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Wachtlijstonderzoek via ouderbevraging 
 
Ouderbevraging op basis van een representatieve steekproef lijkt een benadering die op korte 
termijn het snelste is te realiseren.  
 
Om hier ervaring mee op te doen is ervoor gekozen om vragen omtrent wachttijden en het al 
dan niet uitstromen uit formele kinderopvang als gevolg van te lange wachttijden, mee te laten 
nemen in het Trendonderzoek kinderopvang 2003 dat door het NIPO in opdracht van het 
Netwerkbureau wordt uitgevoerd. In overleg met Vyvoj, die de coördinatie van het 
trendonderzoek verzorgt, zijn vragen opgesteld die zijn meegenomen in de bevragingen. 
 
 
Achtergrond 
De gegevensverzameling is uitgevoerd door TNS-NIPO. De vragenlijst is uitgezet bij het 
panel Capi@home. Dit is een vast panel bestaande uit 30.000 huishoudens, dat regelmatig 
door TNS-NIPO via internet wordt benaderd. Voordeel van deze aanpak is, dat de respons 
zeer hoog is en dat de respondenten op hun eigen tijd de vragenlijst kunnen invullen. Door de 
geautomatiseerde verwerking kunnen respondenten op een efficiënte wijze door de vragenlijst 
worden geleid.  
 
Voor het uitvoeren van het wachtlijstonderzoek is gewerkt met de steekproef “huishoudens 
met kinderen 0-12 jaar 2003”  die is getrokken in het kader van het Trendonderzoek 
kinderopvang 2003 in mei 2003 en een ophoging van deze steekproef met gebruikers 
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Deze groep is ondervraagd in juli 2003. 
 
Representativiteit 
De respondentengroep omvat voor het kinderdagverblijf N=212 huishoudens. 246 kinderen, 
en voor de buitenschoolse opvang N=189 huishoudens, 265 kinderen. De beide groepen 
respondenten zijn representatief voor de gebruikers van kinderdagverblijven en 
buitenschoolse opvang in Nederland. 
 
Voor het wachtlijstonderzoek is de wachttijd per kind onderzocht en gewerkt met het bestand 
kinderen. 
 
In het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van de representatieve groep huishoudens met 
kinderen van 0-3 en 4-12 jaar uit het Trendonderzoek 2003. (0-3 jaar: 428 kinderen en 4-12 
jaar 728 kinderen) 
 
Resultaten 
Gebruikers van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang 
Het Trendonderzoek 2003 heeft representatieve cijfers opgeleverd over huishoudens met 
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Uit deze cijfers kan het percentage kinderen dat gebruik 
maakt van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang ten opzichte van het totaal 
worden gegenereerd. 
Voor Nederland is in de onderstaande tabel het gebruik van de voorzieningen in de beide 
leeftijdsgroepen weergegeven. 



 
 
Tabel 1  Gebruikers en niet-gebruikers van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang  
 
 Gebruikers  Niet-gebruikers 
Kinderdagverblijf 0-3 jaar 
Aantal kinderen N=428 

24% 76% 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 
Aantal kinderen N=728 

10% 90% 

 
In deze rapportage wordt verder uitsluitend gesproken over de gebruikers van het 
kinderdagverblijf (24% van de kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar) en de gebruikers van de 
buitenschoolse opvang (10% van de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar). 
 
Wachtlijst per jaar 
Aan de respondenten is gevraagd in welk jaar zij op de wachtlijst hebben gestaan. 
 
