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behorend bij eindrapport Wachtlijsten en –tijden in de kinderopvang 
door De Loos Monitoring, 17 december 2003 

Bestaand onderzoek opnieuw bekeken 
 
Vanuit het gepresenteerde kader met betrekking tot wachtlijsten en –tijden kan de betekenis 
van de SGBO wachtlijstresultaten opnieuw worden bekeken.  
 
Tot op heden beschikte alleen het SGBO over landelijke wachtlijstindicatoren1. Hieruit bleek 
dat de wachtlijsten tijdens de uitbreidingsoperaties in omvang toenamen. De Loos Monitoring 
heeft in 2000 aannemelijk gemaakt dat de wachtlijstcijfers van het SGBO (en vele lokale 
wachtlijsten) feitelijk een meting van de omvang van de planningslijst betrof. In het 
onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen planningslijsten en wachtlijsten. 
Hiermee verklaart De Loos Monitoring dat ondanks de sterke groei van de capaciteit, het 
‘wachtlijstprobleem’ (feitelijk een planningslijst) er alleen maar groter op werd. Immers bij 
een grotere capaciteit dienen ook de inschrijvingen toe te nemen en derhalve ook de 
planninglijst. Wanneer het SGBO het onderscheid tussen planningslijst en wachtlijst wel zou 
hebben gemaakt, zouden de wachtlijsten in de resultaten van het SGBO aanzienlijk minder 
groot zijn. 
 
De onderstaande figuren tonen de groei van de capaciteit en de groei van de planningslijsten. 

 
De figuren tonen de geïndexeerde groei. Het laat zien dat de capaciteit vanaf 1989 enorm is 
toegenomen. Tot 1993 is de capaciteit verviervoudigd. Ook daarna is de groei aanzienlijk 
geweest. De dagopvang groeide met nog eens ± 50% en de buitenschoolse opvang zelf met ± 
130%. 
In dezelfde periode is ook de planningslijst gegroeid. Deze groei is weliswaar minder 
gelijkmatig, maar in vergelijking met 1993 zijn de planningslijsten voor de dagopvang 
gegroeid met ± 25% en voor de buitenschoolse opvang met ± 130%. 
 

                                                 
1  Monitoronderzoeken SGBO in opdracht van het Ministerie van VWS 1989-2001 
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De groeicurven tonen aan dat de planningslijst de groei van de capaciteit met enige vertraging 
volgt. De vertraging is een aanwijzing dat door een belangrijke groei van de capaciteit, de 
‘echte’ wachtlijst tijdelijk minder groot is en daarom ook de totale planningslijst. 
De gegevens van het SGBO zijn door gemeenten verzameld bij de binnen de stadsgrenzen 
opererende centra en gastouders. Bij elke rapportage van het SGBO bleken de wachtlijsten 
hoger dan verwacht, ondanks aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen. Reden van deze resultaten 
was dat het SGBO geen onderscheid maakte tussen planningslijsten en wachtlijsten. De 
verwachting is dat een aanzienlijk deel van de wachtlijsten feitelijk planningslijsten zijn. Ook 
vervuiling en dubbeltellingen vormden een bron voor een overschatting van de wachtlijsten.  

In 2000 stonden volgens de gegevens van het 
SGBO 76 kinderen op een planningslijst op een 
capaciteit van 100 plaatsen. In 1993 waren dit 
93 kinderen. In de naschoolse opvang is dit 
aantal uiteindelijk gelijk gebleven op 42. In het 
naast staande figuur is beoordeeld of het aantal 
kinderen op een planningslijst per 100 plaatsen 
in de loop van de jaren is verschoven. 
 
 
 
 
 
 

Deze analyses geven een maat voor wat bij een gesubsidieerde bedrijfsvoering de omvang van 
een planningslijst kan zijn. Deze analyses geven aan dat een verhouding van ± 40 inschrijving 
op een capaciteit van 100 plaatsen dient te worden aangehouden in de dagopvang. Voor de 
buitenschoolse opvang is deze verhouding ± 75 inschrijvingen op 100 plaatsen. Bij de 
beoordeling van de omvang van de planningslijst moet ook rekening worden gehouden met 
vervuiling en de dubbeltellingen. Bij het plaatsen moeten planners terdege rekening houden 
met het feit dat een deel van hun planningslijst reeds elders opvang heeft gevonden. Dit deel 
van de planningslijst kan niet worden geplaatst. Een ruime planningslijst is dan ook nodig. 
Ook zijn meerdere kinderen nodig om een enkele plaats optimaal te benutten. 
 
Een mogelijke reden dat de verhouding in de buitenschoolse opvang hoger ligt, heeft 
waarschijnlijk te maken met een groter aandeel wachtenden voor een plaats op de 
buitenschoolse opvang. Met een groter aandeel wachtenden voor buitenschoolse opvang, 
neemt ook het aandeel dubbeltellingen en vervuiling op deze planningslijsten toe. Indien de 
groei van de capaciteit zich voortzet en buitenschoolse opvang in de toekomst even bereikbaar 
wordt als de dagopvang nu is, dan zal deze verhouding mogelijk wat lager komen te liggen. 
 

aantal kinderen op planningslijst
per 100 plaatsen

91
76

42 42
0

50

100

150

200

250

300

1989 1991 1993 1995 1997 1999

0 tot 4 jaar 4 t/m 12 jaar


