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Resultaten onderzoek kindercentra 
 
In de deelstudie wachttijden bij bedrijfsplaatsingen is niet vastgesteld wat de wachttijden zijn 
bij andere soorten plaatsingen zoals gesubsidieerde plaatsingen en particuliere plaatsingen. In 
de deelstudie bij kindercentra in twee regio’s is gezocht naar aanwijzingen voor de 
wachttijden bij gesubsidieerde plaatsingen en particuliere plaatsingen. Daartoe waren geen 
wachtlijstgegevens beschikbaar, maar uitsluitend plaatsingsgegevens. 
In deze plaatsingsgegevens is naar aanwijzingen gezocht, en met name is daarbij gekeken 
naar de leeftijd bij plaatsing. Daarbij was de achterliggende gedachte dat indien kinderen in de 
bedrijfsopvang even vaak en even lang moeten wachten op een plaatsing als de 
gesubsidieerde en particuliere kinderen, deze drie onderscheiden groepen ook even oud 
moeten zijn bij de eerste plaatsing. 
 
Werken met plaatsingsgegevens kent nadelen: 

 in tegenstelling tot de deelstudie bij bedrijfsplaatsingen kunnen in deze deelstudie 
geen wachttijden worden berekend; 

 de ontwikkelingen op de wachtlijst zelf, blijven buiten beeld; 
 kinderen die nog wachten op een plaats of die uiteindelijk geen plaats hebben 

gevonden in de formele opvang, blijven buiten beeld. 
 
Dit deelonderzoek beoogt indicaties te vinden of de problematiek op de wachtlijsten voor de 
particuliere en gesubsidieerde plaatsingen afwijkt van die voor de bedrijfsopvang. Immers, 
wanneer kinderen op latere leeftijd worden geplaatst bij particuliere of gesubsidieerde opvang 
dan bij bedrijfsopvang, is dit een signaal dat waarschijnlijk meer kinderen in de particuliere of 
gesubsidieerde opvang langer hebben moeten wachten op een plaatsing en de problematiek op 
deze wachtlijsten groter is, of is geweest.  
 
Het plaatsingsonderzoek richtte zich op drie hoofdvragen: 

 is er ook in dit plaatsingonderzoek een plaatsingsgolf waar te nemen en wanneer is 
deze plaatsingsgolf voorbij? 

 is het percentage plaatsingen na de plaatsingsgolf en de leeftijden bij eerste plaatsing 
voor de drie onderscheiden soorten plaatsingen gelijk? 

 zijn er verschillen in de twee regio’s te constateren? 
 
 
De onderzoeksgegevens 
Voor het onderzoek hebben zeven organisaties voor kinderopvang uit twee regio’s gegevens 
geleverd van kinderen die in 2002 voor het eerst zijn geplaatst in de kinderopvang. De totale 
hoeveelheid geanalyseerde plaatsingen in dit onderzoek bedraagt 3229, ofwel 2-3% van de 
totale landelijke hoeveelheid plaatsingen in 2002. Van alle kinderen waarop dit onderzoek 
gebaseerd is, gingen er 2382 naar de dagopvang en 847 naar de buitenschoolse opvang. 
Gedetailleerd zien de aantallen plaatsingen er als volgt uit, uitgesplitst naar regio. 
 
 
 



 
 
regio Den Haag 

  bedrijfsopvang 
gesubsidieerde 

opvang particuliere opvang totaal  

KDV dagopvang 985 607 247 1839 73% 
BSO buitenschoolse opvang 300 283 111 694 27% 
totaal  1285 890 358 2533 100% 

  51% 35% 14% 100%  

 
regio het Gooi 

  bedrijfsopvang 
gesubsidieerde 

opvang particuliere opvang totaal  

KDV dagopvang 363 57 123 543 78% 
BSO buitenschoolse opvang 83 35 35 153 22% 
totaal  446 92 158 696 100% 

  64% 13% 23% 100%  
 
 
Voor de Haagse regio werden in totaal data van 3175 plaatsingen in 2002 verzameld; dit 
betrof 2533 plaatsingen in de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Alleen deze 
plaatsingen zijn gebruikt in dit onderzoek. Het Haagse deel van de steekproef ligt hiermee op 
1-2 % van de totale landelijke hoeveelheid plaatsingen. Plaatsingen in het kader van 
werkgelegenheidsmaatregelen, bemiddelingen en plaatsingen op peuterspeelzalen of flexibele 
opvang zijn niet geanalyseerd. 
 
