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Bekijk de webversie

NYSA - Brancheorganisatie voor gastouders
OPROEP VOOR GASTOUDERS

Onderzoek naar de effecten van
gastouderopvang op de ontwikkeling van
kinderen
De Universiteit van Amsterdam doet momenteel
onderzoek naar de effecten van kinderopvang op de
ontwikkeling van kinderen. Vanuit de opvatting dat
kinderen verschillen in gevoeligheid voor
omgevingsinvloeden onderzoeken zij of effecten van
opvang samenhangen met kenmerken van het kind, de
kinderopvangcontext en combinaties hiervan.
De gastouders spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Dat is niet vanzelfsprekend,
want helaas zijn gastouders nog maar erg weinig onderzocht in Nederland. Ouders,
kinderopvangorganisaties, BOinK, andere betrokkenen en wij als Nysa, willen graag
weten wat de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang is èn hoe kinderen zich
hier ontwikkelen. Ook veel gastouders zelf willen dit weten. Meedoen aan onderzoek is
niet vanzelfsprekend voor gastouders: het kan best spannend worden gevonden.
Dit onderzoek biedt nu een kans de gastouderopvang een eigen plek te geven in een
groot onderzoek waar diverse kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers en
gastouders aan meewerken. Bent jij geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek dat
de gastouderopvang een eigen plek geeft die het verdient?
Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer je je opgeeft, word je door een onderzoeksassistent bezocht. Deze assistent
maakt enkele videoopnames van de interacties tussen jou en de kinderen met een kleine
camera. Alleen de kinderen van wie de ouders actief toestemming hebben gegeven,
zullen tijdens het bezoek gefilmd worden. De kinderen doen – samen met de assistent –
ten slotte nog een paar taakjes.
Uiteraard spreekt de onderzoeksassistent alles eerst met je door. Het onderzoeksteam
heeft een brief voor de ouders en zorgt voor andere praktische zaken.
Verder vragen we de gastouders en de ouders van (ongeveer) twee kinderen (tussen 2
en 3 jaar) een vragenlijst in te vullen. Na een jaar komen we graag terug als de twee
kinderen uit het onderzoek een jaar ouder zijn geworden. De procedure blijft hetzelfde.
Het onderzoek brengt zo goed in kaart hoe de kinderen zich ontwikkelen bij een
gastouder.
Voor elke ouder is er een klein presentje: ze krijgen een foto van zijn/haar kind,
gemaakt door een professionele fotograaf.
Voor jou als gastouder is er ook vanuit het onderzoek een bedankje voor je
medewerking, een cadeaubon van € 50,-.
Hieronder een link naar een filmpje waarin het belang van het onderzoek wordt toegelicht
en waarin pm'ers maar ook een gastouder vertellen over hun ervaring om gefilmd te
worden. (Wachtwoord: onderzoek)

KLIK HIER

VERTROUWELIJKHEID GEGEVENS
Alle onderzoeksgegevens blijven volstrekt vertrouwelijk en
worden anoniem verwerkt. De gegevens van dit
onderzoek worden alleen gebruikt voor onderzoek en voor
eventuele publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van
persoonsgegevens en blijft uw anonimiteit gewaarborgd.

WIL JE MEER WETEN?
Mocht je vragen hebben over het onderzoek in het
algemeen, bel of mail gerust met het onderzoeksteam:
Neem contact op met Marijke Huijzer:
Email: Marijke.Huijzer@uva.nl
Tel: 06 - 55 40 28 08
Wij hopen dat je net zoals ons het belang van een bijdrage aan dit onderzoek inziet en
dat je je medewerking biedt.

Klik op onderstaande knop om je aan te melden.
Je ontvangt van ons aanvullende informatie in je mailbox

AANMELDEN ONDERZOEK
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Meld je aan bij Nysa

www.stichtingnysa.nl
Noordeinde 16, 1521 PA Wormerveer
info@stichtingnysa.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@stichtingnysa.nl
toe aan uw adresboek.

