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Een gegevensmodel voor wachttijden 
 
Het gegevensmodel is opgezet om de gewenste indicatoren te kunnen meten. Zoals in het 
voorgaande beredeneerd, gaat het hierbij om wachttijd, de tijd dat een kind daadwerkelijk 
wacht op een kinderopvangplaats, als basisindicator. De wachttijd is het verschil tussen de 
plaatsingdatum en de wensdatum. 
 
Voor het verkrijgen van goede overzichten van wachttijdgegevens in Nederland zal gebruik 
moeten worden gemaakt van gegevens uit meerdere bronnen . In onderhavig geval uit de 
bronadministraties van kinderopvangcentra, bemiddelaars en/of centrale organisaties. 
Voorwaarde om dit te kunnen doen is dan wel dat de te verzamelen gegevens vergelijkbaar 
zijn en op vergelijkbare wijze geëxtraheerd worden. Om dit te waarborgen dient binnen de 
sector gebruik te worden gemaakt van een eenduidig gegevensmodel. Dit model heeft 
betrekking op de overdracht, het transport en de verwerking van gegevens tot een 
analysebestand. Zie ook onderstaand schema: 
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In het onderstaande wordt een beschrijving gegeven van een mogelijk gegevensmodel voor 
wachttijden in de kinderopvang. Opzet is het gegevensmodel eenvoudig te houden. Hoe 
eenvoudiger het gegevensmodel, des te eenvoudig de implementatie en des te groter de kans 
dat de gegevens inderdaad aanwezig zijn in de bronadministraties.  
 
Basisvoorwaarde om gegevens van verschillende bronnen tot één indicator te kunnen terug te 
brengen, is dat de selectie uit de verschillende bronnen steeds dezelfde selectie is. Van belang 
hiervoor is: 

 het selectiecriterium: voorstel is om de wensdatum als selectiecriterium te gebruiken. 
 De peilperiode: de periode waarin de wensdatum dienen te vallen. 
 De peildatum: de datum dat de informatie uit het bronbestand gehaald wordt.  
 Het soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouder, etc). 

 
 
Voorbeeld van een goede selectie: 
Uit een bronbestand worden op 1 januari 2003 alle kinderen geëxtraheerd met een wensdatum 
tussen 1 januari 2002 en 1 september 2002. 



 
Verder dient de selectie plaats te vinden op alle kinderen, ongeacht: 

 of ze wel of niet geplaatst zijn in het kinderopvangcentrum/door de bemiddelaar 
 of ze wel of niet geplaatst zijn door anderen 
 het type koppeling (gesubsidieerd, bedrijfsplaats, etc) 
 of ze uitgeschreven zijn of niet. 

 
Het gegevensmodel zelf beschrijft de 'kindrecords' die nodig zijn in de gegevensleveringen. 
Per kind is er één record en elk record bestaat uit twee delen: identificatie van het kind en 
gegevens voor wachttijdpeiling. Daarnaast zijn er 'metagegevens' nodig die iets zeggen over 
de levering zelf. 
 
Metagegevens 
Op enig moment vindt er een gegevenslevering plaats door een bronadministratie, met een 
bepaalde selectie. De gegevens die deze gegevenslevering beschrijven worden in dit rapport 
metagegevens genoemd.  
 
Instelling Identificatie van de instelling/administratie die de gegevens levert. 
Peilperiode Periode waarop de peiling betrekking heeft (van..tot..-datums). De wensdatum moet 

binnen deze datums liggen. 
Peildatum Datum waarop de gegevens geëxtraheerd zijn. 
Soort opvang Mogelijk waarden zijn dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, gastouder, 

etc. 
Benodigde metagegevens 
 
Identificatie van het kind 
De identificatie van het kind is alleen nodig als gegevens uit meerdere bronnen afkomstig 
zijn. Als gegevens van één bemiddelaar/kinderopvangcentrum geanalyseerd worden zijn de 
identificerende gegevens niet nodig. De identificerende gegevens zijn nodig om te 
'ontdubbelen'. In de praktijk zal het vaak voorkomen dat één kind in meerdere opvangcentra 
en/of bemiddelaars ingeschreven staat. 
 
Identificatie is nodig om te 'ontdubbelen'. Ontdubbelen is nodig als er voor 1 kind meerdere 
inschrijvingen zijn. Om te kunnen ontdubbelen is de combinatie postcode, huisnummer en 
geboortedatum afdoende. Dit kan er toe wel toe leiden dat tweelingen (en drielingen, etc) ten 
onrechte ontdubbeld worden. Het gaat hier echter om een relatief kleine groep, zodat dit 
weinig invloed zal hebben op statistische analyses. 
 
Postcode Te verwachten is een eenduidige registratie i.v.m. correspondentie. 

Dit gegeven is ook bruikbaar voor analyses van regio's. 
Huisnummer Te verwachten is een eenduidige registratie i.v.m. correspondentie. 

Dit gegeven ook bruikbaar voor analyses van regio's. 
Geboortedatum Datums worden meestal eenduidig ingevoerd, wel dient er een duidelijke keuze voor 

het formaat gemaakt te moeten worden. 
Aangezien de selectie plaatsvindt op basis van wensdatum, is het reëel om te 
verwachten dat er dan voor alle kinderen een geboortedatum ingevuld is. 
Geboortedatum is ook bruikbaar om bijvoorbeeld onderscheid te maken in 
kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. 

