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Samenvatting 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling 

Ondanks de enorme uitbreiding van het aantal plaatsen in de kinderopvang van de laatste jaren (van een 

capaciteit van 22.000 plaatsen in 1990 naar ruim 197.00 plaatsen eind 2003) lijken vraag en aanbod nog 

niet op elkaar afgestemd. In sommige regio’s lijken er te weinig plaatsen te zijn (gezien de vraag), en in 

andere regio’s misschien wel te veel. Soms ook lijken de soorten aanbod aan kinderopvang niet altijd 

goed aan te sluiten bij de soorten vragen (mismatch). Ouders krijgen daardoor vaak te maken met 

wachtlijsten en wachttijden. Hoe lang die wachttijden en –lijsten nu precies zijn, is echter niet eenduidig 

te beantwoorden. Dit onderzoek probeert daar inzicht in te geven. Het onderzoek heeft betrekking op de 

periode januari 2001 tot en met juni 2003. 

 

Voor het onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden zijn twee verschillende benaderingen gehanteerd. 

In het eerste deelonderzoek is gekeken naar de gegevens die door een bemiddelaar ter beschikking zijn 

gesteld. In het tweede deelonderzoek zijn gegevens van kinderopvangaanbieders in twee regio’s 

geanalyseerd.  

 

Wachtlijsten bij bedrijfsplaatsen  

Er is in dit onderzoek eerst gekeken naar de wachtlijsten bij bedrijfsplaatsen aan de hand van de 

gegevens van één bemiddelaar, over de periode januari 2001 tot en met juni 2003. Uit dit onderzoek 

blijkt dat er wachtlijsten zijn in Nederland. 22% van de kinderen waarvoor in 2002 opvang gezocht wordt 

moet wachten op plaatsing. Met andere woorden: 78% van de ouders die via deze bemiddelaar zijn 

ingeschreven kreeg in 2002 een plaats op de gewenste datum. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de 

gemiddelde wachttijd in 2002 15.1 dagen bedroeg. Er zijn belangrijke regionale verschillen. In een 

vergelijking tussen de steden binnen het grotestedenbeleid lopen de verschillen aanzienlijk op. 

 

 

Wachtlijsten in Den Haag en het Gooi  

Vervolgens zijn in twee regio’s de wachtlijsten onder de loep genomen, aan de hand van gegevens van 

kinderopvanginstellingen. Vanwege de aard van de ter beschikking gestelde gegevens zijn hieruit geen 

conclusies te trekken over de omvang van wachtlijsten en wachttijden. Uit dit onderzoek blijkt wel dat in 

de dagopvang de meeste kinderen in hun eerste half jaar geplaatst worden; bij de buitenschoolse 

opvang gebeurt dat tussen hun vierde en vijfde jaar. Ook blijkt dat het aandeel plaatsingen op een 

bedrijfsplaats in absolute en relatieve zin in deze periode hoog is. Particuliere plaatsingen en met name 

plaatsingen op een gesubsidieerde plaats zijn dan ondervertegenwoordigd. De verschillen zijn groter bij 

de dagopvang dan bij de buitenschoolse opvang. Dat wil zeggen dat in beide regio’s voor bedrijfsplaatsen 

kortere wachttijden gelden dan voor gesubsidieerde en particuliere plaatsen. 

 

Uit dit deelonderzoek komt ook naar voren dat een ‘gesubsidieerd’  kind in de regio het Gooi aanzienlijk 

meer kans heeft om binnen de eerste zes maanden geplaatst te worden dan in de regio Den Haag. De 

wachttijd in het Gooi voor gesubsidieerde plaatsen is dus korter dan in Den Haag. Uit het onderzoek is 

niet gebleken wat de oorzaak hiervan is.  
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Aanbevelingen 

Op basis van de uitgevoerde deelonderzoeken worden de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

1 Laat de wachtlijsten los als indicator voor de aansluiting tussen vraag en aanbod binnen de 

kinderopvang. Wachttijden zijn hiervoor beter geschikt, omdat ouders daar meer belang aan 

hechten. De wachttijd is een eenvoudig, begrijpelijk en herkenbaar begrip, zowel voor professionals 

die werkzaam zijn in de kinderopvang als voor ouders. De basis voor de berekening van de 

wachttijd is het aantal dagen tussen de gewenste datum van opvang en de datum dat de opvang 

aanvangt. 

2 Maak gebruik van een wachttijdenprofiel. Zo’n profiel levert een in de regel eenvoudig te begrijpen 

inzicht op. Een wachttijdprofiel is een grafische weergave van wachttijden, waarbij wachttijd wordt 

ingedeeld in zes categorieën en per categorie het percentage van de populatie wordt weergegeven 

voor wie die wachttijd gold. De categorieën zijn: een wachttijd van nul dagen, een wachttijd tussen 

nul dagen en een maand, een wachttijd tussen een maand en een kwartaal, een wachttijd tussen 

een kwartaal en een halfjaar en een wachttijd van meer dan een half jaar. Deze laatste categorie 

wordt gedefinieerd als uitval. In een aantal gevallen is er nog een zesde categorie: het percentage 

kinderen waarvan nog niet kan worden vastgesteld hoe lang zij gaan wachten.  

