29 jaar 12,3 0 14,7 

30-39 jaar 17,8 0 26,6 

40-49 jaar 19,6 1,7 20,3 

50-59 jaar 24,9 31,5 28,0 

60-69 jaar 17,8 52,2 5,6 

70 jaar of ouder 4,6 14,6 2,1 

Tabel 4.2: Verdeling over leeftijdsgroepen in de totale groep respondenten, onder de grootouders en de 
fulltimers, in percentages 

 

                                                           
18

 Er zijn geen significantieanalyses gerapporteerd omdat het methodologisch niet correct is om vergelijkingen 
te maken tussen enerzijds een sterk-samenhangende groep (zoals de grootouders, of de fulltimers), en 
anderzijds een sterk-diverse groep (zoals de overige gastouders of de totale groep respondenten). 
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4.1.3 Opleidingsniveau 

Uit de beantwoording van de vraag naar de hoogste, afgeronde opleiding blijkt dat het 

opleidingsniveau van de grootouders lager ligt dan dat voor de totale groep, vooral wanneer we 

daarvoor kijken naar het percentage grootouder-gastouders van 47% dat aangeeft dat zij ten hoogste 

een MBO-2 diploma hebben, tegenover 27% voor de totale groep en 28,8% voor de fulltimers (tabel 

4.3). In de groep gastouders totaal, en onder de full-timers zijn er percentueel meer gastouders met 

als hoogste afgeronde opleiding een MBO-3 of -4 diploma, dan onder de grootouders. Voor de 

hogere opleidingen zijn er weinig verschillen tussen de drie groepen: wanneer we HBO en 

Universiteit samennemen gaat het om respectievelijk 18,5% hoger opgeleiden voor de groep 

gastouders totaal, 18,1% voor de grootouders en 17,3% voor de fulltimers. 

 
opleiding gastouders totaal grootouders full-timers 

MBO-niveau 2 27,0 47,0 28,8 

MBO-niveau 3 19,0 9,6 23,7 

MBO-niveau 4 27,5 16,9 25,9 

HAVO 5,9 6,0 2,9 

VWO 2,1 2,4 1,4 

HBO 17,1 15,7 17,3 

Universiteit 1,4 2,4 0 

Tabel 4.3: Verdeling naar niveau van de hoogst-afgeronde opleiding, in de totale groep respondenten, onder de 
grootouders en de fulltimers, in percentages 

 

4.1.4 Werkervaring als gastouder 

Vergeleken met de totale groep gastouders (tabel 4.4) hebben de grootouders meer jaren 

werkervaring als gastouder. Opgeteld is ruim driekwart (76,4%) van de groep grootouders al meer 

dan vijf jaar werkzaam als gastouder, tegenover 57,7% van de totale groep en 53,3% van de full-

timers. Er zijn in het afgelopen jaar maar weinig grootouders als gastouder begonnen. Onder de full-

timers zijn juist de ‘starters’ wat sterker vertegenwoordigd met 12,5%, tegenover 9,8% in de totale 

groep gastouders. 

 
aantal jaren werkervaring als gastouder gastouders totaal grootouders full-timers 

korter dan 1 jaar 9,8 1,4 12,5 

(langer dan) 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 32,5 22,2 34,2 

(langer dan) 5 jaar, maar korter dan 10 jaar 40,6 55,6 30,8 

10 jaar of langer 17,1 20,8 22,5 

Tabel 4.4: Aantal jaren werkervaring als gastouder in de totale groep respondenten, onder de grootouders en 
de fulltimers, in percentages 

 

4.1.5 Andere werkervaring 

Het percentage gastouders met andere werkervaring is onder de grootouders met 56,9% kleiner dan 

in de totale groep waar 76,9% ook beschikt over werkervaring elders. Onder de full-timers is dat 

percentage juist groter (85,8%) (tabel 4.5). 

In tabel 4.6 wordt duidelijk dat het voor die grootouders die werkervaring hebben in een andere 

baan, in de meeste gevallen (73,8%) ook gaat om een ruime periode aan andere werkervaring (10 

jaar of langer). De werkervaring in een andere baan van de full-timers is vergelijkbaar met die in de 

totale groep gastouders. Ook in deze beide groepen heeft overigens bijna de helft van de gastouders 

10 jaar of langer gewerkt in een andere baan (resp. 48,2% in de totale groep, en 47,9% in de groep 

full-timers).  
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andere werkervaring gastouders totaal grootouders full-timers 

ja 76,9 56,9 85,8 

nee 23,1 43,1 14,2 

Tabel 4.5: Werkervaring in een andere baan in de totale groep respondenten, onder de grootouders en de 
fulltimers, in percentages 

 

aantal jaren andere werkervaring gastouders totaal grootouders full-timers 

korter dan 1 jaar 2,1 0 0,8 

(langer dan) 1 jaar, maar korter dan 5 jaar 24,1 8,7 26,4 

(langer dan) 5 jaar, maar korter dan 10 jaar 25,7 17,5 24,8 

10 jaar of langer 48,2 73,8 47,9 

Tabel 4.6: Aantal jaren werkervaring in een andere baan in de totale groep respondenten, onder de grootouders 
en de fulltimers, in percentages 

 

4.1.6 Aantal dagdelen per week dat gastouders opvang bieden 

We hebben de drie groepen tevens vergeleken in het aantal dagdelen per week waarop kinderen 

worden opgevangen. In de totale groep gastouders ligt het gemiddelde op 4,9 dagdelen per week, 

afgerond komt dat neer op twee- en een halve dag per week. Het gemiddeld aantal dagdelen in de 

groep grootouders ligt met 4,7 iets, maar niet veel lager. De full-timers werken duidelijk meer (maar 

dat was ook het selectiecriterium: meer dan 32 uur per week). Zij vangen gemiddeld genomen 

gedurende 6,5 dagdeel kinderen op, ofwel: zij zijn ruim drie werkdagen per week werkzaam als 

gastouder.19 

 
Gemiddeld aantal dagdelen werkzaam 

als gastouder 

gastouders totaal grootouders full-timers 

 4,9 4,7 6,5 

Tabel 4.7: Gemiddeld aantal dagdelen per week dat een gastouder werkzaam is als gastouder, in de totale 
groep respondenten, onder de grootouders en de fulltimers. 

 

4.2 Structurele kenmerken van opvang bij grootouders en full-timers 

4.2.1 Opvanglocatie 

Wanneer we in tabel 4.8 een vergelijking maken tussen de totale groep gastouders in de steekproef 

en de groep grootouders, valt op dat de verhouding tussen opvang in de eigen woning, en opvang in 

de woning van de ouders niet verschilt. De full-timers vangen vergeleken met de totale groep juist 

relatief vaak op in hun eigen woning en minder vaak bij de ouders (en kinderen) thuis.20 Zij hebben 

bovendien, vergeleken met de totale groep (en vooral vergeleken met de grootouders) vaker de 

beschikking over een aparte opvangruimte bij hun eigen woning. 

 
opvanglocatie gastouders totaal grootouders full-timers 

eigen woning 76,5 79,4 87,5 

                                                           
19

 Zie ook tabel 4.10 voor het aantal kinderen dat de drie typen gastouders opvangen, resp. 4, 3 en 6. 
20

 Dat is overigens logisch, aangezien gastouders-aan-huis meestal werken via de regeling dienstverlening aan huis, 

waarvoor een maximum geldt van drie dagen per week. 
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woning van ouder(s) 27,6 27,9 11,9 

aparte opvangruimte 3,4 0,6 6,3 

anders 0,6 1,2 0 

Tabel 4.8: Opvanglocaties in de totale groep respondenten, onder de grootouders en de fulltimers, in 
percentages 

 

4.2.2 Type woning 

Grootouders hebben relatief vaker de beschikking over een vrijstaande woning (37,9%) dan de totale 

groep gastouders (26,6%). En bijna twee keer zo vaak als de full-timers (20,1%). De full-timers vangen 

het vaakst op in een eengezinswoning (66,2%), maar ook in de beide andere groepen is dit het meest 

voorkomende woningtype waar de opvang van de gastkinderen plaatsvindt (resp. 59,3% in de totale 

groep, en 48,3% in de groep grootouders). 

 
type woning gastouders totaal grootouders full-timers 

vrijstaande woning 26,6 37,9 20,1 

eengezinswoning 59,3 48,3 66,2 

flat of bovenwoning 4,3 5,2 2,2 

anders 9,9 8,6 11,5 

Tabel 4.9: Typen woningen waar de opvang plaatsvindt, binnen de totale groep respondenten, de groep 
grootouders en de groep fulltimers, in percentages 

 

4.2.3 Aantal kinderen per week en groepsgrootte 

De totale groep gastouders vangt gezamenlijk 2399 kinderen op, de 182 grootouders zorgen voor 

opvang van in totaal 546 kinderen, en de 145 ‘full-timers’ vangen samen 900 kinderen op. Gemiddeld 

komt dat neer op: 4 kinderen per gastouder berekend over de totale groep, 3 kinderen per 

grootouder en 6 kinderen per full timer (tabel 4.10). 

 

 
gemiddeld aantal 

gastkinderen 
gastouders totaal grootouders full-timers 

 4 3 6 

Tabel 4.10: Het gemiddeld aantal kinderen per type gastouder: de totale groep respondenten, de groep 
grootouders en de groep fulltimers. 

 

Groepsgrootte 

Het percentage gastouders met weinig, gemiddeld en veel gastkinderen in de drie groepen (tabel 

4.11) weerspiegelt die bovenstaande verschillen in het gemiddeld aantal kinderen. Bij vergelijking op 

basis van een indeling in drie categorieën, namelijk de gastouders die per week 1-3 kinderen opvang 

(weinig), 4-6 kinderen (gemiddeld) en 7-15 kinderen (veel), valt meteen op dat vooral de grootouders 

relatief vaak weinig gastkinderen hebben (77,5%), en de fulltimers relatief vaak juist veel (42,1%). 

 
aantal kinderen bij 

gastouder 

gastouders totaal grootouders full-timers 

weinig (1-3) 56,1 77,5 21,4 

gemiddeld (4-6) 28,5 16,5 36,6 

veel (7-15) 15,4 6,0 42,1 

Tabel 4.11: Het percentage gastouders met weinig, gemiddeld en veel kinderen per week, binnen de totale 
groep respondenten, de groep grootouders en de groep fulltimers. 
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4.2.4 Leeftijd gastkinderen en groepsopbouw 

Tabel 4.12 toont dat het accent ligt op de opvang van de jongste groep (kinderen van 0 tot en met 3 

jaar). Dat is zowel zo voor de totale groep (54,4%) als, in nog sterkere mate, voor de groep full-timers 

(64,2%). Voor de grootouders ligt echter het accent op opvang van kinderen van 4 tot en met 9 jaar 

(51,5%). De grootouders vangen bovendien relatief wat meer kinderen op uit de oudste groep (10 

jaar en ouder). 

 
leeftijd gastkinderen gastouders totaal grootouders full-timers 

0-3 jaar 54,4 38,3 64,2 
4-9 jaar 37,6 51,5 30,1 

10-15 jaar 7,9 10,3 5,7 

Tabel 4.12: De leeftijdsverdeling van de gastkinderen binnen de totale groep respondenten, de groep 
grootouders en de groep fulltimers, in percentages 

 

Leeftijdsopbouw groepen 

Wanneer we vervolgens de groepssamenstelling bekijken, naar leeftijdsspreiding van de kinderen, 

zoals weergegeven in tabel 4.13 komt daaruit het beeld naar voren dat de grootouders en de totale 

groep ongeveer vergelijkbaar zijn als het gaat om de mate van homogeniteit van de groep naar 

leeftijd, terwijl de leeftijdsspreiding van de groep kinderen die wordt opgevangen door de full-timers 

groter is.  

We vatten, zoals ook in hoofdstuk 3 gebeurde, drie groepen als ‘homogeen’ op, namelijk groepen 

met alleen kinderen van 0 t/m 3 jaar, of alleen kinderen van 4 t/m 9 jaar, of van 10 t/m 15 jaar. 

Het percentage ‘homogene leeftijdsgroepen’ bij de totale groep gastouders ligt dan op: 42,6%, en bij 

de grootouders op 44,0%. Het percentage homogene leeftijdsgroepen bij de full-timers is lager, 

namelijk 33,8%.  

 
leeftijdsopbouw groepen gastouders totaal grootouders full-timers 

0-3 jaar 28,4 15,4 31,0 
0-9 jaar 36,1 31,9 42,8 

0-15 jaar 21,3 24,2 23,4 
4-9 jaar 12,2 27,5 2,8 

10-15 jaar 2,0 1,1 0 

Tabel 4.13: De leeftijdsopbouw van de groepen bij de totale groep respondenten, de groep grootouders en de 
groep fulltimers, in percentages 

 

4.3 Pedagogische context voor grootouders en full-timers 

4.3.1 Aantal gastouderbureaus waarbij men is ingeschreven 

Binnen de totale groep gastouders is 73,1% van de gastouders ingeschreven bij één gastouderbureau 

(tabel 4.14). Voor de grootouders ligt dat percentage duidelijk hoger, op 92,1%, en voor de full-

timers duidelijk lager, op 58,2%. De full-timers zijn veel vaker bij twee, drie of meer bureaus 

ingeschreven dan de totale groep gastouders. Onder grootouders komt dat nauwelijks voor. 

 
bij hoeveel gastouderbureaus ingeschreven gastouders totaal grootouders full-timers 

1 bureau 73,1 92,1 58,2 

2 bureaus 16,9 7,3 21,3 

3 bureaus 7,2 0,6 14,9 

4 bureaus 1,9 0 2,8 

5 of meer bureaus 0,9 0 2,8 
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Tabel 4.14: Percentages gastouders in de totale groep, onder grootouders en full-timers dat is ingeschreven bij 
1 of meerdere gastouderbureaus 

 

4.3.2 De mate en inhoud van contact met de bemiddelingsmedewerker GOB 

Figuur 4.1 brengt in beeld in hoeverre de drie groepen gastouders verschillen als het gaat om de 

mate waarin zij contact hebben met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Kort 

samengevat zijn de contacten van de grootouders met de bemiddelingsmedewerker minder intensief 

dan die voor de totale groep. Het contact tussen de bemiddelingsmedewerkers en de full-timers is 

juist relatief intensief.  

Overigens is dit verschil hoogstwaarschijnlijk voor een deel al te verklaren vanuit het feit dat full-

timers gemiddeld genomen meer kinderen opvangen dan met name de grootouders, waardoor er 

voor de full-timers vaker koppelingsgesprekken plaatsvinden bijvoorbeeld. Anderzijds zullen –

waarschijnlijk – grootouders en ouders juist meer onderling regelen, zonder tussenkomst van de 

bemiddelingsmedewerker. 

 

 

Figuur 4.1: De mate van contact met de medewerker van het gastouderbureau (GOB), vergeleken voor de totale 
groep respondenten, de groep grootouders en de groep fulltimers, in percentages 

 

4.3.3 Gespreksonderwerpen met het GOB voor grootouders en fulltimers 

Aan de gastouders is de vraag voorgelegd in hoeverre het gastouderbureau voor hen belangrijk is als 

gesprekspartner over een aantal onderwerpen. In tabel 4.15 zijn de gemiddelde scores vergeleken 

voor de drie groepen. De tabel is gerangschikt naar de mate waarin de totale groep gastouders de 

verschillende onderwerpen belangrijk vindt, met bovenaan ‘het overzicht van urenstaten en 

betalingen’, en onderaan ‘uitleen van speelmaterialen’.  

De vergelijking laat in grote lijnen zien dat de grootouders minder belang hechten aan gesprekken 

met het gastouderbureau dan de totale groep, en de full- timers juist meer.  