Resultaten dagopvang 
Deze paragraaf toont de resultaten van de analyses van de situatie in de dagopvang. Figuur 1 
geeft het aantal plaatsingen in 2002 naar leeftijd bij de zeven deelnemende instellingen. De 
telling is gedaan voor de leeftijd in weken. 

figuur 1 leeftijd van plaatsing in dagopvang (tot 1 jaar). 

De figuur stelt nauwkeurig vast waar de piek in de plaatsingsgolf ligt. Het blijkt dat deze piek 
ligt op 131 weken, ofwel drie maanden na de bevalling. 

                                                 
1  Leeftijd wordt uitgedrukt in levensmaanden en -weken. 13 weken wil dus zeggen een leeftijd jonger dan 91 dagen. In de 

53ste week is de eerste verjaardag. 
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De rechtervlak van de piek loopt minder steil afloopt. Er is sprake van een plaatsingsgolf. Na 
deze golf kan er gesproken worden over late plaatsingen. Dit gaat dan om klein percentage 
kinderen dat per leeftijdscategorie vanaf een half jaar tot hun vierde verjaardag geplaatst 
worden in de dagopvang.  
 
Na de initiële plaatsingsgolf worden er maandelijks slechts enkele kinderen bijgeplaatst. 
Gezien het feit dat de meeste opvangcapaciteit na de plaatsinggolf vergeven is en er minder 
geplaatst wordt op oudere leeftijd, is de wachttijd vanaf dat moment ongewis. Met een langer 
verblijf op een wachtlijst moet dan rekening worden gehouden. Na de initiële plaatsingsgolf 
wordt de wachttijd minder voorspelbaar en kan deze aanzienlijk oplopen. 
 
Een deel van de ouders die hun kind niet geplaatst krijgen in de primaire plaatsingspiek, zal 
gedwongen uitwijken naar opvang elders, zoals opvang in het gezin of in informele opvang. 
De grootte van deze uitval richting de informele opvang en opvang binnen het gezin is op 
basis van deze gegevens niet te achterhalen. 
Uit de Vyvoj-rapportage is bekend, dat de omvang van het informele circuit groter is dan de 
omvang van de formele opvang. Mogelijk dat een deel is in het informele circuit is gekomen 
na een langer of korter verblijf op een wachtlijst voor formele opvang. Eenmaal vertrokken 
naar het informele circuit, komt het minder vaak voor dat er alsnog op latere leeftijd geplaatst 
wordt in de formele opvang. 
 
 
Regionale verschillen in de dagopvang 

figuur 2 leeftijd bij plaatsing dagopvang naar regio. 

Figuur 2 geeft de leeftijden (in kwartalen) op het moment van plaatsing voor beide in het 
onderzoek betrokken regio’s. De top van deze eerste piek ligt voor beide regio’s op dezelfde 
leeftijd. 
 
In figuur 3 zijn de aantallen genormeerd en op 100% gesteld. Leeftijden zijn  voor het eerste 
levensjaar in weken gegeven. 
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figuur 3 leeftijd bij plaatsing dagopvang, genormeerd. 

De piek ziet er redelijk gelijk uit in beide regio’s. In ’t Gooi is de piek iets groter en oogt iets 
grilliger. Dit laatste heeft te maken het kleinere aantal plaatsingen in Het Gooi. 
 
De figuur 2 en 3 tonen aan dat in beide regio’s de plaatsingspiek bij 6 maanden afgelopen is. 
De cumulatieve figuur toont hoeveel kinderen in deze periode geplaatst zijn. De figuur 4 geeft 
nauwkeurig per leeftijdssegment welk deel van de kinderen inmiddels geplaatst is en welk 
deel op latere leeftijd geplaatst wordt.  

figuur 4 Cumulatieve plaatsingen dagopvang. 