Tabel 2  Jaar waarin het kind op de wachtlijst heeft gestaan (vanaf het moment van inschrijving) 
 
 Gebruikers kinderdagverblijf 

N=246 
Gebruikers buitenschoolse opvang N= 265 

Niet op de wachtlijst gestaan 46% 62% 
1999 en eerder 6% 11% 
2000 13% 6% 
2001 17% 12% 
2002 15% 8% 
2003 3% 1% 
   
Totaal 100% 100% 
 
Voor het kinderdagverblijf heeft bijna de helft van de kinderen die nu gebruik maken van het 
kinderdagverblijf niet op de wachtlijst gestaan, voor de buitenschoolse opvang gaat het om 
bijna tweederde. 
Vergelijking van 2000 tot en met 2002 wijst uit, dat voor beide voorzieningen in 2001 de 
meeste kinderen op de wachtlijsten stonden. Zowel voor het kinderdagverblijf als voor de 
buitenschoolse opvang is het percentage in 2001 gedaald. De percentages voor 2003 zijn laag 
omdat in mei en juli 2003 is gemeten. 
  
Het percentage kinderen dat nu gebruik maakt van het kinderdagverblijf en in 2002 of 2003 
op de wachtlijst heeft gestaan bedraagt 18%, dus bijna een vijfde van het aantal gebruikers. 
Bij de buitenschoolse opvang gaat het om 9% van het aantal gebruikers. Het gaat hier om de 
wachttijd vanaf het moment van inschrijving. 
 
Wachttijden vanaf het moment dat opvang nodig is 
Aan de respondenten is gevraagd hoeveel hun kind heeft moeten wachten vanaf het moment 
dat de opvang werkelijk nodig was. Deze gegevens zijn verwerkt in de onderstaande tabellen. 
Per groep wordt de netto wachttijd in 2002 of 2003 weergegeven. 
 
Tabel 3  Netto wachttijd kinderen 0-3 jaar die in 2002 en 2003 op de wachtlijst voor het 

kinderdagverblijf hebben gestaan vanaf het moment van inschrijving 
 
N= 46 Percentage 
0 maanden 59% 
1 maand 4% 
2 maanden 4% 



3 maanden 15% 
4 maanden 2% 
5 maanden 2% 
6 maanden 7% 
8 maanden 2% 
9 maanden 2% 
24 maanden 2% 
  
Totaal 100% 
 
59% van de kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar die op de wachtlijst hebben gestaan vanaf het 
moment van inschrijving in 2002 of 2003 hoeft niet te wachten vanaf het moment dat de 
opvang nodig is.  
  
Bij het kinderdagverblijf komt een netto wachttijd van 3 maanden het meeste voor. Ruim de 
helft van de kinderen heeft 3 maanden of minder gewacht. 
Op het totaal aan gebruikers van het kinderdagverblijf (N=246) heeft 7.7% (41% van 18%) in 
2002 of 2003 op de wachtlijst gestaan voor het kinderdagverblijf met een netto wachttijd. Dit 
komt overeen met een op de 13 kinderen die gebruik maakt van het kinderdagverblijf. 
 
De gemiddelde wachttijd voor kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan vanaf het moment van inschrijving bedraagt 2.1 maand. (N=46) 
De gemiddelde wachttijd voor kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan en die hebben moeten wachten vanaf het moment dat opvang nodig 
was bedraagt 5 maanden. (N=19) 
De uitschieter van 24 maanden draagt door het kleine aantal kinderen dat op de wachtlijst 
heeft gestaan in 2002 of 2003 bij aan een hoge gemiddelde wachttijd. 
 
 
Tabel 4  Netto wachttijd kinderen 4-12 jaar die in 2002 en 2003 op de wachtlijst voor de 

buitenschoolse opvang hebben gestaan vanaf het moment van inschrijving 
 
N= 23 Percentage 
0 maanden 48% 
1 maand 9% 
2 maanden 22% 
3 maanden 4% 
7 maanden 4% 
24 maanden 13% 
  
Totaal 100% 
 
Voor de buitenschoolse opvang heeft bijna de helft van de kinderen die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan vanaf het moment van inschrijving niet hoeven wachten toen de 
opvang daadwerkelijk nodig was.  
Bij de buitenschoolse opvang komt een netto wachttijd van 2 maanden het meeste voor. Voor 
tweederde van degenen die vanaf het moment dat opvang nodig was hebben moeten wachten 
bedroeg de wachttijd 3 maanden of minder. 
 