Vooral waar het gaat om koppeling en bemiddeling (items 4, 8, 15, 16), en om begeleiding bij 

problemen met ouders en kinderen (items 9 en 11) is het gastouderbureau duidelijk minder van 

belang voor de grootouders, dan voor de totale groep. Voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
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de financiële ondersteuning (items 1, 2 en 7), en informatie over regelgeving, veiligheid en 

gezondheid (items 3, 5, 6) liggen de scores van de grootouders dichter bij die van de totale groep. 

De gemiddelde scores voor de full-timers liggen voor vrijwel alle gespreksonderwerpen juist net iets 

boven die van de totale groep, zonder dat er onderwerpen duidelijk uitspringen. 

Pedagogische begeleiding in het algemeen, en ondersteuning bij het maken van een pedagogisch 

werkplan vinden alle drie de groepen gastouders niet belangrijk en niet onbelangrijk, de gemiddelde 

score bevindt zich rond de neutrale score 3. 

 
gespreksonderwerpen met het gastouderbureau gastouders 

totaal 
grootouders full-

timers 

1. overzicht van urenstaten en betalingen 4,0 3,6 4,2 

2. de uitvoering van de kassiersfunctie in het algemeen 3,9 3,4 4,2 

3. ondersteuning bij het maken van de risico-en veiligheidsanalyses 3,9 3,5 4,0 

4. het afsluiten van de overeenkomst met de vraagouders 3,8 3,0 4,0 

5. informatie over veiligheid en gezondheid 3,7 3,5 3,8 

6. informatie over wet- en regelgeving 3,7 3,3 3,8 

7. het aangeven van vaste uurprijzen/tarieven 3,5 3,3 3,5 

8. de koppeling/bemiddeling in het algemeen 3,5 2,9 3,7 

9. begeleiding bij problemen met ouders 3,5 2,6 3,9 

10. aanbod van scholing/cursussen 3,5 3,1 3,7 

11. begeleiding bij problemen met kinderen 3,4 2,8 3,6 

12. de praktische ondersteuning in het algemeen 3,3 3,0 3,4 

13. de (pedagogische) begeleiding in het algemeen 3,2 3,0 3,4 

14. ondersteuning bij het maken van een pedagogisch werkplan 3,1 2,8 3,2 

15. contact leggen/kennismaking met vraagouders 3,1 2,3 3,2 

16. werving van gastkinderen 3,0 2,1 3,2 

17. het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie 2,9 2,4 3,1 

18. contacten met andere gastouders 2,8 2,3 2,8 

19. uitleen van speelmaterialen 2,3 2,1 2,1 

Tabel 4.15: Gespreksonderwerpen en het belang dat de drie groepen gastouders hechten aan contact daarover 
met het gastouderbureau, gemiddelde scores voor de totale groep, de grootouders en de full-timers bij 
antwoorden op een vijfpuntsschaal (1= heel onbelangrijk, 2= onbelangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel 
belangrijk). 

 

4.3.4 Deelname aan scholing door grootouders en full-timers 

Grootouders hebben in het afgelopen jaar even vaak deelgenomen aan scholing (56,2%) als de totale 

groep gastouders (56,0%), full-timers scoren op dit punt duidelijk hoger (62,5%), zoals tabel 4.16 laat 

zien.  

Wanneer we kijken naar het type scholing waarvoor gastouders kiezen (tabel 4.17 en 4.18) gaat het 

voor alle drie de groepen in de meeste gevallen om cursussen en trainingen die worden aangeboden 

vanuit het gastouderbureau. Vooral de grootouders lijken daarnaast weinig eigen initiatieven te 

ontplooien. De full-timers nemen juist relatief wat vaker deel aan cursussen of trainingen die door 

een ander instituut worden verzorgd dan het eigen gastouderbureau. Zowel voor de grootouders als 

voor de full-timers ligt de deelname aan e-learning of digitale modules iets hoger dan voor de totale 

groep gastouders. 

 
extra scholing voor werk als 

gastouder in het afgelopen jaar 

gastouders totaal grootouders full-timers 

Ja 56,0 56,2 62,5 
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nee 44,0 43,8 37,5 

Tabel 4.16: Percentages gastouders onder de totale groep, de grootouders en de full-timers die hebben 
deelgenomen aan scholing gericht op het werk als gastouder 

 

type scholing vanuit 

gastouderbureau 

gastouders totaal grootouders full-timers 

cursus of training 46,2 47,4 49,6 

workshop 7,4 5,9 11,7 

e-learning of digitale module 11,2 12,7 13,5 

intervisie 2,6 0,5 2,4 

Tabel 4.17: Typen scholing vanuit het gastouderbureau waaraan gastouders uit de drie groepen hebben 
deelgenomen, in percentages 

 

type scholing op eigen 

initiatief 

gastouders totaal grootouders full-timers 

cursus of training 11,1 4,9 17,1 

workshop 1,5 0,6 1,6 

e-learning of digitale module 2,2 2,4 2,4 

intervisie 0,2 0,6 0 

Tabel 4.18: Typen scholing op eigen initiatief waaraan gastouders uit de drie groepen hebben deelgenomen, in 
percentages 

 

4.3.5 Visie op het beroep van gastouder onder grootouders en full-timers 

Anders dan in hoofdstuk 3 rapporteren we in tabel 4.19 niet het percentage gastouders dat het eens 

of helemaal eens is met de uitspraken over het beroep van gastouder, maar de gemiddelde scores op 

een vijfpuntsschaal. We vergelijken opnieuw de grootouders en de full-timers met de totale groep 

gastouders. 

- Gemiddeld genomen zijn gastouders het eens met de uitspraak ‘gastouder zijn is een vak’. Dit 

geldt in iets mindere mate voor de grootouders, en iets sterker voor de full-timers. 

- Gemiddeld genomen zijn gastouders het enigszins eens met de uitspraak ‘het bijhouden van 

informatie over opvoeding hoort bij mijn beroep.’ De grootouders bevinden zich rond de 

neutrale positie (3.2), terwijl de full-timers dicht in de buurt komen van de gemiddelde score 

voor ‘mee eens’. 

- Met de uitspraak ‘contacten met andere gastouders zijn belangrijk voor mij’ komen 

grootouders in de richting van ‘oneens’. Voor de totale groep blijft de score neutraal, maar 

de full-timers hechten duidelijk meer waarde aan onderlinge contacten tussen gastouders. Zij 

scoren in de richting van ‘mee eens’. 

- Waar het gaat om het volgen van discussies van gastouders via social media ontlopen de drie 

groepen elkaar weinig. Gemiddeld genomen doen alle drie de groepen dat weinig, al is er 

een klein percentage binnen elk van de groepen die dat wel doet. 

- Ook deelname aan een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt, komt in alle drie de 

groepen weinig voor, al zijn er zeker binnen alle groepen wel gastouders die dat wel doen. 

 
In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak over het beroep van 

gastouder? 

gastouders 

totaal 

grootouders full-timers 

Gastouder zijn is een vak. 4,0 3,6 4,3 

Het bijhouden van informatie over opvoeding hoort bij mijn beroep 3,6 3,2 3,8 

Contacten met andere gastouders zijn belangrijk voor mij 2,9 2,3 3,6 
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Wie zelf kinderen heeft, heeft voor het beroep van gastouder 

eigenlijk geen verdere scholing nodig 

2,6 3,1 2,3 

Ik volg via social media zoveel mogelijk discussies van gastouders 2,4 2,3 2,6 
Ik ben lid van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt 1,8 1,6 1,9 

Tabel 4.19: De visie van gastouders op enkele aspecten van het beroep, gemiddelde scores op een 
vijfpuntsschaal (1=helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee 
oneens), vergeleken voor de drie groepen: gastouders totaal, grootouders en full-timers. 
 

 

4.3.6 Rol partner 

Wanneer we in tabel 4.20 de rol vergelijken van de partner van de gastouders, in de totale groep, 

onder de grootouders en de full-timers, komt als duidelijk –en niet echt verrassend- beeld naar voren 

dat de partner bij de grootouders in veel sterkere mate aanwezig is tijdens de opvang van de 

kinderen (in 30% van de gevallen (vrijwel) altijd), een belangrijker positie vervult als achtervang (in 

76,8% van de gevallen), en vaker hulp biedt bij het werk van de gastouder (in 16,8% van de gevallen). 

Bij de full-timers is de rol van de partner over het algemeen juist iets kleiner dan binnen de totale 

groep. 

 
partner aanwezig tijdens werk als gastouder gastouders totaal grootouders full-timers 

nvt 25,2 18,2 17,9 

zelden of nooit 23,5 11,3 25,5 

af en toe 35,5 27,3 43,4 

vaak/meestal 6,0 13,1 6,9 

(vrijwel) altijd 9,8 30,1 6,2 

partner als achtervang bij calamiteiten    

ja 42,3 76,8 45,3 

nee 57,7 23,2 54,7 

hulp partner bij werk als gastouder    

nee 57,7 27,1 53,9 

ja, enkele keer wanneer nodig 26,8 29,0 36,7 

ja, helpt regelmatig 6,9 16,8 3,9 

ja, ondersteuning vrijwel dagelijks 8,7 27,1 5,5 

Tabel 4.20: De rol van de partner in de drie groepen gastouders: de totale groep, de grootouders en de full-
timers (in percentages van de gegeven antwoorden) 
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5. Resultaten open web-enquête 

 

De vragenlijst stond ook open voor gastouders die niet in de steekproef waren opgenomen. 

Belangstellende gastouders konden deelnemen aan het onderzoek via het invullen van een ‘open 

web-enquête.’ Na opschoning van het bestand door het verwijderen van de blanco vragenlijsten en 

de dubbelingen zijn er in totaal 949 respondenten voor dit deel van het onderzoek. (Niet al die 

respondenten hebben de vragenlijst helemaal tot het eind toe ingevuld. Naarmate we verder komen 

in de lijst, ontbreken er meer antwoorden, maar ook de laatste vraag is nog beantwoord door 654 

gastouders.) 

We rapporteren deze resultaten afzonderlijk omdat de groep ‘spontane respondenten’ op een aantal 

kenmerken significant bleek te verschillen van de groep respondenten uit de landelijk 

representatieve steekproef (zie 2.3).21 Het leek zowel de onderzoekers als de opdrachtgever echter 

zeker interessant om ook de antwoorden van deze groep betrokken gastouders te analyseren en te 

bespreken. We bespreken de resultaten grotendeels in dezelfde volgorde en opbouw als die we in 

hoofdstuk 3 hebben gebruikt voor de resultaten van de representatieve steekproef. Evenals in 

hoofdstuk 4 voor de ‘grootouders’ en ‘full-timers’ voegen we ook in dit hoofdstuk de resultaten uit 

de steekproef toe, ter vergelijking. 

 

5.1 Achtergrondkenmerken ‘spontane respondenten’ 

 

Om de Nederlandse gastouders in beeld te krijgen, hebben we gekeken naar een aantal 

achtergrondkenmerken zoals hun sekse en leeftijd, hun geboortelanden en thuistalen, het al dan niet 

hebben van eigen kinderen, de leeftijd van die eigen kinderen, eventuele familierelaties tussen 

gastouder en gastkinderen, en hun opleiding en werkervaring als gastouder. In deze paragraaf 

bespreken we die achtergrondkenmerken voor de deelnemers aan de web-enquête. We maken 

steeds ook een vergelijking met de resultaten zoals we die hebben gevonden op basis van de random 

steekproef waarover we rapporteerden in hoofdstuk 3. 

 

5.1.1 Sekse 

Van de groep ‘spontane respondenten’ in de web-enquête is 98,8% vrouw en 1,2% man.  

In de steekproef vonden we percentages van 95% vrouwen en 5% mannen, waarbij vervolgens in 

hoofdstuk 4 bleek dat het percentage mannelijke gastouders vooral groot is in de categorie opa’s. 

 

5.1.2 Leeftijd van de gastouder 

In de open web-enquête is bijna driekwart van de gastouders tussen de 30 en 60 jaar oud (22,8% 

tussen 30 en 39 jaar, 24,4% tussen 40 en 49 jaar, en 27% tussen 50 en 59 jaar).  

Vergeleken met de representatieve steekproef  (zie figuur 5.1 hieronder) is de groep respondenten 

van de web-enquête duidelijk jonger. Er zijn onder de ‘spontane respondenten’ met name minder 

gastouders van 60 jaar en ouder. Qua leeftijdsopbouw is de groep gastouders in de web-enquête met 

name vergelijkbaar met de full-timers uit de representatieve steekproef, waarover we rapporteerden 

in hoofdstuk 4. 

                                                           
21

 Samenvoeging van beide bestanden na het toevoegen van een wegingsfactor is geen optie omdat over de samenstelling 

van de totale populatie gastouders nog geen gegevens bekend zijn die daarvoor als criterium genomen kunnen worden. 
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Figuur 5.1: De leeftijd van de gastouders in de web-enquête vergeleken met die van de representatieve 
steekproef, in percentages per leeftijdscategorie 

 

5.1.3 Geboorteland, verblijfsduur in Nederland en thuistalen 

 

Geboorteland 

Van de gastouders in de web-enquête is 94% geboren in Nederland. De overige 6% is geboren in 

Suriname, de Antillen/Aruba, Marokko, een land binnen Europa (Duitsland, België, Groot-Brittannië, 

Frankrijk, Portugal, Zwitserland, Polen, voormalig-Joegoslavië), of buiten Europa (Nieuw Guinea, 

Dominicaanse Republiek, Colombia, Brazilië, Venezuela, VS, Zuid-Afrika, Irak, Iran en Egypte). 

Het percentage in het buitenland geboren gastouders in de web-enquête komt vrijwel overeen met 

dat in de steekproef, waar 95% van de gastouders in Nederland is geboren. 

 

Verblijfsduur 

De meerderheid van de in het buitenland geboren gastouders woont ‘altijd al’ in Nederland (14,9%), 

of is sinds ‘10 jaar of langer’ in Nederland (72,3%). Een enkeling (2,1%) is sinds 6 tot 9 jaar in 

Nederland, en 10,6% sinds 3 tot 5 jaar. 

Ook qua verblijfsduur komen de resultaten van de steekproef en de web-enquête overeen. 
 

Thuistalen 

We vroegen de gastouders welke taal of talen zij thuis, met hun eigen gezinsleden spreken. Voor 

90,2% van de respondenten van de web-enquête is Nederlands de enige taal die zij spreken in hun 

eigen gezin. Daarnaast spreekt 8,9% van de gastouders zowel Nederlands als een andere taal, en een 

enkeling (0,9%) vrijwel altijd een andere taal. 

Het percentage dat uitsluitend Nederlands spreekt in het eigen gezin ligt met 86% in de steekproef 

iets lager dan in de web-enquête. 

 

Talen die genoemd worden naast Nederlands, als gezinstaal voor de gastouders zijn: Fries, dialect 

(o.a. Drents en Limburgs), Engels, Duits, Portugees, Hongaars, Pools, Perzisch, Marokkaans, Arabisch, 

Frans, Spaans, Zwitsers, Indonesisch, Assyrisch, Papiamento en Surinaams. Evenals in de steekproef 
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zijn er ook in de web-enquête enkele gastouders die twee (of drie) verschillende talen gebruiken, 

naast het Nederlands. 
De gastouders die (vrijwel) uitsluitend een andere taal spreken dan Nederlands, spreken met hun 
eigen gezin Fries, Limburgs dialect, Engels of Servo-Kroatisch. 
 

5.1.4 Eigen kinderen van de gastouder 

Van de respondenten in de web-enquête geeft 77% aan dat zij ook zelf kinderen hebben. Dit 

percentage is (vrijwel) gelijk aan dat in de steekproef (77,4%). 

Ook de verdeling over verschillende leeftijdscategorieën voor de eigen kinderen van de gastouder 

komt vrijwel overeen voor de  web-enquête en de steekproef. De gastouders in de web-enquête 

hebben alleen iets vaker kinderen in de middelbare schoolleeftijd, en iets minder vaak kinderen 

ouder dan 18 jaar, dan de gastouders in de steekproef, zoals zichtbaar in figuur 5.2.  