 
Figuur 4 toont aan dat in de eerste zes levensmaanden 51% van de baby’s wordt geplaatst 
(Regio Den Haag), respectievelijk 58% (het Gooi). In het daarop volgende halve jaar wordt 
slechts 12% á 15% geplaatst. De resterende plaatsingen geschieden geleidelijk aan na het 
eerste levensjaar. Verschil tussen de twee regio’s is dat in de Haagse regio iets meer wordt 
‘nageplaatst’. 
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Later zal in deze deelstudie worden beargumenteerd2, dat dit ‘naplaatsen’ duidt op ‘weglek’ 
en vertrek naar buiten de formele opvang. 
 
Bevindingen regionale verschillen 
De verwachting was dat de regio’s Den Haag en Het Gooi verschillende resultaten te zien 
zouden geven: 

▫ de regio’s Den Haag en Het Gooi kennen een verschillende dynamiek en 
populatieopbouw (grote stad versus verstedelijkte regio); 
▫ in de regio Den Haag werden de signalen afgegeven dat in bepaalde delen van 
Den Haag de ondercapaciteit aan het omslaan is in een overcapaciteit. Naar aanleiding 
van deze eerste signalen, is er een bijeenkomst ‘Werkconferentie Verzadiging' 
georganiseerd; 
▫ in het Gooi beklagen instellingen zich over de problemen om geschikte panden voor 
uitbreiding te vinden; 
▫ er leeft bij alle deelnemende instellingen in Het Gooi de verwachting dat het met de 
beschikbare capaciteit droeviger gesteld is dan in bijvoorbeeld Den Haag. 

 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen dit beeld niet, maar wijzen eerder een andere 
kant op. Het lijkt er op of de instellingen in het Gooi tenminste zo goed kinderen tijdig en op 
jonge leeftijd kunnen plaatsen in de dagopvang in vergelijking met de Haagse regio. De 
plaatsingskans in de dagopvang tot zes maanden is in elk geval hoger in de regio Het Gooi 
dan in de regio Den Haag. 
 
Waar het plaatsingsonderzoek geen greep op heeft is de mate waarin kinderen vertrekken naar 
de informele opvang om reden van lange wachttijden. Deze weglek kan in de twee regio’s 
zeer verschillend zijn. Gezien het lagere percentages plaatsingen in het eerste levensjaar, is de 
‘weglek’ in de regio Den Haag waarschijnlijk groter dan in de regio Het Gooi. 
 
Samenhang tussen plaatsingssoort en het moment van plaatsing 
Worden kinderen voor bedrijfsplaats met voorrang geplaatst en worden zij eerder en dus 
jonger geplaatst dan kinderen met een gesubsidieerde of particuliere plaats? Is er een verband 
tussen de plaatsingssoort en de kans om in de primaire plaatsingspiek ook daadwerkelijk 
geplaatst te worden? In de grafieken hieronder zijn de totalen uitgesplitst naar plaatsingssoort 
om inzichtelijk te maken welke aandeel de plaatsingssoorten in de plaatsingsgolf hebben. 

                                                 
2  zie beargumentering verderop in ‘bevindingen plaatsingskansen dagopvang’. 



figuur 5 leeftijd bij plaatsing dagopvang naar plaatsingssoort in absolute 
aantallen.  

De Figuur 5 geeft een totaalbeeld van de verschillende plaatsingssoorten en de leeftijd ten 
tijde van de plaatsing gedurende het eerste levensjaar. 
 
De absolute getallen geven aan dat er in 2002 5 keer zoveel kinderen via de bedrijfsopvang 
geplaatst worden als via het gesubsidieerde kanaal. Dat vertekent mogelijk het beeld. Daarom 
is in figuur 6 nogmaals de leeftijd bij plaatsing weergegeven, maar dan in percentages van alle 
plaatsingen per soort. Zo tracht de figuur 6 te laten zien of het ‘financieringsarrangement’ er 
toe doet. 

figuur 6 leeftijd bij plaatsing dagopvang naar plaatsingssoort, genormeerd. 

