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Nadere gegevens onderzoek bedrijfsplaatsen 
 
Percentages tijdige plaatsingen 
 

figuur 1. percentages ‘tijdige plaatsingen’ dagopvang, wensdatum vanaf 2001 

figuur 2. percentages ‘tijdige plaatsingen’ buitenschoolse opvang, wensdatum vanaf 
2001 

 
Uit beide figuren komt naar voren dat seizoensinvloeden een rol spelen bij plaatsingen. In 
februari en maart daalt het percentage tijdige plaatsingen. Ook aan het einde van de 
zomervakantie (juli en augustus) en aan het einde van jaar (november en december) is dit het 
geval. Januari en april/mei geven hogere percentages tijdige plaatsingen te zien. Dit zowel 
voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang. 
 
De figuren tonen dat de percentages van 2001 veelal boven de percentages van 2002 liggen. 
Voor zover uitspraken over 2003 mogelijk zijn, lijkt het percentage ‘tijdige plaatsingen’ zich 
te herstellen. Zo liggen in de dagopvang en de buitenschoolse opvang de percentages over 
2003 dichter bij die van 2001 dan bij die over 2002 en zelfs boven die over 2001.  
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Wachtlijsten 
 
 

figuur 3. Wachtlijsten dagopvang, wensdatum vanaf januari 2001 

figuur 4. Wachtlijsten buitenschoolse opvang, wensdatum vanaf januari 2001 
 
Deze figuren laten een aantal zaken zien:  

 Het uitvalpercentage is in de periode januari 2001 tot en met december 2002 in de 
dagopvang en de buitenschoolse opvang teruggelopen. Zo lagen de maximale 
uitvalspercentages begin 2001 op 12,3% en 14,7% voor respectievelijk de dagopvang 
en buitenschoolse opvang. Bij de laatste meting (december 2002) zijn deze 
percentages gezakt en liggen ze op respectievelijk 4,2% en 4,4%; 

 Mogelijk mede als gevolg van het dalende percentage ‘uitval’ is het percentage 
‘plaatsing binnen half jaar’ gestegen. Tezamen vormen ze in de dagopvang een relatief 
stabiel percentage van rond de 3%. In de buitenschoolse opvang is een stijgende trend 
zichtbaar van rond de 3% in richting van rond de 5%; 

 In de periode waarin de percentages ‘tijdige plaatsingen’ onder druk staan, stijgen met 
name de categorieën ‘plaatsingen binnen een maand’ en ‘plaatsingen ‘binnen een 
kwartaal’; 

 Er is een aantal pieken zichtbaar zoals de lange wachttijden voor buitenschoolse 
opvang in het voorjaar 2002 en kortere wachttijden in januari 2003; 
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 Naast verschillen, vertonen de wachttijdprofielen in beide opvangsoorten ook veel 
gelijkenissen. 

 
Leeftijden in maanden bij plaatsing 
 
De figuren 5 en 6 tonen de leeftijden1 in maanden bij plaatsing in de dagopvang en 
buitenschoolse opvang. 
 

figuur 5. Leeftijd bij plaatsing naar wachttijdprofiel in absolute aantallen, 
dagopvang wensdatum vanaf januari 2001 

 

figuur 6. Leeftijd bij plaatsing naar wachttijdprofiel in absolute aantallen, 
buitenschoolse wensdatum vanaf januari 2001 

 
Bovenstaande figuren tonen dat de meeste kinderen geplaatst worden met 3 maanden 
(dagopvang) en met 49 maanden (buitenschoolse). In de eerste 6 maanden worden in de 
dagopvang en buitenschoolse opvang respectievelijk 34,1% en 32,1% van de kinderen 
geplaatst. 
 
Het grootste deel van de kinderen is ‘tijdig geplaatst’, zowel tijdens of vlak na de 
plaatsingspieken als ook kinderen die op oudere leeftijd zijn geplaatst. De percentages tijdige 

                                                 
1  Leeftijd wordt uitgedrukt in nummer van de levensmaand. 1 maand wil dus zeggen een leeftijd tussen de 0 en 

30.44 dagen (=4.35 weken). Aan het einde van de 12de of 48ste levensmaand wordt men respectievelijk 1 jaar en 4 jaar. 
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plaatsingen liggen het laagst vlak na de plaatsingspiek. Meer dan 25% van de kinderen van 3 
tot 5 maanden zijn geplaatst via een wachtlijst. In de buitenschoolse opvang is 25% van de 
kinderen van 50 en 54 maanden geplaatst via een wachtlijst. 
Leeftijden bij plaatsing in relatie tot wachttijd 
 
Figuren 7 en 8 geven aan dat de leeftijden op  het moment van plaatsing, bij plaatsing via een 
wachtlijst stijgen. Bijzonder is dat het leeftijdsverschil overeenkomt met de wachttijd. 

figuur 7. Leeftijd bij plaatsing dagopvang naar wachttijd, wensdatum vanaf 
januari 2001, genormeerd 

 
In de figuren 7 en 8 zijn de leeftijden van de te laat geplaatste kinderen geïnventariseerd. Alle 
groepen naar wachttijd zijn op 100% gezet (genormeerd). De figuur toont dat de leeftijd bij de 
plaatsingspieken meeloopt met het verstrijken van de wachttijden. De onderlinge verschillen 
tussen de lijnen zijn klein (m.u.v. de kinderen met een wachttijd van minder dan een maand). 
Dit betekent dat kinderen op de wachtlijst op dezelfde leeftijd geplaatst moesten worden als 
kinderen die zonder wachttijd geplaatst konden worden. 
 
Een vergelijkbaar beeld leveren de plaatsingsleeftijden in de buitenschoolse opvang: 

figuur 8 Leeftijd bij plaatsing buitenschoolse opvang naar wachttijd, wensdatum 
vanaf januari 2001, genormeerd 

 
Ook hier geldt dat de leeftijdsopbouw voor de verschillende wachttijdcategorieën zeer 
vergelijkbaar is, dit ondanks een geprononceerde piek van de kinderen die één maand te laat 
geplaatst zijn.  
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