 
Figuur 5.2: De leeftijd van de eigen kinderen van gastouders in de web-enquête vergeleken met die 
van de representatieve steekproef, in percentages per leeftijdscategorie 
 

5.1.5 Familierelatie met gastkinderen 

In de web-enquête heeft 81,9% van de gastouders geen familierelatie met de kinderen die zij 

opvangen, 18,1% heeft dat wel. Waar er sprake is van zo’n familierelatie, gaat het over het algemeen 

om grootouders die tevens gastouder zijn van één of meer van hun kleinkinderen: 9,4% van de 

respondenten in de web-enquête is ook oma/opa van gastkinderen, 5,2% is tante/oom, en in 2% van 

de situaties is er sprake van nog een andere soort familierelatie (nicht/neef of anders). 

Wanneer we kijken naar de vraag of deze familierelatie er is voor álle gastkinderen, of alleen voor 

een deel van de gastkinderen, zien we dat 33,3% van deze gastouders alleen kinderen opvangt die 

ook familie van hen zijn. De overige 66,7% vangt naast de kinderen met wie zij een familierelatie 

hebben, ook andere gastkinderen op.22 

 

Vergeleken met de steekproef ligt het percentage ‘familierelaties’ in de web-enquête duidelijk lager. 

Vooral de oma/opa-gastouders komen in deze groep respondenten aanmerkelijk minder voor, met 

9,4% tegenover 30,3% in de steekproef. 
                                                           
22

 In de situatie dat een familielid tevens werkt als gastouder, is het ook goed voorstelbaar dat ouders de keuze 
maken de kinderopvang via hun familielid te organiseren. 
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Figuur 5.3: Het percentage gastouders in de web-enquête en in de steekproef dat wel/geen familierelatie heeft 
met enkele of alle kinderen die zij opvangen 

 

5.1.6 Gespecialiseerde opvang 

De gastouders in de web-enquête bieden ook opvang aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. 

Het percentage gastouders dat gespecialiseerde zorg biedt, is 16,7%. 

Daarmee ligt het percentage gespecialiseerde zorg duidelijk hoger dan in de steekproef, waar 9% van 

de gastouders opvang biedt aan kinderen met speciale zorgbehoeften. 
 
Typering speciale zorgbehoeften 
Wanneer we kijken naar de achtergrond van de speciale zorgbehoeften (figuur 5.4) van de kinderen 
die deze gastouder opvangen, blijkt dat het in de meerderheid van de situatie (57,7%) gaat om 
kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD of autisme. Daarnaast is er voor 19% van de 
gastouders die gespecialiseerde opvang bieden sprake van kinderen met een gecombineerde 
problematiek van lichamelijke beperkingen, een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. 
12,4% van de gastouders in de web-enquête vangt kinderen op met een lichamelijke beperking 
(ernstige epilepsie, spastisch of in een rolstoel) en 10,9% verzorgt opvang voor kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand (zoals Downsyndroom). 
Veel vaker dan in de steekproef bieden de gastouders uit de web-enquête zorg voor kinderen met 
een gecombineerde zorgbehoefte (19% tegenover 5,3%), of voor kinderen met een lichamelijke 
beperking (12,4% tegenover 8,8%). De percentages kinderen met gedragsproblemen, en 
ontwikkelingsachterstanden liggen juist relatief wat lager in de web-enquête dan in de steekproef. 
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Figuur 5.4: Het percentage gastouders in de web-enquête en in de steekproef dat opvang biedt aan kinderen 
met speciale zorgbehoeften, ingedeeld in typen zorgbehoeften. 

 

5.1.7 Opleidingsniveau 

De gastouders die de web-enquête invulden zijn, in vergelijking met de gastouders in de landelijke 

steekproef, over het algemeen iets hoger opgeleid (figuur 5.5). Op de vraag naar de hoogste, 

afgeronde opleiding (ongeacht of deze ook kwalificerend is voor het beroep van gastouder), vinden 

we een wat lager percentage gastouders op MBO-2 (23,8%) en MBO-4 niveau (24%), naast iets 

hogere percentages gastouders op MBO-3 (22,8%) en HBO/universitair niveau (opgeteld 21,7%), dan 

in de landelijke steekproef. 

 
Figuur 5.5: Het niveau van de hoogste afgeronde opleiding van de gastouders in de web-enquête vergeleken 
met die van de representatieve steekproef, in percentages per opleidingsniveau 

 

Als kwalificatie voor het beroep van gastouder beschikt 79,8% van de deelnemers aan de web-

enquête over een diploma op MBO-2 niveau. Voor een groot deel van deze gastouders gaat het dan 

dus om een extra opleiding, op een lager niveau dan hun hoogst afgeronde opleiding. De 
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meerderheid heeft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn 2 (69,4%) of Helpende Welzijn 2 (9,1%) 

gedaan om aan de slag te kunnen als gastouder.  

De overige 20,2% van de respondenten beschikt via een andere opleiding over een 

beroepskwalificatie: ruim de helft van deze gastouders heeft een opleiding gevolgd gericht op 

kinderopvang/pedagogisch werk (53,4%), een opleiding in de verpleging/verzorging (12,3%), of in het 

onderwijs (10,9%). 

 

Vergelijking met de gegevens uit de steekproef laat zien dat onder de respondenten van de web-

enquête het percentage gastouders met een andere opleiding dan de toegelaten MBO-2-diploma’s 

iets lager is. Waar in de steekproef 28,2% een andere opleiding heeft waarmee zij gekwalificeerd zijn 

voor het beroep van gastouder, is dat percentage in de web-enquête 20,2%. De verdeling over het 

type kwalificerende opleidingen is verder vrijwel vergelijkbaar: ten eerste een grote groep van de 

gastouders is opgeleid tot pedagogisch medewerker kinderopvang, ten tweede zijn er gastouders 

met een achtergrond in de verpleging/verzorging, en ten derde zijn er gastouders met een 

onderwijsachtergrond. (zie voor de exacte percentages figuur 3.10). 

 

5.1.8 Werkervaring als gastouder 

Onder de deelnemers aan de web-enquête is, zoals zichtbaar in figuur 5.6, een grote groep 

gastouders met veel werkervaring: 33,5% van de respondenten is langer dan 10 jaar werkzaam als 

gastouder. Verder werkt 28,9% tussen de 5 en 10 jaar als gastouder en 27,1% tussen de 1 en 5 jaar. 

Ook zijn er dit jaar gestarte gastouders die hebben deelgenomen aan de web-enquête.  

 

Het percentage van 10,5% startende gastouders is vergelijkbaar met dat onder de deelnemers aan de 

steekproef (9,8%) De groep gastouders met meer dan 10 jaar werkervaring is duidelijk sterker 

vertegenwoordigd in de web-enquête (33,5%) dan in de steekproef (17,1%).  

 

 
Figuur 5.6: Het aantal jaren werkervaring als gastouders van de respondenten in de web-enquête vergeleken 
met die in de representatieve steekproef, in percentages 
 

5.1.9 Andere werkervaring 

Van de gastouders die deelnamen aan de web-enquête heeft 90,3% ook andere werkervaring, dan 

alleen als gastouder.  
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In de steekproef lag het percentage gastouders met andere werkervaring duidelijk lager: 76,9%. 

Over het algemeen hebben de gastouders in de web-enquête bovendien vrij langdurige werkervaring 

in een andere baan: voor 43,8% van de gastouders gaat het om meer dan 10 jaar werkervaring 

elders, en voor 29,8% om 5 tot 10 jaar.  

Gelet op de duur van de werkervaring in een andere baan, houden de resultaten van de steekproef 

en de web-enquête gelijke tred, zoals zichtbaar is in figuur 5.7 hieronder. 

Van de gastouders uit de web-enquête met ook andere werkervaring dan als gastouder, heeft 29,5% 

die ervaring opgedaan in de sector kinderopvang. In de steekproef was sprake van een percentage 

van 34% gastouders afkomstig uit de kinderopvangsector.  

 

 
Figuur 5.7: Het aantal jaren werkervaring in een andere baan, van de respondenten in de web-enquête 
vergeleken met die in de representatieve steekproef, in percentages 

 

5.2 Structurele kenmerken van de opvang bij de gastouders in de web-enquête 

 

Van een aantal structurele kenmerken is bekend dat ze van invloed zijn op de pedagogische kwaliteit 

van de geboden opvang, zoals bijvoorbeeld de ruimte, de groepsgrootte en leeftijdssamenstelling. 

Een aantal van die structurele kenmerken is opgenomen in de vragenlijst om ook deze kant van de 

gastouderopvang in beeld te krijgen. We hebben in de web-enquête gevraagd naar de locatie waar 

de opvang plaatsvindt (bij de gastouder of bij de ouders thuis), het type woning en de 

beschikbaarheid van eigen buitenruimte. Daarnaast is gekeken naar de leeftijd van de kinderen, de 

leeftijdssamenstelling van de groepen en naar de sociale omgeving voor de kinderen. Bovendien is 

gekeken naar de mate van flexibiliteit van de gastouderopvang, één van de belangrijke redenen voor 

ouders om voor deze vorm van opvang te kiezen.  
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5.2.1 De locatie 

De gastouders in de web-enquête bieden over het algemeen opvang vanuit hun eigen woonruimte 

(79,3%) of in een aparte opvangruimte bij de eigen woning (5,7%). Een percentage van 17% van deze 

gastouders vangt de kinderen op in de woning van de ouders (zie figuur 5.8).23 

In grote lijnen komt de verdeling naar locatie overeen met de verdeling die we aantroffen in de 

steekproef, maar er is één duidelijk verschil: de gastouders in de web-enquête zijn veel minder vaak 

‘gastouder-aan-huis’ (17%) dan de gastouders in de steekproef (27,6%). 

 
Figuur 5.8: Verdeling van typen opvanglocaties voor de respondenten in de web-enquête en die in de 
steekproef, in percentages 
 

5.2.2 Type woning en beschikbaarheid van buitenruimte 

Bijna twee-derde van de gastouders (66,9%) uit de web-enquête heeft voor de opvang de 

beschikking over een eengezinswoning, en nog eens 18,4% zelfs over een vrijstaande woning (figuur 

5.9). Daarnaast geeft 10% aan dat zij werken in een ander type woning, over het algemeen gaat het 

dan –blijkt uit de beantwoording van de open vraag hierbij – om een ‘twee-onder-één-kap-woning’. 

Daarnaast worden bijvoorbeeld genoemd: boerderij, (semi-)bungalow, hoekwoning, rijtjeswoning, 

tussenwoning en herenhuis. Slechts een klein percentage (4,3%) van de opvang door de gastouders 

uit de web-enquête vindt plaats in een flat of bovenwoning.  

Er zijn in de web-enquête minder gastouders die opvang verzorgen in een vrijstaande woning, en 

meer in een eengezinswoning. In vergelijking met de steekproef is met name het percentage 

gastouders met een flat of bovenwoning relatief laag, en het percentage ‘anders’ juist hoger. 

Aannemelijk is dat op de achtergrond van deze verschillen ook het eerder al genoemde 

leeftijdsverschil tussen de steekproef en de gastouders in de web-enquête meespeelt. 

                                                           
23

 Het totale percentage ligt iets boven de 100% omdat ook een combinatie kon worden aangegeven: enkele gastouders 

vangen zowel op bij de ouders thuis, als in hun eigen woning. 
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Figuur 5.9: Overzicht van de typen woningen waarin de gastouderopvang plaatsvindt, met een vergelijking 
tussen de respondenten in de web-enquête en die in de steekproef, in percentages 

 

Voor de gastouders in de web-enquête is slechts bij 3,4% géén eigen buitenruimte beschikbaar bij de 

woning waar de opvang plaatsvindt. De overige gastouders hebben een eigen (binnen)tuin (91,1%), 

een eigen balkon of dakterras (2,5%) of een andere vorm van buitenruimte (3%) bij de woning, 

(opgeteld: 96,6%).  

De beschikbaarheid van buitenspeelruimte komt overeen met die voor de gastouders in de 

steekproef zoals gerapporteerd in hoofdstuk 3 (figuur 3.16). Ook in de steekproef heeft ruim 96,9% 

van de gastouders een tuin (91,7%), een balkon of terras (3%), of een andere buitenruimte (2,1%). 

 

5.2.3 Aantal kinderen per week en groepsgrootte 

Gemiddeld vangen de gastouders in de web-enquête 4,8 kinderen per week op. Dat is meer dan het 

gemiddeld aantal van 4 kinderen per gastouder dat we aantroffen via de representatieve steekproef. 

Maar het is minder dan voor de selectie ‘fulltimers’ waarover we in hoofdstuk 4 rapporteerden, die 

gemiddeld 6 kinderen per week opvangen. 

 

We hebben vervolgens een onderverdeling gemaakt naar groepsgrootte per gastouder (figuur 5.10). 

Daaruit komt naar voren dat 40% van deze groep gastouders opvang verzorgt voor 1 tot 3 kinderen, 

34,9% voor 4 tot 6 kinderen en 25,1% voor 7 of meer kinderen, tot een totaal van 15 kinderen per 

week.  

Evenals in de steekproef is ook hier het percentage gastouders dat slechts een klein aantal kinderen 

opvangt het grootst: respectievelijk 40% in de web-enquête, en 56% voor de steekproef. Het 

percentage gastouders met slechts 1 tot 3 gastkinderen ligt daarmee echter wel aanmerkelijk lager 

dan in de steekproef. De percentages gastouders die vier of meer kinderen opvangen liggen in deze 

groep echter duidelijk hoger dan in de steekproef, zoals verwacht kon worden op basis van het 

eveneens grotere aantal kinderen per week. 
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Figuur 5.10: Overzicht van de groepsgrootte, op basis van het aantal kinderen dat per week wordt opgevangen 
door de gastouders in de web-enquête en die in de steekproef, in percentages 

 

5.2.4 Leeftijd gastkinderen 

Figuur 5.11 maakt zichtbaar dat 69,8% van de gastkinderen van de gastouders in de web-enquête 

behoort tot de jongste leeftijdscategorie van 0- tot 3-jarigen, 26,2% van de kinderen is tussen de 4 en 

9 jaar oud, en 4% is 10 jaar of ouder. Uit de antwoorden op de vraag naar de leeftijd van hun 

gastkinderen, zijn er ook gastouders die aangeven dat zij opvang verzorgen voor kinderen van 14 en 

15 jaar.24 

 
Figuur 5.11: Overzicht van de spreiding over drie leeftijdscategorieën voor de kinderen aan wie de gastouders in 
de web-enquête en de steekproef opvang bieden, in percentages 

                                                           
24

 Formeel is er dan geen sprake van ‘gastouderopvang’ aangezien daarvoor de wettelijke regeling betrekking heeft op 

kinderen van 0 tot 13 jaar. Wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, vervalt het recht op 

kinderopvangtoeslag. We nemen ze hier wel mee, omdat het kennelijk wel gaat om bestaande praktijk. Overigens gaat het 

om slechts 7 kinderen op een totaal van 3567. 
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5.2.5 Sociale context voor de gastkinderen 

 

Contact met eigen kinderen van de gastouder 

Zoals we hierboven in figuur 5.2 zagen heeft ongeveer 77% van de gastouders eigen kinderen, van 

wie 10,1% in de leeftijdscategorie van 0 – 3 jaar, 26,7% in de leeftijdscategorie van 4 – 12 jaar, 19,4% 

tussen 13 – 18 jaar en 43,8% ouder dan 18 jaar. Met name voor de kinderen uit de drie eerste 

categorieën tot 18 jaar is het aannemelijk dat zij soms of altijd aanwezig zijn tijdens de opvang van de 

gastkinderen. 