De figuur 6 toont dat 24% van de bedrijfsplaatsingen in de 3de levensmaand wordt gedaan. Bij 
de particuliere en gesubsidieerde plaatsingen liggen deze percentages minder hoog 
(respectievelijk 17% en 10% in de 3de maand). De figuur toont verder dat tijdens de gehele 
plaatsingsgolf de kans van plaatsing varieert per plaatsingssoort. De kansen lopen behoorlijk 
uit een.  
 
De hoeveelheid plaatsingen in de eerste zes maanden is bepalend. Want zoals figuur 6 laat 
zien zijn de percentages voor de bedrijfsopvang niet alleen de derde levensmaand hoger. De 
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uiteindelijke ‘voorsprong’ wordt gedurende een langere periode opgebouwd, want ook in de 
vierde, in de vijfde en ternauwernood ook in de zesde maand liggen de percentages 
plaatsingen bij de bedrijfsopvang hoger dan bij de andere twee plaatsingssoorten. 
Om dit grafisch weer te geven zijn de maandelijks percentages opgeteld in een cumulatief 
figuur. In een dergelijk figuur vallen de percentages weer samen wanneer een aanvankelijke 
achterstand weer zou worden ingehaald. Zie hiervoor figuur 7. 

figuur 7 Cumulatieve plaatsingskans eerste jaar KDV 

De cumulatieve figuur 7 toont aan dat er geen sprake is van een ‘inhaalslag’. De lijnen voor 
de verschillende plaatsingssoorten lopen na de plaatsingsgolf gedurende de eerste 6 maanden, 
de rest van het eerste levensjaar parallel. De opgelopen procentuele achterstand in plaatsing 
wordt de eerste jaar niet meer ingelopen. Uit nadere analyses (hier niet weergegeven) blijkt 
dat deze achterstand ook in de daaropvolgende jaren niet meer wordt ingelopen en dat in het 
tweede tot vierde levensjaar geen sprake is van een ‘inhaalslag’. 
 
Bevindingen plaatsingskansen dagopvang per plaatsingssoort 
De plaatsingsgolf is onmiskenbaar. Onderstaand overzicht toont welke kansen kinderen 
hebben om in deze plaatsingsgolf (tot 6 maanden)geplaatst te worden. 
 
plaatsingskans in de eerste zes 
maanden bedrijfsopvang gesubsidieerde opvang particuliere opvang totaal 

regio Den Haag 65% 29% 47% 51% 

regio Het Gooi 64% 46% 46% 58% 

totaal 65% 31% 47% 53% 

 
Een belangrijk deel van de kinderen wordt geplaatst in de dagopvang in tussen 8 weken en 26 
weken (½ jaar) (53% van alle plaatsingen). 
 
Niet alle kinderen worden in gelijke mate op deze leeftijden geplaatst. Er zijn verschillen 
tussen de onderscheiden plaatsingssoorten. Bedrijfsopvang lijkt in het huidige systeem de 
meeste kans op snelle plaatsing op te leveren. 
Opmerkelijk is het regionale verschil van 17%pnt. in de plaatsingskansen bij gesubsidieerde 
plaatsingen. 
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De inherente beperking aan het gebruik van plaatsingsdata is dat alleen die gevallen 
geregistreerd worden waar inderdaad sprake is van plaatsing. Alle gevallen waarbij de ouders 
uiteindelijk in een vervangend circuit voor kinderopvang terecht komen, ‘weglek’, worden 
niet gemeten en tellen in de analyses dan ook niet mee. 
 
