Quick-scan
scan gastouderopvang
Deze quick-scan
scan beschrijft de laatste stand van zaken in de gastouderopvang en is
opgebouwd uit cijfers van het CBS, het Kohnstamm Instituut en het Platform
Gastouderopvang.
Verantwoording
Het CBS heeft eind 2015 het aantal kinderen gepeild dat gebruik maakt van kinderopvang.
Het Kohnstamm Instituut heeft – in opdracht van het Ministerie van SZW – in 2014
onderzoek gedaan naar de staat van gastouders bij gastouderopvang in Nederland. Het
Platform gastouderopvang heeft in het najaar van 2016 een aantal vragen opnieuw
voorgelegd aan gastouders die bij bedrijven van het platform zijn aangesloten. Dit heeft tot
een respons van 235 gastouders geleid. Daarnaast
aarnaast zijn een aantal extra vragen gesteld die
voortkomen uit recente
ente ontwikkelingen.
Korte schets van de gastouderopvang in Nederland
Veel baby’s in de gastouderopvang
Uit cijfers van het CBS1 blijkt dat ouders er bewust voor kiezen hun kind in de eerste
levensfase door een gastouder te laten opvangen. Eind 2015 werd 25%
% van de 00 en 1jarigen opgevangen door een gastouder.
Als zelfstandige ingeschreven bij de KvK
Een substantieel deel van de gastouders in
Nederland – zo’n 40% – is als zelfstandige
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Aantal gastouderbureaus per gastouder
Gastouders kunnen bij meerdere
gastouderbureaus tegelijk zijn ingeschreven. Uit
de enquête van het Platform Gastouderopvang
blijkt dat 80% van
n de respondenten bij maximaal
twee gastouderbureaus is ingeschreven.
Locatie en werkweek
Gastouderopvang kan bij de gastouder of bij de ouder zelf thuis plaatsvinden. De meeste
gastouderopvang – in ruim 70% van de gevallen – vindt plaats in de woning van de
gastouder. Een gastouder vangt 7 dagdelen per week kinderen op. Gemiddeld werken
gastouders 34,6 uur per week.
week Dat is inclusief taken als administratie, boodschappen doen,
schoonmaken en voorbereidingstijd.
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CBS, Meer kinderen naar kinderopvang, 10 juni 2016. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/23/meer
nl/nieuws/2016/23/meerkinderen-naar-kinderopvang

Leeftijd en werkervaring van gastouders
Uit de leeftijdsopbouw van gastouders
blijkt dat het beroep vergrijst.. Zo maakt
de groep gastouders onder de 50 jaar
ongeveer 40% uit van het totaal en boven
de 50 jaar 60%. De grootste groep
gastouders is zelfs tussen de 60 en 69 jaar
(28%). De vergrijzing blijkt nog sterker
ste
als
de cijfers uit 2016 worden vergeleken met
het Kohnstamm onderzoek uit 2014: het
aantal gastouders in de leeftijdscategorie
24-29 jaar is met 50% afgenomen en in de
categorie 30-39 jaar met 30%. De groepen
60-69 en 70 jaar en ouder zijn
n met
respectievelijk 64% en 158% gegroeid.
De grootste groep gastouders (44%) oefent dit beroep reeds tussen de 6 en 10 jaar uit. 35%
van de gastouders is in dee laatste vijf jaar gestart.
gestart
Kwaliteit in de gastouderopvang
Permanente educatie
Gastouders zijn voorstander van permanente educatie. Zo ziet een grote meerderheid van
de gastouders (77%) het bijhouden van informatie over opvoeding tot de normale
professionele taak van gastouders. Daarnaast heeft 67% van de gastouders in de laatste 12
maanden scholing gevolgd op het gebied van gastouderopvang.
gastouder
Meer dan 80% van de
gastouders ziet gastouderopvang als een vak. Het zelf hebben van kinderen wordt door een
grote meerderheid dan ook niet gezien als voldoende scholing voor het beroep van
gastouder.
Ontwikkeling van kinderen
Gastouders stellen de ontwikkeling van
kinderen voorop. Een overgrote meerderheid
van de gastouders – zo’n 80% – voert
doelbewust activiteiten uit die de taaltaal en
denkontwikkeling van kinderen stimuleren.
Daarnaast is meer dan 80% van de gastouders
van mening dat kinderen
nderen zich op sociaalsociaal
emotioneel ontwikkelen bij gastouders door
met andere kinderen
eren om te gaan. De
gemiddelde gastouder vangt 4,84 kind op.