Figuur 5.12 laat zien dat bij de gastouders in de web-enquête 19% van de eigen kinderen altijd 

aanwezig is tijdens de opvang van de gastkinderen. Meer dan de helft (53%) is soms aanwezig en 

28% van de eigen kinderen is er nooit tijdens de opvang van de gastkinderen. Dat laatste houdt in dat 

ook een flink aantal van de eigen kinderen ouder dan 18 jaar, weleens aanwezig is tijdens de opvang. 

 

Deze vraag is in de web-enquête anders geformuleerd dan in de steekproef, om die reden laten we 

een vergelijking van de percentages op dit punt achterwege. 

 

 
Figuur 5.12: Overzicht van de mate van aanwezigheid van de eigen kinderen van de gastouders in de web-
enquête 

Contacten met andere kinderen tijdens de opvang 

Tijdens de opvang door de gastouder hebben kinderen weinig contact met andere kinderen dan de 

aanwezige gastkinderen en de eigen kinderen van de gastouder. Iets meer dan één keer per maand 

komt het, naar schatting van de gastouders in de web-enquête, voor dat gastkinderen andere 

kinderen ontmoeten op speelplekken in de buurt, nog iets minder vaak is er sprake van contact met 

schoolvriendjes. Het komt hooguit enkele keren per jaar voor dat kinderen tijdens de opvang omgaan 

met kinderen die zij kennen van een club of vereniging of met kinderen van andere gastouders. 

De vergelijking met de gegevens van de steekproef (tabel 5.1) leert dat de contacten met andere 

kinderen ook daar gering zijn. 

 

Contacten met andere kinderen tijdens de opvang Web-enquête 

(gem. score) 

Steekproef 

(gem. score) 

Kinderen op speelplekken in de buurt (plein, speeltuin, veld) 3,3 3,3 
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(School)vriendjes 2,4 2,7 

Kinderen op een vereniging of club (gym, muziek, sport, scouting) 1,6 1,9 

Kinderen van andere gastouders waar we mee afspreken 1,8 1,6 

Tabel 5.1: Overzicht van de mate waarin kinderen contact hebben met andere kinderen terwijl zij worden 
opgevangen door de gastouder, in de web-enquête en de steekproef  (1= zelden of nooit, 2 = enkele keren per 
jaar, 3 = minstens 1x per maand, 4 = minstens 1x per week, 5 = (vrijwel) elke dag) 
 

5.2.6 De flexibiliteit van de opvang 

Zoals in §3.3.7 al toegelicht zijn er verschillende vormen van flexibiliteit mogelijk in de 
gastouderopvang. In de onderstaande figuren gaan we in op drie vragen die gerelateerd zijn aan die 
flexibiliteit: in welke mate hebben de ouders vanwege onregelmatige werktijden behoefte aan 
flexibele opvang? In welke mate is sprake van flexibiliteit in het aantal opvanguren dat ouders 
afnemen als het gaat om de betaling? En in welke mate is er sprake van flexibiliteit in de afspraken 
tussen ouders en gastouders over de haal- en brengtijden? 
 
Meer dan de helft van de gastouders in de web-enquête heeft te maken met ouders met 
onregelmatige werktijden (figuur 5.13). Voor 4,1% van hen gaat het dan om alle ouders van wie zij 
kinderen opvangen, maar meestal (50,7%) gaat het om een deel van de ouders. De overige 45,2% 
van de gastouders vangt alleen op voor ouders die zelf vaste werktijden hebben.  
Vergeleken met de steekproef (47,7%) is het percentage ouders met onregelmatige werktijden voor 
de gastouders in de web-enquête hoger (54,8%). 
 

 
Figuur 5.13: Vergelijking van de percentages ouders met onregelmatige werktijden voor de gastouders in de 
web-enquête en de steekproef 

 
Vast aantal uren 
Wanneer we kijken naar de contracten tussen gastouders en ouders in figuur 5.14, wordt zichtbaar 
dat 34,4% van de gastouders in de web-enquête het aantal uren opvang heeft vastgelegd in het 
contract, maar ook dat bij 26,7% de ouders naast die contractueel vastgelegde uren nog extra uren 
kunnen bijkopen. Ook is er een groep van 33,2% van de gastouders bij wie de ouders betalen per 
afgenomen uur opvang. 

Uit de toelichting die de gastouders hierop geven komt vaak naar voren dat er naast elkaar met 

verschillende contractafspraken wordt gewerkt voor verschillende ouders. Sommige ouders nemen 

een flexibel aantal uren af, met andere is er een contract voor een vast aantal uren.  
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Bij vergelijking met de contractafspraken van de gastouders in de steekproef valt op dat in de web-

enquête met name het percentage gastouders dat ouders de mogelijkheid biedt om uren bij te 

kopen, boven het aantal dat in een contract is vastgelegd, hoger ligt (resp. 16,3% in de steekproef, en 

26,7% in de web-enquête).  

 
Figuur 5.14: Percentages gastouders die werken met verschillende typen afspraken over het aantal afgenomen 
uren opvang, voor de web-enquête en de steekproef 

 

Afspraken over haal- en brengtijden 

Ruim de helft van de gastouders (54,5%) in de web-enquête werkt op basis van vaste afspraken over 

haal- en brengtijden. De overige 46,9% hanteert geen vaste haal- en brengtijden (figuur 5.15). 

De verhouding in de steekproef ligt vrijwel omgekeerd, daar zijn er juist net iets meer ouders die 

geen vaste afspraken hebben over de haal- en brengtijden. 

 

Van de ouders bij wie de haal- en brengtijden kunnen wisselen geeft 13,3% aan dat zij echt zulke 

afspraken niet hebben. Bij 32,3% wordt meestal bij het brengen afgesproken hoe laat de ouder het 

kind komt halen, en bij de overige 54,4% wordt een week- of maandrooster gemaakt. 

Van de ouders die wel vaste haal- en brengtijden hanteren geeft 50,5% aan dat ouders, als zij 

daarvan willen afwijken, dat nog op dezelfde dag kunnen bespreken. De overige 49,5% bespreekt dat 

minimaal 24 van te voren.  
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Figuur 5.15: Percentages gastouders die wel een geen vaste haal- en brengtijden hanteren, in de web-enquête 
en de steekproef 

 

5.3   Pedagogische context voor de gastouders in de web-enquête 

 

Gastouders werken zelfstandig. Er zijn niet dagelijks collega’s in de buurt met wie zij over hun vak van 

gedachten kunnen wisselen. We hebben daarom gekeken naar de contacten van de gastouders met 

hun gastouderbureau, met andere gastouders of andere professionals uit kinderopvang of onderwijs. 

Ook hebben we de gastouders gevraagd in hoeverre zij in het afgelopen jaar hebben deelgenomen 

aan verschillende vormen van scholing of coaching. Tot slot vroegen we hen naar hun visie op het 

beroep van gastouder, en naar de rol van hun eventuele partner in de uitvoering van de 

werkzaamheden. Het gaat steeds om dezelfde vragen die ook in de steekproef zijn gesteld, en we 

maken daarom steeds een vergelijking tussen de resultaten die we daar vonden en die we nu vinden 

voor de gastouders in de web-enquête. 
 

5.3.1 Contacten via het gastouderbureau 

De meerderheid van de gastouders uit de web-enquête heeft 3 keer per jaar (42,5%) of vaker (44,2%) 

contact met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau (figuur 5.16). Daarnaast zijn er 

echter ook in de web-enquête gastouders die aangeven dat zij een dergelijk contact zelden of nooit 

hebben (8,3%) en gastouders die gekozen hebben voor de antwoordoptie ‘niet van toepassing, zo 

iemand is er niet/ken ik niet’ (5,1%). Uit de reacties in de categorie ‘met iemand anders, namelijk…’ 

blijkt echter wel dat een deel van de ‘nvt-antwoorden’ voortkomt uit het gebruik van een andere 

benaming voor de bemiddelingsmedewerker zoals: ‘medewerkster gastouderbureau’ of ‘consulente 

gastouderbureau’. Het is waarschijnlijk dat ook deze personen de rol van bemiddelingsmedewerker 

vervullen. 

In vergelijking met de steekproef komt het bij de gastouders in de web-enquête wat minder vaak 

voor dat er geen of hooguit twee keer per jaar contact is met een bemiddelingsmedewerker: 

opgeteld gaat het dan om 13,4% van de respondenten, waar dat percentage voor de steekproef lag 

op 20%. Ook hier blijft er echter reden tot zorg over het geringe contact tussen gastouders en 

bemiddelingsmedewerkers.  
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Figuur 5.16: De mate van contact met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau, voor de 
gastouders in de web-enquête en de steekproef 

De professionele opvoeders met wie gastouders relatief het vaakst contact hebben zijn: de 

bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau, andere gastouders en de leerkrachten in het 

basisonderwijs. We hebben voor het samenstellen van figuur 5.17 gekeken naar de contacten die er 

3x per jaar of vaker zijn, wat op zich natuurlijk weinig is. Weergegeven zijn de percentages 

gastouders uit de web-enquête voor die deze contacten er zijn. Het beeld dat vooral naar voren komt 

uit deze resultaten is dat een groot deel van de gastouders maar mondjesmaat contact heeft met 

andere opvoeders. 

Vergeleken met de gastouders uit de steekproef zijn er in de web-enquête met name wat meer 

gastouders die contact hebben met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau en/of 

met andere gastouders. Voor de mate van contact met de overige opvoeders is er weinig verschil 

tussen de gastouders in de steekproef en de web-enquête. 

 

 
Figuur 5.17: De mate van contact van gastouders met andere professionals in opvoeding en educatie, voor de 
respondenten uit de web-enquête en de steekproef 



71 
 

 

Overigens is er ook een groep gastouders met juist vrij intensieve contacten met andere opvoeders. 

Zo’n 20% van de gastouders in de web-enquête heeft maandelijks of vaker contact met een 

bemiddelingsmedewerker, 34,3% heeft in diezelfde frequentie contact met andere gastouders in de 

eigen buurt. En 16% van de respondenten geeft aan dat zij maandelijks of vaker contact hebben met 

pedagogisch medewerkers uit andere vormen van kinderopvang.  

 

5.3.2 Deelname aan scholing en/of coaching door gastouders in de web-enquête 

Het percentage gastouders dat in het afgelopen jaar deelnam aan extra scholing die aansluit op het 

werk als gastouder ligt in de web-enquête op 59,8%, wat iets hoger is dan in de steekproef (56%), 

zoals zichtbaar in figuur 5.18. 

De meeste gastouders die extra scholing volgden, deden dat via het (of één van de) 

gastouderbureau(‘s) waarbij zij zijn aangesloten, en meestal gaat het dan om een cursus of training 

(figuur 5.19). In mindere mate nemen gastouders op eigen initiatief deel aan scholing, maar ook dan 

is dat over het algemeen een cursus of training (figuur 5.20). Vergelijking met de steekproef laat zien 

dat er onder de gastouders uit de web-enquête iets meer respondenten zijn die hebben 

deelgenomen aan scholingen op eigen initiatief. 

 
Figuur 5.18: Percentages gastouders uit de web-enquête en de steekproef die wel en niet hebben deelgenomen 
aan extra scholing op het gebied van kinderopvang in het afgelopen jaar 
 

De meest genoemde omvang in uren is 3 uur als het gaat om scholing, workshops etc via het 

gastouderbureau. Bij scholing ‘op eigen initiatief’ is de gemiddelde cursusduur 10 uur. Overigens is 

namen de gastouders vaak deel aan meerdere cursussen, workshops, e-learningmodules gedurende 

het jaar. 

De onderwerpen die gastouders noemen voor de scholingen die zij hebben gevolgd, zijn divers. Veel 

genoemd worden: (kinder-)EHBO en signalering kindermishandeling. Maar daarnaast gaat het ook 

om: babygebaren, beweegkriebels, brandwonden, communicatie met ouders, drukke kinderen, 

hoogbegaafdheid, Kiki-kansen in kinderen, positief opvoeden, stagebegeleiding, taalstimulering, VVE-

cursussen enzovoort. 
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Figuur 5.19: Percentages gastouders uit de web-enquête en de steekproef die deelnamen aan extra scholing via 
het gastouderbureau in het afgelopen jaar 

 

 
Figuur 5.20: Percentages gastouders uit de web-enquête en de steekproef die deelnamen aan extra scholing op 
eigen initiatief in het afgelopen jaar 

 

5.3.3 Visie op het beroep van gastouder in de web-enquête 

We legden de deelnemers aan de web-enquête enkele uitspraken voor over het beroep van 

gastouder en vroegen hen in hoeverre zij het daarmee eens of oneens waren.  

 

Visie op het beroep 

De gastouders in de web-enquête zijn het gemiddeld genomen eens met de uitspraken ‘gastouder 

zijn is een vak’, en ‘het bijhouden van informatie over opvoeding hoort bij mijn beroep.’ In iets 

minder sterke mate onderschrijven zij ook de uitspraak ‘contacten met andere gastouders zijn 

belangrijk voor mij.’ In tabel 5.2 valt af te lezen dat voor alle drie deze uitspraken de gemiddelde 

score in de web-enquête hoger is dan in de steekproef. 
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Neutraal zijn de gastouders uit de web-enquête over het belang van ‘social media’. En zij zijn het 

oneens met de uitspraak: ‘wie zelf kinderen heeft, heeft voor het beroep van gastouder geen verdere 

scholing nodig . Lidmaatschat van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt, komt weinig 

voor. Dat geldt zowel voor de gastouders in de steekproef als voor de respondenten van de web-

enquête. 

Samengevat hebben de gastouders in de web-enquête (en in iets mindere mate ook die in de 

steekproef) een ‘professionele kijk’ op hun werk gastouder. Sociale media en uitwisseling met andere 

gastouders lopen daar nog wat bij achter. 

 
In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak over het beroep van gastouder? Web-enquête Steekproef 

Gastouder zijn is een vak. 4,4 4,0 

Het bijhouden van informatie over opvoeding hoort bij mijn beroep 4,0 3,6 

Contacten met andere gastouders zijn belangrijk voor mij 3,5 2,9 

Wie zelf kinderen heeft, heeft voor het beroep van gastouder eigenlijk geen verdere 

scholing nodig 

2,2 2,6 

Ik volg via social media zoveel mogelijk discussies van gastouders 3,0 2,4 
Ik ben lid van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt 2,4 1,8 

Tabel 5.2 De visie van gastouders in de web-enquête en de steekproef op enkele aspecten van het beroep, gemiddelde 

scores op een vijfpuntsschaal (1=helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee 

oneens), vergeleken voor de drie groepen: gastouders totaal, grootouders en full-timers. 

 

 

Keuzemotieven gastouderschap 

Wanneer we de gastouders vragen naar hun motieven om te kiezen voor het beroep van gastouder, 

zien we dat met name het kunnen bieden van individuele en kleinschalige kinderopvang een 

belangrijke reden is (86%), naast de zelfstandigheid van het werk (79,4%). Voor de respondenten in 

de web-enquête is het vaak zien van de kleinkinderen en het werk van hun eigen kinderen veel 

minder vaak een reden dan voor de deelnemers aan de steekproef. Wat past bij het (veel) lagere 

percentage grootouder-gastouders dan in de steekproef. 

 

 
Ik ben gastouder geworden Web-enquête 

% (helemaal) 
mee eens 

Steekproef 
% (helemaal) 

mee eens 

…  omdat ik graag individuele en kleinschalige kinderopvang wil bieden. 86,0 63,9 

…  omdat de zelfstandigheid van het werk me aantrok: ik ben eigen baas. 79,4 60,4 

…  omdat ik zo betaald werk kan combineren met de zorg voor mijn eigen gezin.      59,0 55,1 

…  om financiële redenen 52,2 46,0 

…  zodat mijn eigen kinderen kunnen opgroeien met andere kinderen.        35,0 29,9 

…  omdat alleen thuiszitten ook niks is 27,9 25,4 

…  zodat mijn eigen (volwassen) kinderen kunnen gaan werken. 6,2 23,3 

…  omdat ik nu mijn kleinkinderen vaak zie 6,6 22,1 

…  omdat ik mijn baan in een kindercentrum verloor 12,8 12,9 

Tabel 5.3: De redenen voor gastouders in de web-enquête en de steekproef om te kiezen voor het beroep uitgedrukt in het 
percentage gastouders die het met de stelling eens of helemaal eens zijn, bij antwoordopties op een vijfpuntsschaal: 
1=helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee oneens. 