Na de plaatsingsgolf wordt er nauwelijks geplaatst en lijkt de capaciteit op de centra vrijwel 
benut. Er is vastgesteld, dat de kans op plaatsing na de plaatsingsgolf klein is en het wel even 
zal duren voordat deze oudere kinderen geplaatst worden. De wachtenden zullen, na een 
korter of langer verblijf op de wachtlijst, mogelijk uitwijken naar opvang elders. En dit zijn 
gezien de lager plaatsingspercentages in de plaatsingsgolf, ongetwijfeld vaker kinderen met 
een gesubsidieerd of particulier financieringsarrangement. 
De leeftijden van kinderen via een bedrijfsplaatsing zijn bij eerste plaatsing jonger en zijn 
absoluut en relatief oververtegenwoordigd in de plaatsingsgolf. Het verschil in de vertegen-
woordiging kan worden toegedicht aan het ‘weglekeffect’3. Het verschil in plaatsingskansen 
(65% bedrijfsopvang versus 29% gesubsidieerde opvang is 36%pnt.) is in deze zin een maat 
voor de omvang van de ‘weglek’. De ‘weglek’ van de ‘particulieren ligt volgens deze maat 
tussen die van de bedrijfsopvang en de gesubsidieerde opvang. 
De beschikbare data betreft enkel plaatsingen. Bovenstaande redenering is niet hard te maken. 
Er kan er geen ‘uitvalpercentage’ voor de plaatsingssoorten worden berekend. De studie 
beoogt evenwel aanwijzingen te vinden dat capaciteitstekort voor de verschillende 
plaatsingssoorten en in de twee regio’s verschillend uitpakt. Uit deze deelstudie blijken er 
inderdaad dergelijke aanwijzingen te zijn. 
 
Resultaten buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang kent ook een plaatsingsgolf, direct bij aanvang van de 
basisschoolleeftijd. 

figuur 8 leeftijd bij plaatsing buitenschoolse opvang. 

Gedurende de gehele basisschoolcarrière worden slechts kleine aantallen kinderen nageplaatst 
bij de buitenschoolse opvang. Het aantal plaatsingen loopt bij het vorderen van de leeftijd 

                                                 
3  De hier gevonden verschillen in plaatsingskansen zijn niet te verklaren door een ouderlijke wens voor een plaatsing op 

‘latere leeftijd’. Uit een aanvullende deelstudie ‘het motivatieonderzoek’ blijkt, dat vrijwel alle ouders hun kinderen 
geplaatst willen hebben gedurende de plaatsingsgolf. 
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slechts licht terug. Figuur 9 toont de samenhang tussen plaatsingssoort van het moment van 
plaatsing in de buitenschoolse opvang. 

figuur 9 leeftijd bij plaatsing buitenschoolse opvang naar plaatsingssoort, 
genormeerd. 

De figuur toont dat ook in de buitenschoolse opvang de plaatsingskans bij bedrijfsplaatsingen 
gunstiger is dan bij particuliere of gesubsidieerde opvang. De verschillen zijn wel minder 
groot. Zo bedraagt het kansverschil bij de buitenschoolse opvang ten tijde van de piek (4 jaar 
en 1 maand) 7%pnt., terwijl in de dagopvang het kansverschil tijdens de piek (3 maanden) 14% 

pnt. bedraagt. Ook zijn de verschillen tussen particuliere en gesubsidieerde opvang op het 
eerste gezicht minder groot. Bij analyses van de cumulatieve plaatsingspercentages zijn 
kleinere verschillen beter te zien. 
 
De cumulatieve weergave in de figuur10 toont hoe het verschil tussen de verschillende 
plaatsingssoorten direct aan het begin van de schoolloopbaan ontstaat op een vergelijkbare 
manier als bij de dagopvang. 
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figuur 10 Cumulatieve plaatsingskans buitenschoolse opvang. 

 
De figuur laat zien dat in het eerste half jaar, na de start van de basisschool het verschil tussen 
de plaatsingssoorten reeds gemaakt is. In het tweede half jaar worden de verschillen 
nauwelijks nog groter. Het maximale verschil na één jaar bedraagt 19% pnt. (bedrijfsopvang 
versus gesubsidieerde opvang). 
 
Samenvatting plaatsingskansen buitenschoolse opvang 
Ook in de buitenschoolse opvang bestaat er een plaatsingsgolf. Gedurende het eerste jaar op 
de basisschol worden 45% van alle kinderen in de buitenschoolse opvang voor het eerst 
geplaatst.  
 
