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BoekStart en de gastouderopvang

• Inleiding

- B



Programma

• Enquête onder gastouders, gastouderbureaus en bibliotheken
• Inventarisatie-onderzoek gastouderopvang door Iris Bollen
• Ruimte voor vragen en het uitwisselen van ideeën



Poll
Heeft jouw Bibliotheek al contact met gastouders of gastouderbureaus? 
Ja/nee/weet ik niet

Zijn de gastouders als doelgroep opgenomen in het beleid van jouw Bibliotheek?
Ja/nee/weet ik niet



Enquête onder gastouderbureaus, 
gastouders en bibliotheken



Belangrijkste bevindingen enquête 
gastouderbureaus

1. Bekendheid aanbod bibliotheek
Vrijwel alle Gastouderbureaus zijn globaal bekend met het (collectie)aanbod van de bibliotheek, meer 
dan de helft met het activiteitenaanbod voor het jonge kind, maar slechts 21% heeft daadwerkelijk 
contact met de bibliotheek.

2. Leesbevordering
Alle Gastouderbureaus zorgen minimaal 1 x per jaar voor nascholing van aangesloten gastouders.
Bij 1/3 is leesbevordering aan bod gekomen.

3. Samenwerking
1/3 geeft aan leesbevordering in samenwerking met de Bibliotheek op te willen pakken.



Belangrijkste bevindingen enquête 
gastouders

1. Bekendheid aanbod bibliotheek
• Het merendeel van de gastouders is bekend met de collectie voor jonge kinderen de babyboekjes 

en voorleesuurtjes. Iets minder met de activiteiten rond De Nationale Voorleesdagen.

• Meer dan de helft krijgt hierover informatie van de Bibliotheek zelf.

2. Bezoek bibliotheek
• 43% leent weleens boeken voor hun opvangkinderen in de Bibliotheek, maar bijna iedereen 

gebruikt daarvoor het eigen abonnement. Slechts 7 % heeft een abonnement als gastouder.

• Bijna de helft van alle gastouders brengt minder dan 1x per half jaar voor het werk een bezoek aan 
de bibliotheek; bijna een derde doet dit maandelijks en bijna 7% wekelijks.



Belangrijkste bevindingen enquête 
gastouders

3. Samenwerking
• Ruim 22% geeft aan interesse te hebben om deel te nemen aan activiteiten. Vaak lukt dit niet om 

praktische redenen.

4. Voorlezen
• Voorlezen wordt gekenmerkt als belangrijk en leuk, maar voorlezen aan baby’s wordt door de 

meesten als moeilijk ervaren.

5. Boekstart
• Slechts 10% is goed bekend met BoekStart.





Iris Bollen

Onderzoeker Kohnstamm Instituut

“Wie is die gastouder?” 



Gastouderopvang in beeld

Iris Bollen
17 november 2022



Onderzoek 2022

Ministerie van SZW
 Verbetering van het beleid
 Gastouderopvang 2022 in beeld

Afname aantal gastouders
- Opleidingseisen aangescherpt
- GGD ‘Streng aan de poort’



Wat weten we nu?
…. over gastouders
1. Vrouw (99%)
2. Gemiddelde leeftijd  50 jaar
3. Opleiding mbo-4 (35%)
4. 10 jaar ervaring als gastouder (50%)
5. 6 á 7 gastkinderen per week
6. 1 of 2 gastouderbureaus (92%)
7. ZZP’er of freelancer (70%)
8. Aantal uren per week: 30



Professionalisering

75% doet jaarlijks aan professionalisering 

 veiligheid en gezondheid
 pedagogische kennis en 

vaardigheden
 netwerkcontacten



Kwaliteit

Pedagogische basisdoelen

 Kwaliteitseisen
 Kwaliteitspeilingen
 Leefomgeving en interacties





Ondersteuning

• Gastouders bereiken via gastouderbureaus

• https://landelijkregisterkinderopvang.nl

• Ons rapport te downloaden via: www.kohnstamminstituut.nl

Vragen?



BoekStart en de gastouderopvang

• Handreiking op BoekStartPro: 
Gastouderaanpak BoekStart

• Folder via BoekStart Bestellijst:
Voorlezen in de gastouderopvang



Peiling
1. Zie je kansen om lokaal een gastouderaanpak op te zetten? Zo ja, waar zou je op inzetten? 

Zo nee, waarom niet?

2. Welke onderdelen van de dienstverlening van jouw Bibliotheek zijn zonder aanpassingen 
nu al beschikbaar of in te zetten voor gastouders?

Zet je reactie in de chat



Bedankt voor je aandacht!

www.boekstartpro.nl

Bedankt voor je aandacht!