 

5.3.4 Aanwezigheid en rol van de partner 

Van de respondenten in de web-enquête geeft 22,4% aan dat zij ofwel geen partner hebben, ofwel 

niet in hun eigen woonruimte werken (zie figuur 5.21). In beide gevallen konden zij een niet-van-

toepassing-antwoordoptie aankruisen. Voor de overige gastouders is de partner weinig aanwezig: 
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voor 25,7% zelden of nooit, en bij 42,5% af en toe. Bij 9% van de gastouders in web-enquête is de 

partner juist vaak/vrijwel altijd aanwezig. In dit laatste opzicht is de rol van de partner kleiner dan in 

de steekproef, waar 15,8% van de gastouders aangaf dat hun partner vaak of altijd aanwezig is 

tijdens hun werk als gastouder. 

Voor 36,1% van de respondenten van de web-enquête functioneert de partner overigens wel als 

achtervang bij calamiteiten. (Dat is iets minder vaak dan in de steekproef, waar dat percentage 

uitkomt op 42,3%). 

 
Figuur 5.21: Percentages gastouders van wie de partner veel of weinig aanwezig is, vergeleken voor de web-
enquête en de steekproef 

 

De meeste partners helpen niet (62,9%) of slechts een enkele keer (27,4%) bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden van als gastouder. 4,5% helpt echter regelmatig, en 5,2% biedt vrijwel dagelijks 

ondersteuning. 

 
Figuur 5.22: De mate waarin partners een ondersteunende rol vervullen bij het werk van de gastouder, 
vergeleken voor de web-enquête en de steekproef in percentages 
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Op de vraag naar de mate waarin de partner contact heeft (spelen, eten, praten) met de 

gastkinderen antwoordt ruim driekwart van de gastouders in de web-enquête dat er slechts af en toe 

(40,8%), of zelden of nooit (35,5%) sprake is van dergelijk contact. Voor de overige 23,7% is dat 

contact er wel, vaak of dagelijks. 

De resultaten voor de steekproef en de web-enquête vertonen een vergelijkbaar beeld. De rol van de 

partners van de respondenten in de web-enquête is echter nog iets kleiner: er zijn minder partners 

die dagelijks contact hebben, en meer die juist zelden of nooit contact hebben met de gastkinderen 

dan in de steekproef, zoals duidelijk wordt uit figuur 5.23. 

 
Figuur 5.23: De mate waarin partners en gastkinderen contact hebben, vergeleken voor de web-enquête en de 
steekproef in percentages 
 

5.4 De rol van het gastouderbureau 

 

Gastouderbureaus in Nederland hebben een belangrijke taak in het bewaken en stimuleren van de 

kwaliteit van de gastouderopvang. Daarnaast verzorgen zij de bemiddeling tussen gastouders en 

ouders en vervullen zij de ‘kassiersfunctie’. Het is voor gastouders die zich willen laten registreren in 

het LRKP verplicht om ingeschreven te staan bij een gastouderbureau. Gastouders die dat willen, 

kunnen zich ook bij meerdere bureaus inschrijven. In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoeveel 

van de gastouders in de web-enquête ingeschreven staan bij meerdere gastouderbureaus. Ook 

bespreken we de mate waarin zij tevreden zijn over hun gastouderbureau, en de 

gespreksonderwerpen waarover gastouders graag contact hebben met hun gastouderbureau. 

 

5.4.1 Inschrijving bij één of meer gastouderbureaus 

Ruim de helft van de gastouders (54,1%) in de web-enquête is ingeschreven bij één gastouderbureau, 

een kwart bij twee bureaus en 13,4% bij drie bureaus. De overige 7,4% is ingeschreven bij vier of 

meer bureaus. 

In vergelijking met de steekproef, zijn de ouders uit de web-enquête duidelijk vaker bij meerdere 

bureaus ingeschreven. De respondenten uit de web-enquête zijn in dit opzicht goed vergelijkbaar 

met de subgroep ‘full-timers’ uit de steekproef (zie 4.3.1). 
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Figuur 5.24: Het aantal gastouderbureaus waarbij de gastouders uit de web-enquête en de steekproef 
ingeschreven staan, in percentages 

 

5.4.2 Bemiddelingskosten voor ouders 

Evenals in de steekproef weet ook de meerderheid van de gastouders in de web-enquête (67,8%) 

niet welke bemiddelingskosten ouders betalen aan het gastouderbureau. Degenen die de vraag wel 

beantwoorden noemen sterk uiteenlopende maandbedragen (voor het eerste kind) tussen 0 en 425 

euro. Het meest voorkomende maandbedrag is €50,-, evenals in de steekproef. 

 

5.4.3 Mate van tevredenheid over het gastouderbureau 

Gemiddeld genomen zijn de gastouders uit de web-enquête tevreden over hun gastouderbureau. Op 

een vijfpuntsschaal lopend van 1 = zeer ontevreden, tot 5 = zeer tevreden, scoort het 

gastouderbureau voor alle vier de onderwerpen die wij voorlegden een score 4, wat staat voor 

‘tevreden’. De onderwerpen waren: de uitvoering van de kassiersfunctie, de koppeling/bemiddeling, 

de praktische ondersteuning en de pedagogische begeleiding. Ook de respondenten uit de 

steekproef kwamen voor al deze vragen uit op het antwoord ‘tevreden.’ 

 

Gespreksonderwerpen met het GOB 

Wanneer we de gastouders vragen naar de onderwerpen waarvoor zij meer of minder belang 

hechten aan gesprekken met het gastouderbureau (tabel 5.4), blijkt dat het accent voor de 

gastouders in de web-enquête (net als in de steekproef) ligt op de meer zakelijke onderwerpen: 

uitvoering van de kassiersfunctie, overzicht van urenstaten en betalingen, de risico- en 

veiligheidsanalyses en het afsluiten van de overeenkomst met de vraagouders. 

 

De verschillen tussen de gastouders in de web-enquête en de steekproef, als het gaat om de mate 

waarin zij belang hechten aan het bespreken van bepaalde onderwerpen met het gastouderbureau, 

(tabel 5.4) zijn vrijwel overal erg klein. Wel scoren de gastouders in de web-enquête steeds iets hoger 

(+0,1 of +0,2). Kennelijk zijn voor hen de gesprekken met het gastouderbureau net iets belangrijker 

dan voor de gemiddelde gastouder in de steekproef.  

Duidelijk hogere gemiddelden (+0,4) vinden we voor: begeleiding bij problemen met ouders, aanbod 

van scholing/cursussen, begeleiding bij problemen met kinderen, werving van gastkinderen, contact 

leggen/kennismaking met vraagouders en contacten met andere gastouders. Samengenomen gaat 
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het om de rol van het gastouderbureau in de koppeling/bemiddeling en in de zakelijk/pedagogische 

begeleiding. 

 
Gespreksonderwerpen met het gastouderbureau Gemiddelde 

score 
web-enquête 

Gemiddelde 
score 

steekproef 

de uitvoering van de kassiersfunctie in het algemeen 4,1 3,9 

overzicht van urenstaten en betalingen 4,0 4,0 

ondersteuning bij het maken van de risico-en veiligheidsanalyses 4,0 3,9 

het afsluiten van de overeenkomst met de vraagouders 3,9 3,8 

informatie over wet- en regelgeving 3,8 3,7 

begeleiding bij problemen met ouders 3,8 3,5 

aanbod van scholing/cursussen 3,8 3,5 

begeleiding bij problemen met kinderen 3,7 3,4 

de koppeling/bemiddeling in het algemeen 3,7 3,5 

informatie over veiligheid en gezondheid 3,7 3,7 

de praktische ondersteuning in het algemeen 3,5 3,3 

werving van gastkinderen 3,4 3,0 

contact leggen/kennismaking met vraagouders 3,4 3,1 

het aangeven van vaste uurprijzen/tarieven 3,4 3,5 

de (pedagogische) begeleiding in het algemeen 3,4 3,2 

het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie 3,2 3,0 

ondersteuning bij het maken van een pedagogisch werkplan 3,2 3,1 

contacten met andere gastouders 3,2 2,8 

uitleen van speelmaterialen
25

 2,3 2,3 
Tabel 5.4: Gespreksonderwerpen met het gastouderbureau en de mate van belang daarvan volgens de gastouders (1= heel 
onbelangrijk, 2 = onbelangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, 5 = heel belangrijk) 

 

5.5 De arbeidssituatie van gastouders 

 

Bij het in beeld brengen van gastouders in Nederland past ook inzicht in de arbeidsomstandigheden. 

Enkele aspecten van de arbeidssituatie zijn hiervoor al aan de orde geweest, zoals de flexibiliteit van 

de gastouderopvang. We hebben de gastouders in de web-enquête daarnaast ook vragen voorgelegd 

over het aantal uren per week dat zij werken, hun aandeel in het gezinsinkomen, het bijhouden van 

een urenadministratie en de regelingen rond ziekte en vakanties van henzelf en de gastkinderen. 

 

5.5.1 Aantal uren werkzaam als gastouder 

Van de respondenten in de web-enquête werkt 46% meer dan 32 uur per week als gastouder (31,8% 

werkt zelfs meer dan 38 uur, in de eigen toelichtingen van gastouders komen we ook werkweken van 

60 uur tegen). Vervolgens is er een groep van 38,7% die tussen de 17 en 32 uur per week werkt, en 

een kleinere groep van 15,3% die maximaal 16 uur per week werkzaam is als gastouder. 

 

In vergelijking met de representatieve steekproef is de werkweek van deze groep gastouders 

aanmerkelijk langer, zoals zichtbaar wordt in figuur 5.25: in de categorieën vanaf 25 uur per week of 

                                                           
25

 Een praktijk die wellicht is ingehaald door aanbod van betaalbaar speelgoed via Marktplaats e.d. 
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daarboven, ligt het percentage gastouders in de web-enquête hoger dan die uit de steekproef. In de 

drie categorieën beneden de 25 uur, is juist sprake van een hoger percentage gastouders in de 

steekproef. 
 

  
Figuur 5.25: Het aantal uren dat de respondenten werkzaam zijn als gastouder, vergeleken voor de web-
enquête en de steekproef, in percentages 

 

Voor 19,8% van de respondenten is het aantal uren dat zij als gastouder werken, minder dan zij 

eigenlijk zouden willen. Voor de meerderheid, 71.7% komt het aantal uren overeen met hun wensen, 

en 8,5% werkt meer dan zij eigenlijk willen.  
 

5.5.2 Aandeel in het gezinsinkomen 

Van de gastouders in de web-enquête is 14,3% kostwinner en verdient 20,7% meer dan 50% van het 

gezinsinkomen (figuur 5.26). Voor de meerderheid van de gastouders (65%) is dat aandeel kleiner 

dan de helft: 36,1% verdient tussen een kwart en de helft van het gezinsinkomen met hun werk als 

gastouder en 28,9% verdient minder dan een kwart van het gezinsinkomen. 

 

Vergeleken met de resultaten uit de steekproef is het aandeel de gastouders uit de web-enquête in 

het gezinsinkomen duidelijk groter. 

 

Overigens heeft 15,6% van de respondenten uit de web-enquête ook nog inkomsten uit ander 

betaald werk. Dat percentage ligt lager dan de 23% in de steekproef, maar dat is logisch aangezien de 

gastouders uit de web-enquête vaker een langere werkweek hebben als gastouder. 
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Figuur 5.26: Het aandeel in het gezinsinkomen via het werk als gastouders, vergeleken voor de web-enquête en 
de steekproef, in percentages 

 

5.5.3 Uurprijs per kind, urenadministratie en specificatie bij de factuur 

De uurprijs per kind ligt bij de gastouders uit de web-enquête rond de €5,- . De meesten (59,9%) 

vragen precies €5,-, anderen gaan uit van €4,- (11,6%) of €6,- (9,1%).26 

Vrijwel alle gastouders uit de web-enquête (93,3%) houden een urenadministratie bij, en sturen een 

urenspecificatie bij de factuur (87,8%). Deze percentages liggen nog iets hoger dan die in de 

steekproef, waar op beide vragen 87% van de respondenten met ‘ja’ antwoordde. 

 

5.5.4 Kinderopvangtoeslag ouders 

De meeste ouders voor wie de gastouders kinderopvang verzorgen maken gebruik van de 

kinderopvangtoeslag (69,9%). Maar het komt ook voor dat geen van de ouders (0,4%) dat doet, of 

alleen sommige ouders (13,7%). Niet altijd zijn de gastouders overigens op de hoogte van de 

financiële zaken van de ouders: van de gastouders in de web-enquête geeft 16,1% aan dat zij niet 

weten of de ouders gebruik maken van de regeling kinderopvangtoeslag.  

 

5.5.5 Typering contractvorm 

Op de vraag naar hun formele arbeidssituatie (figuur 5.27) geeft ruim een derde van de gastouders 

uit de web-enquête aan dat zij ‘ondernemer’ zijn (37,8%). Eveneens een belangrijk deel van de 

gastouders heeft ingevuld dat zij een arbeidsovereenkomst hebben met het gastouderbureau 

(27,8%). Zoals al aangegeven in §3.6.5 zijn we niet helemaal zeker van de helderheid van de 

vraagstelling voor de respondenten. Gastouders hebben over het algemeen wel een 

overeenkomst/contract met een (of meer) gastouderbureaus, maar dat is dan meestal geen 

arbeidscontract.  

Vergeleken met de steekproef liggen in de web-enquête met name de percentages voor 

‘ondernemer’, en in iets mindere mate voor ‘dienstverlening aan huis’ en ‘overeenkomst van 

opdracht’ hoger.  

                                                           
26

 Enkele anderen (4%) vragen iets hogere uurprijzen, tot €15,-. Daarnaast zijn bedragen ingevuld tussen €40, - en €99,- per 

uur. Deze zijn zo onwaarschijnlijk dat het aannemelijker is dat het in dat geval gaat om prijzen per dag, of voor meerdere 

kinderen. 
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Figuur 5.27: De formele arbeidssituatie van de gastouders in de web-enquête en de steekproef, in percentages 

 

5.5.6 Doorbetaling bij ziekte en vakantie 

Bij ziekte van een kind ontvangen de meeste gastouders (71,2%) wel doorbetaling van de 

opvanguren, voor een derde van de gastouders geldt dat ook bij vakantie van een kind de 

opvanguren worden doorbetaald (33,3%). 

Als de gastouder zelf ziek is of op vakantie gaat, heeft zij over het algemeen geen inkomsten. Slechts 

7,7% van de gastouders ontvangt doorbetaling bij ziekte, en slechts 9,5% bij vakantie. Overigens is dit 

ook alleen verplicht bij gastouders die werken via de regeling ‘dienstverlening aan huis’. 

 

 
Figuur 5.28: Doorbetaling bij ziekte en vakantie van kind en gastouder, vergeleken voor de gastouders in de web-enquête en 

de steekproef, in percentages gastouders die deze doorbetaling wél ontvangen. 

 

5.6 Visie op opvoeding 

 

Aan het eind van de vragenlijst waren enkele uitspraken opgenomen die inzicht geven in de 

opvattingen van de gastouders over opvoeding en educatie. In tabel 5.5 geven we een overzicht van 
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de percentages gastouders die het met de voorgelegde uitspraken eens, of helemaal eens waren. 