Op vijfjarige leeftijd is het effect van de plaatsingsgolf volledig voorbij. Dat is het moment 
waarna vast te stellen is hoe effectief de verschillende plaatsingsmechanismen zijn. Het 
volgende overzicht toont de kans waarop kinderen op hun vijfde geplaatst zijn in de 
buitenschoolse opvang. 
 
plaatsingskans in de eerste 
twaalf maanden bedrijfsopvang gesubsidieerde opvang particuliere opvang totaal 

regio Den Haag 56% 33% 46% 45% 

regio Het Gooi 43% 49% 37% 43% 

totaal 53% 34% 44% 45% 

 
Ook in de buitenschoolse opvang blijkt de kans om gedurende de eerste plaatsingsgolf een 
plek te krijgen te variëren per plaatsingssoort. Het is de vraag of de plaatsingssoort hier alleen 
voor verantwoordelijk is. In de volgende analyse wordt de verschillende tussen de plaatsende 
instanties beoordeeld. 
 
Verschillen en overeenkomsten tussen de instanties 
In figuur 11 zijn de leeftijden bij plaatsingen van vier instanties in de regio Den Haag 
vergeleken. Voor de regio Den Haag zijn de aantallen plaatsingen over 2002 dusdanig hoog 
dat er een significant onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende instanties. De 
figuur toont de verschillen tussen de leeftijden van plaatsing in de dagopvang 
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figuur 11 leeftijd bij plaatsing dagopvang naar instelling uit regio Den Haag, 
genormeerd.  

Twee zaken vallen bij deze vergelijking op:  
1) de hoofdtrend is gelijk voor de vier instellingen: een duidelijke piek bij eerste en het 

tweede kwartaal;  
2) Bij sommige een sterkere plaatsingsgolf en bij andere kleinere piekjes bij ondermeer 15 

maanden en 24 maanden. Er zijn wel degelijk verschillen aan te wijzen tussen de 
instellingen. 

 
Nadere en gedetailleerde analyse van de verschillen tussen de instellingen (hier niet 
weergegeven), tonen aan dat de gevonden verschillen te verklaren zijn door verschillen in het 
plaatsingsbeleid. Dat betekent dat de druk op de beschikbare capaciteit voor alle instellingen 
min of meer hetzelfde is, maar dat de verdeling van de beschikbare capaciteit beïnvloed wordt 
door de instellingen. 
 
De kleinere piekjes op latere leeftijd zijn volgens planners te wijten aan het feit dat er voor de 
peuterplaatsen minder vraag en dus meer plek is dan in de babyplaatsen. Ook kunnen deze 
piekjes worden veroorzaakt, doordat bij horizontale groepen de doorstroom vanuit 
dreumesgroepen onttoereikend is om de grotere peutergroepen geheel te vullen. 
De organisaties in de Haagse regio’s zijn veel groter dan die in het Gooi. Dit betekent dat de 
planning wel makkelijker zal zijn dan bij de kleinere organisaties in het Gooi. Er valt immers 
minder te schuiven met parallelgroepen. Bij kleinere organisaties treden meer artefacten op. 
Eén van de deelnemers uit het Gooi meldde dat na de opstart van een nieuwe groep het nog 
minstens vier jaar duurt totdat de leeftijdsopbouw in de groep de gewenste is. 
Een evenwichtige leeftijdsopbouw bevorderd de een gelijkmatige doorstroming en betere 
benutting van de beschikbare capaciteit. Nu kan het zijn dat in een groep een plek vrij is, maar 
dat een wachtend kind niet geplaatst kan worden, omdat de leeftijd niet passend is in de 
groep. Zo kunnen binnen een groep een bepaald maximum aantal zuigelingen geplaatst 
worden. 
Ook specifieke voorrangsregelingen kunnen na de plaatsingsgolf leiden tot onevenredige 
verlenging van wachttijden, zoals de voorrangsregelingen voor 2de kinderen, kinderen van het 
eigen personeel genoemd en plaatsingen op sociaal-medische indicatie. 
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Tot slot zijn huisvestingsproblemen in het Gooi (krapte op de onroerend goed markt, 
bestemmingsplannen) een externe belemmering bij het volgens planning openen van nieuwe 
centra. Ongetwijfeld spelen deze fenomenen een relatief grotere rol bij kleinere organisaties. 
Voor beide regio’s geldt dat de planners graag zelf een beter inzicht zouden hebben in hoe 
lang ouders nu moeten wachten na inschrijving.  
 
