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9 maart 2018  

Beste Houder / Manager / Bemiddelingsmedewerker van een Gastouderbureau, 

In januari 2018 is de eerste “Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang” (LKK) gepubliceerd. Dit 

onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en Sardes. 

Voor het eerst is de gastouderopvang opgenomen in een brede meting van de kwaliteit van de 

kinderopvang in Nederland waarbij gastouderopvang op dezelfde manier is onderzocht als de andere 

vormen van opvang (dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Ook zijn alle vormen van 

opvang met elkaar vergeleken. De eerste meting is in een betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen. 

Mede daardoor was het moeilijk om een representatieve steekproef van gastouders samen te 

stellen. De resultaten van de eerste monitor zijn voor de gastouderopvang iets minder representatief 

dan voor de andere opvangsoorten  

Het is van groot belang dat er voor de eerstvolgende monitor (kwaliteitsmetingen tussen april en juli 

2018) een meer representatieve steekproef tot stand komt. Dat we kunnen laten zien waar de kracht 

van de gastouderopvang ligt t.o.v. de andere vormen van opvang en dat gastouderopvang een 

volwaardige plek in kan nemen. De wetenschappelijke waarde van de kwaliteitsmonitor wordt 

daarmee aanzienlijk vergroot. Vandaar dat wij als brancheorganisaties een dringend beroep op u 

doen en u vragen medewerking te verlenen aan dit onderzoek.  

Dit kunt u doen door 

- De bij uw bureau aangesloten gastouders te informeren over de al verschenen LKK, 

bijvoorbeeld door een korte uitleg over het onderzoek en een samenvatting van de 

resultaten in uw nieuwsbrief op te nemen of op uw site te plaatsen. 

- Gastouders te stimuleren om mee te doen en deze gastouders te attenderen op de site 

www.monitorlkk.nl. Hierop kunnen de gastouders een filmpje van een andere gastouder 

vinden die aan het eerste onderzoek heeft meegedaan. 

 

Wij rekenen erop dat u meehelpt om de gastouderopvang op de kaart te zetten door uw gastouders 

te motiveren hun mooie werk te laten zien en de onderzoekers een “kijkje in de keuken” te geven. 
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