Belangrijk vinden de gastouders in de web-enquête in elk geval dat kinderen buitenspelen, ruimte 

hebben om zelf te kiezen wat zij willen doen of spelen, dat het leuk en gezellig is bij de gastouder, 

rust-reinheid-regelmaat, en het maken van uitstapjes naar speelplekken, park of kinderboerderij. 

Ook onderneemt de grote meerderheid van de respondenten activiteiten die de taal- en 

denkontwikkeling van kinderen stimuleren, en vinden zij het belangrijk dat de kinderen bij een 

gastouder leren om te gaan met andere kinderen. 

De scores voor de steekproef en web-enquête liggen dicht bij elkaar. Meestal is het percentage 

gastouders in de web-enquête dat het eens is met de voorgelegde stelling (nog) iets hoger dan in de 

steekproef. Daarop zijn ook enkele uitzonderingen: de gastouders in de web-enquête vinden het iets 

minder nodig dat kinderen zich houden aan regels, en dat kinderen naar een peuterspeelzaal gaan 

om alvast te wennen aan school. Ook bezoeken zij minder musea of theater en muziekvoorstellingen. 

Dat laatste laat zich waarschijnlijk verklaren uit het feit dat de gastouders in de web-enquête ook 

vaker dan hun collega’s in de steekproef, opvang verzorgen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 

0 tot 3 jaar. 

 
Uw manier van opvoeden Web-enquête 

% (helemaal) 

mee eens 

Steekproef 

% (helemaal) 

mee eens 

Ik zorg ervoor dat de kinderen dagelijks buiten komen (wandelen, fietsen, 

buitenspelen). 

96,5 96,1 

Bij mij hebben de kinderen ruimte om zelf te kiezen wat zij willen gaan doen/spelen. 92,9 91,1 

Het belangrijkste is dat kinderen het leuk en gezellig hebben bij mij. 90,4 89,9 

Ik maak uitstapjes met mijn gastkinderen naar een speelplek, park, kinderboerderij 

e.d. 

88,9 88,0 

De hoofdzaak is voor mij: zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. 89,5 86,1 

Ik doe bewust activiteiten die de taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren. 87,6 81,5 

Kinderen moeten zich bij mij houden aan mijn regels, ongeacht of hun ouders die 

regels ook hanteren. 

64,8 75,5 

Ik vind het goed als 2- en 3-jarigen (óók) naar een peuterspeelzaal gaan om alvast te 

‘wennen’ aan school. 

69,3 72,0 

Bij een gastouder leren kinderen om met andere kinderen om te gaan. 86,0 71,6 

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, daar moet je niet al te veel aan gaan 

‘sturen’. 

51,2 41,9 

Ik werk met een vast dag- en weekprogramma. 50,8 36,0 

Ik bezoek met mijn gastkinderen musea, en/of theater- of muziekvoorstellingen. 13,3 20,3 

Tabel 5.5: Opvattingen van gastouders in de web-enquête en de steekproef over zaken waaraan zij belang hechten in de 

opvoeding van kinderen uitgedrukt in het percentage gastouders dat het met de stelling eens of helemaal eens is. De 

antwoordopties waren: 1=helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 =neutraal, 4 = mee eens, 5 = helemaal mee oneens. 

 

 

5.7 Slotopmerkingen van de gastouders 

 

Aan het eind van de vragenlijst was er ruimte voor eigen opmerkingen van de gastouders. Ruim 20% 

van de respondenten in de web-enquête heeft hiervan gebruik gemaakt. Hieronder geven we een 

korte samenvatting: 

 

Veel gastouders geven aan dat zij plezier hebben in hun beroep: 

 Gastouder zijn is de mooiste baan die er bestaat!!  
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 Als gastouder heb ik het naar mijn zin. Ik heb leuk werk. Het is vaak druk maar toch een leuke 

manier. Het is prettig om thuis te werken en mijn eigen inkomsten te hebben. 

 

Nog meer gastouders benadrukken welke kanten van hun beroep zij beschouwen als waardevol, voor 

kinderen en hun ouders en voor de maatschappij: 

 Als gastouder geef ik ieder kind rust, veiligheid en vertrouwen, zodat ze zich op hun eigen 

tempo met de juiste begeleiding kunnen ontwikkelen.  Dat is het mooie van kleinschalige 

opvang: het kind als individu kunnen benaderen. 

 Als gastouder bied je opvang in een huiselijke sfeer waar ook meerdere kinderen uit 1 gezin 

gewoon met elkaar spelen en elkaar kunnen helpen. Zo leren ze mekaar te helpen, zelfstandig 

te worden. 

 Als gastouder draag je eraan bij dat kinderen meer in hun eigen omgeving kunnen zijn. Dit 

kan eraan bijdragen dat er meer levendigheid in de buurt is, meer samenhang. 

 Als gastouder zorg je dat de ouders naar hun werk kunnen gaan en dat hun kinderen op 

veilige plek zijn. 

 Gastouder zijn is meer dan zorgen voor de kinderen. Je helpt ook de ouders bij het opvoeden 

met de ervaring die je hebt opgebouwd. 

 

Ook zijn er opvallend veel opmerkingen die gaan over het gebrek aan waardering voor de toch zware 

verantwoordelijkheid van een gastouder en over de slechte arbeidsvoorwaarden. 

 Er mag meer waardering komen voor het werk als gastouder. Het wordt vaak gezien als 

'simpel oppaswerk' maar het houdt veel meer in dan dat. 

 Als gastouder ben je er voor de kinderen, maar helaas is het voor de gastouders minder goed 

geregeld. Wij zijn er voor de kids maar wie is er voor ons? We bouwen geen pensioen op. 

 Gastouders hebben veel plichten en weinig rechten. 

 Als gastouder ben je niet zomaar een oppas!!! Je wilt het beste voor de kinderen, vraagouders 

en jezelf.  Ik zou het wel fijn vinden als het beter gaat worden voor de gastouder, bv. ziekte, 

pensioen, contract enz.! 

 Ik voel me lang niet altijd gewaardeerd door de ouders en de overheid. Ik vind het niet terecht 

dat gastouders jaarlijks zelf de kosten moeten betalen voor VOG en EHBO. 

 

Ook zijn er gastouders die aangeven dat zij professionalisering belangrijk vinden: 
 Gastouder zijn is een vak. Ik wil graag 100% professioneel bezig zijn. Sommige 

bijscholingscursussen worden niet eens aangeboden aan gastouders of ze zijn veel te duur.   

Hier moet echt verandering in komen. 

 Graag zie ik dat gastouders minimaal MBO 3 PW niveau hebben. Ik vind de opleiding MBO 2 

niet toereikend om ons vak goed uit te voeren.  

 Heb ik het leukste beroep wat er bestaat!!! Graag zou ik zien dat het professioneler wordt en 

het ook zo gewaardeerd wordt door de buitenwereld.  

 Het zou goed zijn om "opa & oma" opvang als echte gastouderopvang te blijven zien! Zeker 

zoals in ons geval: veel kindjes, ook van buiten de familie. Dan is het toch duidelijk dat je een 

gastouder bent die dit als z'n beroep ziet. 
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6. Samenvatting en conclusies 

 

In het offerteverzoek zijn voor de inventarisatiestudie ‘Gastouders in beeld’ verschillende deelvragen 

geformuleerd waarop de directie Kinderopvang graag zicht zou krijgen. In de loop van het project zijn 

daaraan enkele extra vragen toegevoegd om tevens een typering te kunnen geven van de 

arbeidssituatie van de gastouders. In dit hoofdstuk geven we eerst (§6.1) een korte samenvatting van 

de antwoorden op deze deelvragen en per deelvraag een conclusie. Op hoofdpunten voegen we de 

resultaten toe voor de grootouder-gastouders, de fulltimers en de gastouders die deelnamen aan de 

web-enquête. Bij de verdere uitwerkingen beperken we ons – omwille van de beknoptheid – tot de 

bevindingen op basis van de representatieve steekproef. 

Na de beantwoording van de deelvragen voor het onderzoek, volgen enkele aanvullende conclusies 

over gastouders in Nederland (§6.2) met aandacht voor enkele specifieke kenmerken van 

grootouders, fulltimers en gastouders-aan-huis, én voor de verschillen en overeenkomsten tussen de 

steekproef en de web-enquête. Tot slot volgt een korte discussieparagraaf (§6.3). waarin we onder 

andere ingaan op de representativiteit van de steekproef en het beeld van de gastouders in 

Nederland dat uit het onderzoek naar voren komt. 

 

 

6.1 Beantwoording van de deelvragen voor het onderzoek 
 

Wat is de groepsgrootte, de leeftijdsopbouw en stabiliteit van de groepen? 

Aantal kinderen per week 

Een gemiddelde gastouder vangt per week vier kinderen op. Voor de subgroep grootouders is het 

gemiddelde aantal iets lager, namelijk drie kinderen. Voor de fulltimers is het hoger, namelijk zes 

kinderen. Voor de deelnemers aan de web-enquête komen we uit op een gemiddeld aantal van 

(bijna) vijf kinderen per week. 

 

Ruim de helft van de gastouders uit de representatieve steekproef (56,1%) vangt wekelijks één tot 

drie kinderen op. Ruim 28,5% verzorgt opvang voor vier, vijf of zes kinderen.27 Voor de gastkinderen 

van deze 84,5% van de gastouders is de groepsgrootte daarmee kleiner dan die in de 

kinderdagopvang voor 0- tot 4-jarigen waar een groep gemiddeld negen kinderen telt (overigens dan 

wel bij twee pedagogisch medewerkers).  

Een klein percentage, 15,4% van de gastouders, geeft aan dat zij meer dan zes kinderen opvangen 

gedurende de week. Die kinderen zijn niet allemaal tegelijk aanwezig, dus ook in die situatie is de 

groepsgrootte maximaal zes kinderen. 

 

Onderzoek van De Schipper, Riksen-Walraven en Geurts (2006) laat zien dat voor de jongste kinderen 

in de kinderopvang een kleinere groep (drie kinderen, in plaats van vijf, per pedagogisch 

medewerker) gunstige effecten heeft op de kwaliteit van de interacties tussen de pedagogisch 

medewerker en de kinderen en op het welbevinden van kinderen. In die zin voldoet de 

gastouderopvang aan een belangrijke voorwaarde voor een goed pedagogisch klimaat voor jonge 

kinderen. Naar effecten van groepsgrootte bij oudere kinderen, bijvoorbeeld op hun sociale 

ontwikkeling, is nog geen vergelijkbaar onderzoek gedaan. 
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 Het wettelijk toegestane maximum aantal kinderen dat door een gastouder gelijktijdig wordt opgevangen is 
zes. 
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Gastouders die wekelijks bijvoorbeeld 12 tot 15 verschillende kinderen opvangen, bieden nog steeds 

kleinschalige opvang omdat de groep voor de kinderen zelf nooit groter is dan zes kinderen. In het 

aantal kinderen dat zij zien en meemaken, verschillen deze gastouders weinig van pedagogische 

medewerkers op een kinderopvangcentrum. Ook die pedagogisch medewerkers hebben gedurende 

een week een groter aantal verschillende kinderen onder hun hoede en bouwen met die kinderen 

een band op. 

Groepsgrootte is echter slechts één van de factoren die de opvangkwaliteit bepalen. De gastouders 

zelf – en dan met name hun interactievaardigheden – spelen een nog belangrijker rol (Riksen-

Walraven, 2004). Op basis van observaties, met bijvoorbeeld het meetinstrument Pedagogische 

kwaliteit van gastouderopvang, en eventueel aanvullende metingen naar welbevinden en 

ontwikkeling van kinderen, kunnen op termijn beter onderbouwde uitspraken worden gedaan over 

de ideale groepsgrootte voor de meeste kinderen. 

  

Leeftijdsopbouw 

Uitgaande van drie leeftijdscategorieën, namelijk: 0-3 jaar, 4-9 jaar en 10-15 jaar, blijkt dat meer dan 

de helft van de kinderen (54,4%) in de gastouderopvang behoort tot de jongste leeftijdsgroep van 0 

tot en met 3-jarigen, en 37,6% tot de middelste groep van kinderen van 4 tot en met 9 jaar. De 

overige 7,9% van de kinderen is 10 jaar of ouder. De grootouders vangen relatief meer kinderen op 

van 4 jaar en ouder, de fulltimers en de gastouders uit de web-enquête vangen juist meer kinderen 

op uit de jongste leeftijdscategorie. 

 

Voor kinderen geldt het als goed voor hun sociale ontwikkeling wanneer zij ook tijdens de opvang 

een ander kind van ongeveer dezelfde leeftijd hebben om mee te spelen. Vanuit dat perspectief is 

het gunstig wanneer de leeftijdsverschillen tussen de aanwezige kinderen niet al te groot zijn. Voor 

de sociale ontwikkeling van kinderen is het echter óók waardevol wanneer zij leren omgaan met 

jongere kinderen of wanneer zij oudere kinderen om zich heen hebben om zich aan ‘op te trekken’. 

Vanuit dat perspectief is een meer heterogene leeftijdssamenstelling van de groep kinderen bij een 

gastouder eveneens gunstig. Voor beide situaties geldt dat het zinvol is om via nauwkeuriger 

observaties na te gaan hoe deze factoren in de praktijk ‘uitpakken’: kinderen van dezelfde leeftijd 

kúnnen vriendschap sluiten, maar als ze qua karakter helemaal niet bij elkaar te passen gebeurt dat 

wellicht ook niet. Kinderen van verschillende leeftijden kúnnen samen optrekken, maar elkaar ook 

links laten liggen. Cruciaal is dan de rol van de gastouder en de manier waarop zij  de sociale 

ontwikkeling van de kinderen op een positieve manier weet te begeleiden. 

 

Als we, in de steekproefresultaten, kijken naar de spreiding in leeftijdsopbouw binnen de groepjes 

kinderen van de gastouders komt naar voren dat 28,4% van de gastouders alleen kinderen opvangt 

binnen de jongste leeftijdscategorie (0 tot 4 jaar) en dat 12.2% alleen kinderen opvangt uit de 

middelste leeftijdsgroep (4 tot en met 9 jarigen) en 0,2% alleen kinderen uit de oudste groep, de 

tieners (10 tot en met 15 jaar).  

Samengevat houdt het bovenstaande in dat voor iets meer dan 40% van de kinderen de opvang 

plaatsvindt in een qua leeftijd behoorlijk homogene groep, met dus een goede kans op contact met 

een of meer leeftijdgenoten.  

Voor ongeveer 60% van de kinderen is er sprake van een meer heterogene leeftijdsgroep tijdens de 

opvang: 36,1% van de gastouders vangt kinderen op uit twee leeftijdscategorieën, zowel de jongsten, 

als de middelsten (0 tot en met 9 jaar), en bij 21,3% van de gastouders is sprake van een grote 

spreiding qua leeftijd, zij vangen namelijk kinderen op uit alle drie de leeftijdscategorieën. Die 

situatie biedt meer mogelijkheden om sociale vaardigheden op te doen in het omgaan met 

kinderen/mensen van verschillende leeftijden. 

 

Stabiliteit in het contact met de gastouder 
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Stabiliteit in de contacten tussen kinderen onderling betekent dat zij elkaar beter leren kennen en 

dat vriendschappen kunnen ontstaan  (Boogaard e.a., 2013). Het was echter via de vragenlijst niet 

mogelijk om een betrouwbare inschatting te maken van de stabiliteit van de groepen kinderen. 

Daarvoor is de diversiteit binnen de gastouderopvang te groot. 

 

Stabiliteit in het contact tussen de gastouder en de kinderen is echter evenzeer van belang: wanneer 

er regelmatig, en over een langere periode sprake is van contact leren ook zij elkaar beter kennen en 

is er gelegenheid om een veilige, vertrouwde relatie op te bouwen. Als maat voor stabiliteit is 

daarom gekeken naar de looptijd van de relatie tussen de gastouder en gastkinderen. Dat is gedaan 

door het aantal jaren dat het kind al bij de gastouder is te vergelijken met de leeftijd van het kind. 