Motivatieonderzoek 
De leeftijd van plaatsing geeft geen direct bewijs voor een wachttijd. Mogelijk dat er maanden 
gewacht is. Ook kan het zijn dat ouders eerdere aanbiedingen hebben afgewezen. Mogelijk 
was een plaatsing oudere leeftijd gewenst en is er zonder wachttijd geplaatst. 
Om te controleren of een latere leeftijd bij plaatsing samenhangt met wachttijd is een 
aanvullend motivatieonderzoek gedaan. Centraal stond hierin de vraag waarom kinderen op 
latere leeftijd geplaatst worden. Dit om langs deze weg te achterhalen of capaciteitstekort 
hiervan de voornaamste reden is. 
 
Veelal weten de planners waarom kinderen op oudere leeftijd geplaatst worden. Aan hen 
hebben we dan ook gevraagd voor deze kinderen aan te geven wat volgens hen de reden is 
voor de 'late plaatsing'. Vier van de acht deelnemende instellingen aan het 
plaatsingsonderzoek hebben ook deelgenomen aan het motivatieonderzoek. In totaal hebben 
de planners 136 plaatsingen uit het eerste kwartaal 2003 gemotiveerd. Dit aantal beschreven 
plaatsingen is enkele malen geringer dan in de opzet van deze studie voorzien. Deelnemers 
gaven aan dat het zelf invullen van de motivaties een grotere belasting was dan het leveren 
van de plaatsingsgegeven uit hun databases. 
 
In onderstaande tabel zijn de motivaties onderverdeeld naar opvangsoort en al dan niet late 
plaatsing, waarbij “late plaatsing” in de dagopvang als 5 maanden en ouder gedefinieerd was 
en in de buitenschoolse opvang als 4½ jaar en ouder.  
 
 Totaal dagopvang buitenschoolse opvang 

Herplaatsing 22 16 6 
late plaatsing 31 22 9 
tijdige plaatsing 83 57 26 

% piekplaatsingen 73% 72% 74% 

Totaal 136 98 41 

 
Herplaatsingen kunnen door allerlei redenen optreden die in deze studie niet uitputtend 
onderzocht zijn. Het percentage piekplaatsingen is gedefinieerd als het aantal tijdige 
plaatsingen gedeeld door de late plaatsingen plus de huidige plaatsingen. Dit getal is in zekere 
zin vergelijkbaar met de plaatsingskansen in de primaire plaatsingspieken zoals in de vorige 
paragrafen beschreven.  
 
Dit motivatieonderzoek levert twee belangrijke resultaten op: 

 Voor het motivatieonderzoek waren een relatief gering aantal ‘motivaties’ 
beschikbaar. Desondanks zijn de beschikbare gegevens in deze deelstudie in de lijn 
van meer omvangrijke deelstudies. De percentages tijdige plaatsingen ligt in het 
motivatieonderzoek boven de 70 %. Dit resultaat is overeenkomstig de resultaten uit 
andere deelstudies. 

 
 Het opvallendste resultaat is dat een zeer gering aantal van de late plaatsingen door de 

planners aan de ouders wordt geweten (2 van de 31 beschreven late plaatsingen). Dit is 
een sterk argument om in het plaatsingsonderzoek de ‘late plaatsingen’ te interpreteren 



als resultaat van de capaciteitsproblematiek of organisatorische problemen in de 
opvang. 

 
 
Van de 31 late plaatsingen werd in twee gevallen door de planners aangegeven dat de reden 
van late plaatsing bij de ouders lag. In één geval werd het late tijdstip van plaatsing volgens 
de planners veroorzaakt door een wens van de ouders, in het andere geval hadden de ouders 
voorheen een aanbieding geweigerd. In alle andere gevallen gaat het om capaciteitsproblemen 
of planningsproblemen bij de instellingen. 


