JONGE KINDEREN ONTWIKKELEN ZICH
BETER BIJ EEN GASTOUDER
NIEUWE INZICHTEN UIT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Gastouderopvang biedt jonge kinderen en hun
ouders verschillende voordelen ten opzichte van het
kinderdagverblijf. Wetenschappelijk onderzoek biedt
nieuwe inzichten op dit gebied.
Ontwikkeling en welbevinden zijn belangrijk
In de eerste vier levensjaren van een kind vinden veel belangrijke ontwikkelingsprocessen plaats
die bepalend zijn voor de rest van het leven1. Kinderopvang van hoge kwaliteit biedt meer
kans op een goede cognitieve ontwikkeling van het kind2. Met cognitie worden alle functies
bedoeld die te maken hebben met de werking van de hersenen (o.a. planning, geheugen,
probleemoplossend vermogen). Daarnaast speelt hoogwaardige opvang een cruciale rol in het
bevorderen van het welbevinden van het jonge kind3,6. De kwaliteit van de opvang wordt onder
andere bepaald door de aandacht die de beroepskracht heeft voor het kind en de kwaliteit van
de opvangomgeving.

Bij een gastouder krijgt elk kind meer persoonlijke
aandacht dan in een kinderdagverblijf.
Betere omgang tussen kind en gastouder
Voor een goede omgang tussen kind en beroepskracht is de sensitiviteit van de beroepskracht
van belang. Dit houdt in dat de beroepskracht signalen van een kind herkent die erop
wijzen dat het meer emotionele ondersteuning nodig heeft en hier goed op reageert4. Een
lagere sensitiviteit wordt in verband gebracht met meer stress voor een kind5. Dit kan in de
praktijk betekenen dat een kindje zich alleen of onbegrepen voelt, ondanks de aanwezigheid
van de beroepskracht. Bij een gastouder is de sensitiviteit gemiddeld hoger dan op een
kinderdagverblijf6. Dit komt onder andere doordat de groep kleiner is bij een gastouder, net als
de verhouding tussen de beroepskracht en het aantal kinderen (zie tabel 1). Daarnaast ziet een
kind bij de gastouder elke dag hetzelfde gezicht. Dit in tegenstelling tot het kinderdagverblijf,
waar kinderen naast meerdere vaste medewerkers ook te maken hebben met invalkrachten.

Gemiddelde groepsgrootte
Gemiddelde beroepskracht-kind ratio
Gemiddeld geluidsniveau (dB)

Gastouder

Kinderdagverblijf

2,9

10,8

1 op 2,9

1 op 5,3

56,5

62,7

Tabel 1: vergelijking gastouderopvang en kinderdagverblijf op diverse factoren

Jonge kinderen beschikken nog niet over de sociale vaardigheden om te kunnen omgaan met
een grote groep kinderen: ze kunnen nog niet makkelijk communiceren en het is moeilijker voor
ze om in een grote groep geconcentreerd te spelen7. Bij een gastouder kan een kind in alle rust
binnen een kleine, overzichtelijke groep spelen en het ontvangt daarbij de individuele aandacht
die het verdient.

Minder lawaai bij een gastouder
Een hoog geluidsniveau en de aanwezigheid van veel mensen in één ruimte zijn nadelig voor het
emotioneel en fysiek welbevinden van jonge kinderen7. Het geluidsniveau in kinderdagverblijven
is aanzienlijk hoger dan bij een
gastouder (zie tabel 1). Dit
levert meer stress op, zoals een

64.55 dB

hogere bloeddruk en hartslag

KINDERDAGVERBLIJF

en een hoger niveau van het
stresshormoon cortisol4. Een
geluidsniveau boven 59 decibel
blijkt een negatief effect te hebben
GASTOUDEROPVANG

op het welbevinden van kinderen
(zie figuur 1)1. In de praktijk kan dit

48.45 dB

58.57 dB

bijvoorbeeld betekenen dat een
kindje minder goed slaapt, eet of
drinkt.
Figuur 1: relatie tussen geluidsniveau en onbehagen

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind later,
kiest u nu voor een vertrouwde gastouder van 4Kids!
Minder ziekte bij een gastouder
Jonge kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan, zijn vaker ziek. Naast algemene ziektes,
komen ook ziektes van luchtwegen en darmen vaker voor bij deze kinderen9.

Hoger welbevinden bij een gastouder
Doordat kinderen bij een gastouder in een kleine groep worden opgevangen, minder ziek zijn
en doordat de gastouder sensitiever is, hebben deze kinderen een hoger welbevinden dan
kinderen op het kinderdagverblijf. Zij voelen zich meer op hun gemak en ontvangen meer
gerichte aandacht en ondersteuning van de gastouder6. Dit leidt tot een lagere hoeveelheid
stresshormoon bij het kind gedurende de dag10.
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