Naarmate deze twee gegevens dichter bij elkaar liggen, is er sprake van een grotere mate van 

stabiliteit in het contact tussen gastouder en gastkind. De uitgevoerde analyse laat zien dat bij 67% 

van de kinderen hooguit één jaar verschil bestaat tussen hun eigen leeftijd en het aantal jaren dat zij 

bij de gastouder zijn28. Voor de overige kinderen is dat verschil twee jaar of meer.  

Ook een eenvoudiger analyse van de totale duur van de opvang wijst op langlopend contact –c.q. 

stabiele relaties- tussen gastouders en gastkinderen: ruim 32% van de kinderen die worden 

opgevangen door gastouders uit de steekproef is 4 jaar of langer bij de gastouder. Gelet op het 

totaalpercentage van 45,5% kinderen van 4 jaar en ouder in de steekproef, betekent dat dat bij een 

groot deel (70,3%) van de gastouders en –kinderen de opvang doorloopt, ook als een kind naar de 

basisschool gaat.29 Voor de andere vormen van kinderopvang, zoals kinderdagopvang en 

buitenschoolse opvang, zijn dergelijke stabiliteitsgegevens niet bekend.  

 

In hoeverre zijn er eigen kinderen van de gastouder aanwezig? 

Ruim 77% van de gastouders in zowel de steekproef als de web-enquête geeft aan dat zij ook zelf 

kinderen hebben, daaronder zijn echter ook veel volwassen kinderen en kinderen in de leeftijd van 

12 tot 18 jaar. Iets meer dan 25% van de gastouders in de steekproef heeft minimaal één eigen kind 

in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar. Het zijn in hoofdzaak de kinderen tussen 0 en 4 die vaak 

aanwezig zijn, en de kinderen van 4 tot 12 die soms aanwezig zijn.30  

In de web-enquête zijn de eigen kinderen van de gastouders gemiddeld genomen iets jonger. Van 

deze kinderen is 19% altijd aanwezig tijdens de opvang en 53% soms (waaronder ook kinderen van 

18 jaar en ouder). 

 

Wat is de flexibiliteit van de opvang? 

Behoeften van ouders, contracturen en haal- en brengtijden 

Om inzicht te krijgen in de mate van flexibiliteit van de gastouderopvang is ten eerste gekeken naar 

drie factoren die daarbij een rol spelen: (a) de behoeften van ouders, vanwege hun eventueel 

wisselende werktijden, (b) de mate waarin de hoeveelheid opvanguren is vastgelegd in een contract 

en de mogelijkheden voor ouders om daarvan af te wijken, en (c) de afspraken over haal- en 

brengtijden.  

Voor ongeveer de helft van de gastouders geldt dat zij inderdaad aangeven dat alle, of een deel van 

de ouders te maken heeft met wisselende werktijden. 
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 Met 54,4% kinderen van 0 tot 3 jaar betekent het dat er in deze groep met een ‘stabiele relatie met de gastouder’ ook 

kinderen uit de oudere leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn.  
29

 Voor de web-enquête (waarin bijvoorbeeld het percentage opa/oma’s veel geringer is)  gaat het om 18,5% van de 

kinderen die 4 jaar of langer bij de gastouder zijn, op een totaalpercentage van 32,2% kinderen van 4 jaar en ouder. Of te 

wel ook voor de web-enquête vinden we dat – binnen de groep kinderen van 4 jaar en ouder – 57,5% van de kinderen 

langer dan 4 jaar bij de gastouder is. 
30

 Dat kinderen van 4-12 jaar soms aanwezig zijn tijdens de opvang is logisch, aangezien zij ook naar school gaan. Wanneer 

de gastouder alleen buitenschoolse opvang verzorgt, kan het echter juist ook voorkomen dat schoolgaande kinderen altijd 

aanwezig zijn bij de opvang van gastkinderen. 
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Zo’n 40% van de gastouders heeft met de ouders vaste afspraken over het aantal uren opvang. De 

overige 60% biedt ouders echter mogelijkheden aan om daarin te variëren. Dat gebeurt via het 

bijkopen van extra uren (16,3%), of via betaling op basis van het aantal uren afgenomen opvang 

zonder dat het aantal uren vastligt in een contract (37,9%). In een aantal gevallen werken gastouders 

daarbij wel met afspraken over een minimum of gemiddeld aantal uren. 

De haal- en brengtijden zijn bij ruim de helft van de gastouders niet vastgelegd. In die situaties wordt 

wel vaak bij het brengen afgesproken hoe laat het kind wordt opgehaald (34%), of maken ouders en 

gastouder een week- of maandrooster (40,5%). Overigens is het, als een gastouder wel vaste 

afspraken heeft over de breng- en haaltijden, voor ouders meestal mogelijk om daarvan af te wijken, 

ook wel op dezelfde dag nog, of 24 uur van te voren. In hoeverre er ook sprake is van flexibiliteit in 

de dagen van de week waarop de gastouder de kinderen opvangt, is helaas niet gevraagd. 

 

Avond-, nacht- en weekendopvang 

Ten tweede is gekeken naar de mate van voorkomen van opvang in de avond en nacht en tijdens het 

weekend, op andere tijden dus dan de doorsnee kinderopvangcentra. Afhankelijk van de dag in de 

week bieden de gastouders avondopvang voor 3% (woensdag) tot 6% (dinsdag) van de kinderen. 

Daarnaast is er ook voor 3,4% van de kinderen sprake van opvang tijdens het weekend. Nachtopvang 

komt sporadisch voor (in percentages: voor minder dan 1% van de kinderen).  

 

Concluderend lijkt het erop dat de mogelijkheid dat gastouders ook in het weekend en ‘s avonds 

beschikbaar zijn – en dan eventueel met de kinderen samen eten – voor (een deel van) de ouders 

uitkomst biedt bij onregelmatige werktijden of sociale wensen en verplichtingen. Aan nachtopvang is 

kennelijk weinig behoefte of daarvoor worden andere oplossingen bedacht. De flexibiliteit van de 

opvang door de gastouder bestaat daarnaast uit de ruime mogelijkheden voor ouders om extra 

dagen ‘bij te kopen’ en om ‘haal- en brengtijden’ nog kort van de tevoren te regelen. In combinatie 

met de wijze van betaling op basis van het aantal afgenomen uren – voor bijna 40% van de ouders – 

betekent dat gastouders maatwerk leveren dat voor ouders zowel praktisch is als financieel 

aantrekkelijk.  

Overigens zullen extra opvangdagen en flexibiliteit in haal- en brengtijden lastiger te organiseren zijn 

voor gastouders die het maximale aantal kinderen opvangen, omdat zij dan het toegestane 

maximum van zes kinderen tegelijk zouden overschrijden. Aangezien de gemiddelde gastouder 

opvang verzorgt voor vier kinderen, is het voor de meesten geen probleem als er eens een kind extra 

komt. 

 

Hoeveel uren of dagdelen opvang worden gemiddeld per ouder(paar) afgenomen? 

Via de vragenlijst is gekeken naar het gemiddeld aantal dagdelen per kind bij de gastouders in de 

steekproef, ongeacht of het ging om broertjes en zusjes/kinderen van de ouders. Per kind is sprake 

van een gemiddelde deelname aan de gastouderopvang van vier dagdelen per week, ofwel twee 

dagen. Bij twee kinderen is dan de gemiddelde afname per ouder(paar) dus acht dagdelen (ofwel vier 

dagen), bij drie kinderen gaat het om gemiddeld twaalf dagdelen (ofwel zes dagen). 

Veel van de gastouders in de steekproef (22%)31 weten overigens niet of de ouders een 

kinderopvangtoeslag ontvangen. Dat kan de resultaten enigszins vertekenen. Van degenen die deze 

vraag wél beantwoordden, geeft 90% aan dat alle ouders zo’n toeslag ontvangen, terwijl volgens 10% 

één of meer ouders van hun gastkinderen geen gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. 

 

Hoe verzorgt de gastouder de socialisatie in die situatie dat slechts één of enkele kinderen worden 

opgevangen? 
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 Op dezelfde vraag antwoordde ook ruim 16% van de gastouders in de web-enquête dat zij niet weten of de ouders 

gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. 
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Over het algemeen is er tijdens de opvang door de gastouder weinig sprake van sociale contacten 

met andere kinderen dan met de andere aanwezige gastkinderen en/of de eigen kinderen van de 

gastouder. Het komt niet vaak voor dat kinderen (school)vriendjes meenemen naar de gastouder, of 

dat zij clubjes bezoeken of afspraken maken met andere gastouders/gastkinderen.  

Veel gastouders geven aan dat zij het belangrijk vinden met de gastkinderen speelplaatsen, 

kinderboerderijen en dergelijke te bezoeken. Ook vinden zij het belangrijk dat twee- en driejarigen 

via de peuterspeelzaal alvast worden voorbereid op de basisschool. Het is mogelijk dat in beide 

contexten wel contacten met leeftijdgenoten plaatsvinden, maar daarover weten we op basis van de 

vragenlijst onvoldoende.  

Er is, in het geringe aantal sociale contacten met andere kinderen, geen verschil tussen gastouders 

die gedurende de week weinig kinderen opvangen (1-3), gastouders die een gemiddeld aantal 

kinderen opvang (4-6), of gastouders van meer dan zes kinderen. Wanneer gastouders zelf één of 

meer eigen kinderen hebben in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar, is er vaak sprake van contact 

tussen de gastkinderen en de eigen kinderen. Deze situatie doet zich voor bij ongeveer 25% van de 

gastouders in de steekproef en bij 37% van de gastouders in de web-enquête. 

Naarmate de eigen kinderen van de gastouder ouder worden en naar de middelbare school gaan (12-

18 jaar) of volwassen worden (ouder dan 18), neemt de mate van contact met de gastkinderen af 

(naar ‘soms’). 

Concluderend: als het gaat om socialisatie, dan vindt deze voornamelijk plaats via de contacten met 

andere kinderen die worden opgevangen en via het contact met de eigen kinderen van de 

gastouder.32 De gastouders ondernemen over het algemeen geen speciale activiteiten om de 

kinderen die zij opvangen in contact te brengen met andere leeftijdgenoten buiten de 

gastouderopvang. 

 

Wat zijn de achtergrondkenmerken van de eventuele huisgenoten van een gastouder, op welke 

manier en in welke mate zijn deze huisgenoten betrokken bij de opvang? 

Rol van de partner 

Hierboven al bespraken we de aanwezigheid van eigen kinderen van de gastouder tijdens de opvang. 

Andere eventuele huisgenoten zijn de partners van de gastouder. Ongeveer een kwart van de 

gastouders in de steekproef (25,2%) geeft aan dat (de rol van) hun partner ‘niet van toepassing’ is. 

Voor de grootouders en fulltimers ligt dat percentage rond de 18%, in de web-enquête gaat het om 

22,4%). Dat kan betekenen dat zij geen partner hebben (of dat zij niet met die partner samenwonen), 

of dat zij opvang verzorgen op een locatie waar die partner niet aanwezig is. 

Verder is de rol van de partners meestal klein: 15,8% van de partners is er vaak of altijd, maar de 

meerderheid 59% is er hooguit af en toe. En 58% speelt verder geen rol in de werkzaamheden die 

samenhangen met de opvang van de gastkinderen. Wel fungeert 42% van de partners als achtervang 

bij calamiteiten. 

Voor de grootouders ligt het percentage aanwezige partners hoger: zo’n 43% van de partners is er 

vaak of altijd, en eenzelfde percentage helpt regelmatig of vrijwel dagelijks bij het werk als 

gastouder. Bijna 77% is bovendien de achtervang voor calamiteiten. 

In de web-enquête is het percentage partners dat vaak of altijd aanwezig is tijdens de opvang, en dat 

regelmatig of dagelijks ondersteuning biedt bij de werkzaamheden juist lager: nog geen 10%. Van 

hen treedt overigens 36% wel op als achtervang bij calamiteiten. 

 

Contact tussen partner en gastkinderen 

Gevraagd naar de mate van contact tussen de partner van de gastouder en de gastkinderen, geeft 

72% van de gastouders in de steekproef aan dat zulk contact er hooguit af en toe is. Daarnaast staat 
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 Een situatie die overigens niet of nauwelijks zal verschillen van die van kinderen die niet naar een vorm van kinderopvang 

gaan, hoewel de groepen daar natuurlijk groter zijn. 
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dat in ongeveer 16% van de opvangsituaties bij een gastouder de partner er vaak of (vrijwel) altijd is. 

Het lijkt erop dat juist deze partners ook regelmatig of vrijwel dagelijks helpen bij de opvang. 

Wanneer de gastouder tevens grootouders is van enkele of alle kinderen die zij opvangt, is de rol en 

aanwezigheid van de partner over het algemeen duidelijk groter. 

 

Wat zijn de achtergrondkenmerken van gastouders, zoals: leeftijd, opleiding, deelname aan 

scholing en coaching, aantal jaren ervaring als gastouder, is er wel/geen sprake van 

‘familieopvang’, netwerk (zoals contacten met andere gastouders en met pedagogisch 

medewerkers, pedagogen en/of bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau of een 

kindcentrum).33 

Van de gastouders is 95% vrouw, en eveneens 95% geboren in Nederland. Deze percentages zijn 

vergelijkbaar met die in de kinderdagopvang (Fukkink e.a., 2013). Onder de respondenten van de 

web-enquête is het percentage mannen overigens kleiner: 1,2%. 

 

Er is een grote spreiding in leeftijd: van 18 tot ouder dan 70 jaar, maar de grootste groep (bijna een 

kwart) valt in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt iets lager: 52% van 

de gastouders is jonger dan 50 jaar, 48% is ouder. Ruim driekwart (77,4%) van de gastouders heeft 

eigen kinderen. Iets meer dan de helft van deze kinderen valt in dezelfde leeftijdscategorie als de 

gastkinderen (0 tot en met 12 jaar). 

 

Een gastouder moet minimaal een passende opleiding op MBO-2 niveau hebben afgerond. Binnen de 

totale groep respondenten is MBO-2 ook de hoogste opleiding die zij hebben voltooid. Opvallend 

veel gastouders beschikken echter over een opleiding op MBO-4 niveau (27,5%), of HBO-niveau 

(17,1%). Naar opleidingsniveau zijn gastouders daarmee vergelijkbaar met de pedagogisch 

medewerkers in kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. 

 

Ruim de helft van de gastouders (56%) heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan scholing of 

coaching, workshops, E-learning of intervisie, de andere 44% deed dat niet. In verreweg de meeste 

gevallen gaat het om deelname aan een cursus of training via het gastouderbureau waarbij zij zijn 

aangesloten. In veel mindere mate komt het voor dat gastouders dergelijke vormen van scholing 

volgen ‘op eigen initiatief, via een andere instelling.’ De meest genoemde onderwerpen voor scholing 

zijn: EHBO en signalering van kindermishandeling. 

Een grote meerderheid van de gastouders (80%) ziet het beroep als een vak, en 60% geeft aan 

informatie over opvoeding bij te houden omdat dat hoort bij het beroep.  

 

De meerderheid van de gastouders (57,7%) heeft vijf jaar of langer ervaring als gastouder. Dat is 

vergelijkbaar met de pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang, en wat langer dan de 

pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. 