Op het totaal aan gebruikers van de buitenschoolse opvang (N=265) heeft 4.5% (52% van 
9%) van de kinderen op de wachtlijst heeft gestaan in 2002 of 2003 met een netto wachttijd. 
Dit komt overeen met een op de 22 kinderen die gebruik maakt van de buitenschoolse 
opvang. 
 
De gemiddelde wachttijd voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan van de buitenschoolse opvang vanaf het moment van inschrijving 
bedraagt 4.1  maand.(N=23) 
De gemiddelde wachttijd voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan en die hebben moeten wachten vanaf het moment dat opvang nodig 
was bedraagt 7.8 maanden.(N=12) 
Ook bij deze groep leiden de uitschieters van 24 maanden (N=3)vanwege het geringe aantal 
kinderen tot hoge gemiddelde wachttijden voor 2002 en 2003. 
 
Op de wachttijden kan geen verdere analyse worden uitgevoerd vanwege de geringe aantallen. 
 
Analyse en conclusies 
Bijna de helft van de kinderen die nu gebruik maken van het kinderdagverblijf heeft niet op 
de wachtlijst gestaan. Dit geldt voor bijna tweederde van de kinderen die nu gebruik maken 
van de buitenschoolse opvang. 
Over de jaren heen hebben de meeste kinderen, die nu gebruik maken van opvang op de 
wachtlijst gestaan in 2001. 
 
Het percentage kinderen dat in 2002 en 2003 op de wachtlijst heeft gestaan vanaf het moment 
van inschrijving tot aan de plaatsing bedraagt 18% van de gebruikers van het 
kinderdagverblijf en 9% van de gebruikers van de buitenschoolse opvang.  
 
Van de kinderen die op de wachtlijst staan vanaf het moment van inschrijving moet 41% 
daadwerkelijk op een plaats in het kinderdagverblijf wachten als opvang nodig is en 52% op 
een plaats in de buitenschoolse opvang. 
 
Vanaf het moment dat opvang werkelijk nodig is hebben respectievelijk 7.7% van de 
gebruikers van het kinderdagverblijf en 4.5% van de gebruikers van de buitenschoolse opvang 
in 2002 of 2003 op de wachtlijst gestaan.  
Een op de 13 kinderen die gebruik maakt van het kinderdagverblijf heeft in 2002 of 2003 op 
de wachtlijst gestaan vanaf het moment dat opvang nodig was. Bij de buitenschoolse opvang 
gaat het om een op de 22 gebruikers van de buitenschoolse opvang, die in 2002 of 2003 op de 
wachtlijst hebben gestaan vanaf het moment dat opvang nodig was. 
 
Voor de kinderen die in 2002 en 2003 hebben gewacht op een plaats in het kinderdagverblijf 
vanaf het moment dat opvang nodig was komt een wachttijd van 3 maanden het meeste voor. 
Ruim de helft van de kinderen heeft 3 maanden of minder gewacht.  
 
Van de kinderen die in 2002 en 2003 hebben gewacht op een plaats in de buitenschoolse 
opvang vanaf het moment dat opvang nodig was, komt een wachttijd van 2 maanden het 
meeste voor. Tweederde van de kinderen heeft 3 maanden of minder gewacht.  
 
De gemiddelde wachttijd vanaf het moment dat opvang nodig is bij kinderen die op de 
wachtlijst hebben gestaan in 2002 en 2003 is voor het kinderdagverblijf 2.1 maand en voor de 
buitenschoolse opvang 4.0 maand.  



De gemiddelde tijd die kinderen moeten wachten vanaf het moment dat opvang nodig is tot 
aan plaatsing bedraagt in 2002 en 2003 voor het kinderdagverblijf 5 maanden en de 
buitenschoolse opvang 7.8 maanden.  
De geringe aantallen en de uitschieters maken deze laatste cijfers minder betrouwbaar. 
 
Uitschieters van 2 jaar op de wachtlijst voor de buitenschoolse opvang komen nog incidenteel 
voor en zijn verantwoordelijk voor het hoge gemiddelde. 
 