Benodigde gegevens ten behoeve van de identificatie van het kind 
 
Achternaam en voorletters zijn niet nodig omdat ontdubbeld kan worden op basis van 
postcode, huisnummer en geboortedatum.  
 



 
Gegevens voor wachttijdpeiling 
 
Wensdatum: Datum dat de kinderopvang gewenst is. Deze datum is altijd verplicht. 
Plaatsingdatum: Datum waarop het kind geplaatst is c.q. geplaatst wordt. 
Uitschrijvingsdatum: De datum waarop de ouders hebben laten weten geen behoefte meer te hebben aan 

kinderopvang of elders een plaats gekregen hebben. Deze datum is nodig om de 
'uitval' te kunnen meten. 

Benodigde gegevens voor wachttijdpeiling 
 
De registratiedatum is niet van belang voor de wachttijdpeiling, alleen voor de planningstijd. 
De planningstijd kan ook gebruikt worden om een deel van de wachttijd te verklaren: als een 
kind 1 week voor de wensdatum ingeschreven is, is de kans op directe plaatsing natuurlijk 
veel minder. 
 
Mogelijke waarden van het soort opvang zijn bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal, 
naschoolse opvang, gastouders. Dit gegeven is reeds bij de selectie gebruikt. Daarnaast is dit 
deels af te leiden uit de geboortedatum.  
 
Gegevens over 'dimensies' als doelgroepen, type koppeling, wijze van financiering zijn niet 
opgenomen omdat ze niet direct van belang zijn voor het doel van de wachtlijstpeiling. 
Daarnaast is de mogelijkheid genoemd dat dit soort gegevens in het nieuwe stelsel beter via 
de belastingsdienst verzameld kunnen worden. 
 
Gegevens over de eerste voorkeur van de ouders, bv. postcode kinderopvangcentrum zijn  niet 
opgenomen omdat deze buiten het doel van de wachtlijstpeiling vallen. Deze gegevens 
zouden bruikbaar kunnen zijn bij een analyse van regio's. 
 
Verschil tussen theorie en praktijk 
Indien de gegevenslevering volgens het gegevensmodel wordt ingericht, is het mogelijk 
betrouwbare uitspraken te doen over het voorkomen en de omvang van wachttijden in de 
kinderopvang in Nederland. Er is echter sprake van een verschil tussen theorie en praktijk. In 
de praktijk blijkt het werken met een eenduidig gegevensmodel vaak lastig. Dit omdat iedere 
bronadministratie zijn eigen specifieke eigenaardigheden kent en er op tal van concrete 
punten keuzes moeten worden gemaakt die de betrouwbaarheid van de registratie 
beïnvloeden. Voorbeelden hiervan: 

 Wat te doen met gewijzigde inschrijvingen. 
 Wat te doen met hernieuwde inschrijvingen: kind geplaatst, maar optie voor meer 

dagdelen. 
 Wat als 'datum geplaatst' vóór 'wensdatum' ligt? 
 Wat te doen met administratieve herinschrijvingen. 
 Wat te doen met dubbele inschrijvingen, als dan bv. de wensdatum verschilt? 
 Andere formaten van bijvoorbeeld datums, postcodes. 

 
Volgend uit het kader zoals geschetst in hoofdstuk 2 van dit rapport, gelden enkele 
voorwaarden ten aanzien van het verkrijgen betrouwbare en valide wachtlijstpeilingen. 
Onderstaand een beschouwing in hoeverre het geschetste gegevensmodel kan voldoen aan 
deze voorwaarden. 
 

 Er dient sprake te zijn van een onderscheid tussen planningslijst versus wachtlijst. Het 
gegevensmodel voorziet hierin. 



 
 Dubbeltellingen moeten worden voorkomen. In het gegevensmodel zijn expliciet 

identificerende gegevens opgenomen om te kunnen ontdubbelen. 
 

 Vervuilde gegevens moeten worden voorkomen. Vervuilde gegevens zitten in de 
onderscheiden bronbestanden (registraties van de afzonderlijke instellingen). Deze 
kunnen niet met het gegevensmodel worden ondervangen. 

 
 Voorkomen moet worden dat er sprake is van overinschrijving. Het gegevensmodel en 

de voorgestelde indicatoren zijn hier in directe zin niet gevoelig voor. De gevraagde 
capaciteit is niet van invloed op de wachttijdpeiling. Indirect kan het voorkomen dat 
een kind door overinschrijving langer moet wachten als nodig is. Dit laatste effect is 
niet te ondervangen. 

 
 Voorkomen moet worden dat er sprake is van kinderen die reeds zijn geplaatst, maar 

(elders) blijven ingeschreven. Dit probleem wordt deels ondervangen in het 
gegevensmodel omdat ontdubbeld wordt. Verder kan er met het model niet veel aan 
worden gedaan. 

 
De conclusie luidt daarom dat om een zuivere wachttijdpeiling te kunnen doen, de 
bronadministraties geschoond dienen te worden op vervuilde gegevens. Dit kan periodiek 
plaatsvinden, of kort voor de peildatum. 
 