 

Ruim een derde (36,4%) van de gastouders die de vragenlijst invulden heeft een familierelatie met 

één van de kinderen die zij opvangen, meestal (30,3%) zijn zij grootouder van deze kinderen, maar er 

zijn ook tantes/ooms (5%) of andere familieleden die gastouderopvang verzorgen. In deze groep 

verzorgt ongeveer twee derde van de gastouders alleen familieopvang, en vangt een derde zowel 

kinderen uit de familie als andere kinderen op. Bij de grootouders ligt de verhouding iets anders: 

ongeveer driekwart van de grootouders vangt alleen kinderen op van wie zij familie zijn, de overige 

grootouders verzorgen daarnaast ook opvang voor andere kinderen.  
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 In deze paragraaf presenteren we de resultaten voor de steekproef. Voor de vergelijking met de uitkomsten van de web-

enquête verwijzen we naar hoofdstuk 5. 
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Gastouders hebben over het algemeen vrij weinig contacten met andere professionals in de 

kinderopvang: het meest intensief is het contact met de bemiddelingsmedewerker van het 

gastouderbureau. Zo’n 80% van de gastouders geeft aan dat zij per jaar drie keer of vaker contact 

hebben met een bemiddelingsmedewerker, echter slechts 15% heeft in deze mate contact met 

pedagogisch medewerkers in kinderopvangcentra, en slechts 40% heeft in deze mate contact met 

collega-gastouders. 

Nog geen 30% van de gastouders geeft aan dat zij contacten met andere gastouders belangrijk 

vinden en slechts 8% is lid van een groep gastouders die regelmatig bij elkaar komt.  

Samengevat lijkt er daarmee sprake van weinig gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en 

ervaring met collega-gastouders en andere professionals in het opvoeden van kinderen. 

 

In hoeverre werken gastouders vanuit een pedagogische context? Welke rol speelt het 

gastouderbureau hierbij? 

Aantal GOB’s waarbij men is ingeschreven 

Het merendeel van de gastouders in de steekproef staat ingeschreven bij één of twee 

gastouderbureaus (resp. 73,1% en 17%). In de web-enquête is het percentage gastouders dat 

ingeschreven is bij meerdere bureaus hoger. Daar is 54,1% ingeschreven bij één bureau, 25% bij twee 

en de overige 21% bij meer dan twee bureaus. 

De gastouders zijn overigens tevreden over de wijze waarop het gastouderbureau de kassiersfunctie 

uitvoert, en ook over de bemiddeling, de praktische ondersteuning en de pedagogische begeleiding 

die zij ontvangen. 

 

Pedagogische context 

Waar het gaat om de pedagogische context waarbinnen gastouders werken, is een deel van het 

beeld al aan de orde gekomen bij de conclusies over scholing als achtergrondkenmerk en over het 

netwerk waarbinnen gastouders functioneren: ruim de helft van de gastouders (56%) heeft in het 

afgelopen jaar deelgenomen aan scholing, cursussen, trainingen of coaching door het eigen 

gastouderbureau of via andere instellingen. Dat houdt tegelijk in dat 44% géén scholing heeft 

gevolgd gericht op het werk als gastouder 

Gastouders hebben gemiddeld genomen enkele keren per jaar contact met de 

bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau maar daarnaast ontmoeten zij  weinig andere 

professionele ‘opvoeders’. Er is overigens ook een groep gastouders (samengenomen zo’n 20%) die 

wél intensieve contacten heeft met bijvoorbeeld gastouders in de eigen buurt, pedagogische 

medewerkers in de kinderopvang en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. 

Het beeld dat naar voren komt is dat de pedagogische context voor een grote groep – maar niet voor 

alle – gastouders vrij minimaal is. 

 

Belangrijkste gespreksthema’s met GOB 

Gevraagd naar de controlerende en ondersteunende rol van het gastouderbureau is er een aantal 

thema’s waarvan gastouders aangeven dat hiervoor het gastouderbureau voor hen ‘belangrijk’34 of 

‘tamelijk belangrijk’ is. Dit geldt voor de financieel-zakelijke rol van het gastouderbureau: overzichten 

van urenstaten en betalingen, de uitvoering van de kassiersfunctie, het afsluiten van de 

overeenkomst met de vraagouders, aangeven van vaste uurtarieven en de koppeling/bemiddeling in 

het algemeen. Ook de ondersteuning bij het maken van een Risico-inventarisatie Veiligheid en 

Gezondheid vinden gastouders belangrijk, evenals informatie over veiligheid en gezondheid en over 

wet- en regelgeving. Daarnaast beoordelen gastouders ook de rol van het gastouderbureau in de 

                                                           
34

 Bij een vijfpuntsschaal van 1 = heel onbelangrijk t/m 5 = heel belangrijk, gaat hem om een score rond 4.0 

voor belangrijk, en een score rond 3.5 voor tamelijk belangrijk). 
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begeleiding bij problemen met ouders of kinderen en het aanbod van scholing/cursussen als ‘tamelijk 

belangrijk’. 

Bij ziekte of vakantie wordt voor 15% van de gastouders door het gastouderbureau gezorgd voor 

vervanging. Waar dat niet zo is, zijn het meestal (65,4%) de ouders van de kinderen die dit regelen, of 

-in mindere mate- de gastouders zelf: 13,2%. 

De rol van het gastouderbureau is daarmee die van de belangrijkste bron voor het scholingsaanbod, 

de meest-genoemde gesprekspartner over zakelijke maar ook opvoedkundige vragen, voor de 

kassiersfunctie en de bemiddeling. Een en ander overziend kan de conclusie zijn dat op het gebied 

van professionalisering (in de vorm van scholing, en het opbouwen van netwerken van gastouders) 

door de gastouderbureaus wellicht meer gedaan kan worden. Daarbij moet wel opgemerkt worden 

dat het gaat om een wisselwerking – en om tijd en geld. Wanneer gastouders geen behoefte hebben 

aan verdere professionalisering, zullen zij waarschijnlijk ook geen gebruik maken van het aanbod van 

hun gastouderbureau. 

 

Voeren de gastouderbureaus hun kassiersfunctie naar tevredenheid uit? Hoe hoog zijn de 

bureaukosten die in rekening worden gebracht? 

De gastouders zijn, zoals hierboven al genoemd, gemiddeld genomen tevreden over het 

gastouderbureau, óók (c.q. het meest) over de wijze waarop deze de kassiersfunctie vervult. 

Gastouders weten echter meestal niet welke bureaukosten ouders betalen per maand, per kind. 

Waar zij wel een bedrag noemden lag dat tussen €0,- en €100,- per maand voor het eerste kind, met 

een gemiddelde van €45,- Het meest genoemde bedrag is €50,- per maand. 

Hoe is de arbeidssituatie van gastouders? Hoeveel uur per week werken zij al gastouder, welk 

aandeel in het gezinsinkomen verdienen zij daarmee, hoe zijn de vervanging en vergoeding bij 

ziekte en vakantie geregeld? Houden gastouders een urenadministratie bij en voegen zij een 

urenspecificatie toe bij de factuur? 

Bij de samenstelling van de vragenlijst zijn door de opdrachtgever nog enkele extra vragen naar 

voren gebracht die betrekking hebben op de arbeidssituatie van gastouders in Nederland. Ook deze 

vragen zijn aan de respondenten voorgelegd. Dat levert de volgende typering op: 

Omvang werkweek 

De grootste groep gastouders (46,5%) werkt wekelijks 16 tot 32 uur als gastouder. Daarnaast werkt 

28,5% minder dan 16 uur per week, en  25% juist meer dan 32 uur per week als gastouder. 

Eveneens geldt dat voor 48,3% van de gastouders hun verdiensten een kwart of minder uitmaken 

van het gezinsinkomen. 

De grootouders hebben over het algemeen een minder lange werkweek, van deze groep werkt 

weliswaar ook 45,7% wekelijks tussen de 16 en 32 uur als gastouder. Maar de groep die minder dan 

16 uur per week werkt is groter (41,7%), en de groep die 32 uur of meer per week werkt is kleiner 

(12,3%) dan die in de totale steekproef. De gemiddelde werkweek van de fulltimers, maar van de 

respondenten uit de web-enquête is juist langer. 

 

Ziekte en vakantie 

De gastouders geven aan dat zij, wanneer een kind ziek is, meestal wel doorbetaald krijgen (61,7%), 

maar als een kind op vakantie is niet (78,6%). Wanneer de gastouder ziek is of met vakantie gaat, 

doet zij dat over het algemeen op eigen kosten: slechts 17% van de gastouders ontvangt 

doorbetaling bij ziekte, en slechts 12% ontvangt doorbetaling bij vakantie. 

Urenadministratie 

De meeste gastouders (87%) houden een urenadministratie bij en geven aan dat ouders, bij de 

factuur ook een urenspecificatie ontvangen. 
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Formele arbeidssituatie 

Een opvallend resultaat van de enquête is dat op de vraag naar hun formele arbeidsstatus veel van 

de gastouders aangeven dat zij een arbeidscontract hebben met het gastouderbureau: 43% in de 

steekproef en 28% in de web-enquête. Die informatie past niet bij bijvoorbeeld de gegevens over 

niet-doorbetaling bij ziekte en vakantie. Gastouders in Nederland hebben meestal wel een contract 

met het gastouderbureau, maar geen arbeidsovereenkomst. In een volgend onderzoek zal bij deze 

vraag een uitgebreidere toelichting opgenomen moeten worden.  

 

6.2 Overige conclusies 

Naast deze beantwoording van de deelvragen van de opdrachtgever, heeft het onderzoek nog een 

aantal meer specifieke gegevens opgeleverd, over bijvoorbeeld de grootouders, fulltimers en 

opvang-aan-huis (zie bijlage 3). Maar ook:  

- dat 9% van de gastouders in de steekproef en 16% van de gastouders in de web-enquête 

opvang biedt aan kinderen met een speciale zorgbehoefte,  

- dat het voorkomt dat ook kinderen van de middelbare schoolleeftijd door de gastouder 

worden opgevangen, ook kunnen zij daarvoor geen aanspraak maken op de 

kinderopvangtoeslag. Kennelijk is er bij ouders behoefte aan opvang voor jonge tieners, na 

schooltijd en zijn zij bereid daarvoor te betalen, 

- dat grootouders die gastouder zijn voor hun kleinkinderen ook vaak daarnaast nog andere 

kinderen opvangen (in de steekproef geldt dat voor 34% van de grootouders, in de web-

enquête zelfs voor 67%), 

- dat veel gastouders dat zij een prachtig beroep hebben, maar zich vaak niet voldoende 

serieus genomen voelen, zeker niet als zij kijken naar de arbeidsvoorwaarden waaronder zij 

werken, 

- dat gastouders van mening zijn dat gastouder-zijn een vak is, dat zij over het algemeen 

vinden dat het bijhouden van informatie over opvoeding daarbij hoort, en dat veel van hen 

belangstelling hebben voor professionalisering. 

 

Voor alle meer specifieke informatie verwijzen we graag naar de resultaten zoals beschreven in 

hoofdstuk 3, 4 en 5. Samen leveren ze inzichten in de gastouderopvang in Nederland die er nog niet 

waren.  

 
 

6.3 Discussie 
 

In dit verslag zijn ook de resultaten verwerkt van de ‘spontane respondenten’ die de open web-

enquête invulden. Dit stukje van het onderzoek is er spontaan bijgekomen toen veel gastouders 

aangaven dat zij blij zijn met onderzoek naar de gastouderopvang, en dat zij graag wilden meedoen. 

Zoals al aangegeven zijn er verschillen in de resultaten die we vinden via de landelijk representatieve 

steekproef en via de web-enquête. Om die reden zijn de uitkomsten afzonderlijk gerapporteerd. Een 

belangrijke conclusie die wij menen te mogen trekken juist uit de beschreven verschillen tussen de 

steekproef en de spontane respondenten, is dat het in de steekproef kennelijk gelukt is om óók de 

‘moeilijk-bereikbare-groepen’ vertegenwoordigd te krijgen, zoals de oudere en de laagopgeleide 

gastouders. Beide groepen zijn namelijk onder de respondenten uit de steekproef beter 

vertegenwoordigd dan in de groep van spontane respondenten. 
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Tot slot ging het om een eerste inventarisatie. De vragenlijst die is gebruikt was omvangrijk, en is qua 

vraagstelling op enkele punten voor verbetering vatbaar gebleken –zoals bij de vraag naar het type 

arbeidscontract. Het is duidelijk dat via deze vragenlijst het perspectief van de gastouders op hun 

beroep aan bod is gekomen. Om meer zicht te krijgen op de exacte rol van de gastouderbureaus zou 

het goed zijn in de toekomst ook deze te bevragen. Om zicht te krijgen op de daadwerkelijke 

pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang zou onderzoek gedaan moeten worden via 

observaties in de praktijk. 
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BIJLAGE 1: Overzichtstabellen 

 
1. Overzicht totaal aantal kinderen per gastouder in de steekproef  

aantal N= %  

0 6 1,0 

1 70 11,5 

2 142 23,3 

3 126 20,7 

4 75 12,3 

5 58 9,5 

6 39 6,4 

7 30 4,9 

8 16 2,6 

9 16 2,6 

10 11 1,8 

11 6 1,0 

12 6 1,0 

13 2 0,3 

14 3 0,5 

15 3 0,5 

totaal 609  

 

2. De leeftijd van de kinderen die worden opgevangen (van baby’s tot 15-jarigen) 

 
leeftijd N= %  

0 201 8,4  

1 363 15,1  

2 406 16,9  

3 335 14,0   

4 165 6,9 

5 174 7,2  

6 172 7,2 

7 169 7,0 

8 121 5,0 

9 103 4,3 

10 90 3,8 

11 63 2,6 

12 25 1,0 

13 3 0,1 

14 2 0,1 

15 7 0,3 

totaal 2399  
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BIJLAGE 2: Opvang-aan-huis 
 

Enkele kenmerken van gastouders die opvang-aan-huis bieden (27% van de totale groep 

respondenten uit de steekproef): familierelaties, het aantal kinderen dat zij opvangen, het aantal 

uren per week dat zij werken, en de aanwezigheid van de partner. Op elk van de kenmerken is een 

vergelijking gemaakt met de totale steekproef. 

 

B2.1 Familierelaties 

In deze groep ‘gastouders-aan-huis’ is sprake van 33,8% familieopvang (c.q. 32,4% grootouders, 1,4% 

ooms/tantes). In de totale steekproef lag dat percentage op respectievelijk 36,6% (c.q.30,3% 

grootouders, en 5% ooms/tantes). 

 
Figuur B2.1: Percentages familieopvang vergeleken voor de totale steekproef en de selectie van gastouders die 
opvang-aan-huis verzorgen. 

 

B2.2 Aantal kinderen per week 

De gastouders-aan-huis vangen gemiddeld 3 kinderen per week op. Dat is één kind minder dan het 
gemiddeld aantal kinderen per week dat wordt opgevangen door de gastouders in de totale 
steekproef, waar het gemiddelde ligt op 4 kinderen per week. 
 

B2.3 Aantal uren opvang per week 

Het gemiddeld aantal uren opvang per week valt in de categorie 17 tot en met 24 uur. Dat geldt ook 

voor de totale steekproef, maar het gemiddelde voor de gastouders-aan-huis ligt daarbinnen iets 

lager. In figuur x.x. is zichtbaar dat de gastouders-aan-huis relatief vaker 32 uur per week, of minder 

werken, dan de gastouders in de totale steekproef, die juist sterker zijn vertegenwoordigd in de twee 

categorieën met het hoogste aantal werkuren per week (33 tot en met 38 uur, en meer dan 38 uur 

per week). 
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Figuur B2.2: Het aantal uren per week dat zij werkzaam zijn als gastouder, vergeleken voor de totale steekproef, 
en selectie van de gastouders die opvang-aan-huis verzorgen. 

 

B2.4 De mate van aanwezigheid van de partner 

In de situatie waarin opvang-aan-huis wordt geboden, is de aanwezigheid van de partner van de 
gastouder geringer dan in de totale steekproef. Toch komt het ook in deze groep gastouders voor dat 
de partner vaak of vrijwel altijd aanwezig is, samen gaat het om 11,5% van de opvang-aan-
huissituaties (tegenover 15,9% van de totale groep).. 

 
Figuur B2.3: De aanwezigheid van de partner, vergelijking tussen de totale steekproef en de selectie van de 
gastouders die opvang-aan-huis verzorgen, in percentages. 

 