3 Voer nader onderzoek uit naar het werken met representatieve steekproeven onder ouders. 

Daarmee is snel en tegen beperkte kosten inzicht te krijgen in omvang en lengte van de wachttijd 

voor een plek binnen de kinderopvang, tegen beperkte kosten. 
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1 Inleiding en vraagstelling 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de enorme uitbreiding van het aantal plaatsen in de kinderopvang van de laatste jaren (van een 

capaciteit van 22.000 plaatsen in 1990 naar ruim 197.000 plaatsen eind 2003) lijkt er vooralsnog een 

‘gat’ te zitten tussen vraag en aanbod. In sommige regio’s lijken er te weinig plaatsen te zijn (gezien de 

vraag), en in andere regio’s misschien wel te veel. Soms ook lijken de soorten aanbod aan kinderopvang 

niet goed aan te sluiten bij de soorten vragen (mismatch). Ouders krijgen daardoor vaak te maken met 

wachtlijsten en wachttijden. Hoe lang die wachttijden en –lijsten nu precies zijn, is echter niet eenduidig 

te beantwoorden.  

 

Vraagstelling 

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal. 

1 Hoe lang zijn de wachttijden in de kinderopvang in Nederland en wat is de spreiding van de 

wachttijden?  

2 Wat zijn geschikte methoden om wachttijden in de kinderopvang in kaart te brengen?  

 

 

Kader 

Om tot een beter inzicht te komen in de problematiek van wachtlijstpeilingen kan gebruik worden 

gemaakt van onderstaand model: 

 

 

 

 

Het model maakt een onderscheid tussen drie soorten lijsten, te weten een planningslijst, een wachtlijst 

en een plaatsingslijst: 

 

 Planningslijst: kinderen worden ingeschreven, veelal al voor de geboorte. Inschrijving vindt 

plaats op de registratiedatum. Er is (op de registratiedatum) nog geen directe behoefte aan 

kinderopvang. Bij inschrijving geeft men aan wanneer behoefte bestaat aan kinderopvang (de 

wensdatum) en hoe groot deze behoefte is (aantal dagdelen). 

 Wachtlijst: als het kind niet is geplaatst op de wensdatum, dan wordt daadwerkelijk gewacht. 

Belangrijk hierbij is de wachttijd: het verschil tussen plaatsingsdatum en wensdatum. Als 

kinderen geplaatst worden op de wensdatum is er geen wachttijd. 

 Plaatsingslijst: de kinderen die geplaatst zijn. 

 

 

6. Plaatsingslijst 

 

4. Wachtlijst 

 

2. Planningslijst 

3. Wensdatum 5. Plaatsingsdatum 1. Registratiedatum 

1. 3. 5. 7. 



 

 6

 

Op basis van dit model zijn de volgende gegevens relevant voor cijfermatig onderzoek naar wachtlijsten 

en wachttijden in de kinderopvang: 

 

3. Instroom in de wachtlijst. 

4. Aantal op de wachtlijst en gemiddelde wachttijd. 

5. Uitstroom uit de wachtlijst, aantal plaatsingen. 

 
 
Problemen bij wachtlijstonderzoek 

Peilingen van de omvang van wachtlijsten in de kinderopvang zijn vaak problematisch en niet valide. 

Hiervoor is een aantal verklaringen te noemen: 

• Wachtlijsten versus planningslijsten 

Kindercentra maken vaak geen duidelijk onderscheid tussen planningslijst en wachtlijst. De 

reden is dat dit onderscheid voor kindercentra niet zinvol is: beide lijsten bevatten ‘mogelijk te 

plaatsen kinderen’.  

• Dubbeltellingen 

Veel ouders schrijven hun kinderen in bij meerdere kindercentra. Dat leidt tot vertekening van 

de omvang van de wachtlijsten. 

• Vervuilde gegevens 

Wachtlijsten van kindercentra bevatten vaak vervuilde gegevens, omdat kinderen nog op de lijst 

staan terwijl ze bijvoorbeeld al geplaatst zijn in een ander kindercentrum of een oplossing 

gevonden is in het informele circuit. 

• Overinschrijvingen 

Vaak wordt ingeschreven voor meer dagdelen dan uiteindelijk wordt gewenst. Dat leidt tot 

overschatting van de omvang van wachtlijsten. 

 

 

Wachttijden en wachttijdprofielen 

Wachtlijsten zijn geen goede maat voor de aansluiting tussen vraag en aanbod in de kinderopvang. De 

lijsten die kinderopvangorganisaties hanteren maken geen duidelijk onderscheid tussen planningslijst en 

wachtlijst; in de praktijk zijn er dus geen ‘zuivere’ wachtlijsten. Maar ook los daarvan is wachtlijst geen 

goede maat. Bezien vanuit het standpunt van ouders is het niet van belang hoe groot de wachtlijst is. 

Wat voor hen telt is hoe lang zij moeten wachten. Met andere woorden: wat is de tijd tussen de datum 

waarop zij kinderopvang wensen en de datum waarop hun kind daadwerkelijk wordt geplaatst. Wachttijd, 

gedefinieerd als het aantal dagen tussen wensdatum en plaatsingsdatum, is een betere maat voor de 

aansluiting tussen vraag en aanbod in de kinderopvang. 

 

Voor het in beeld brengen van de indicator wachttijd wordt in deze studie het ‘wachttijdprofiel’ 

geïntroduceerd. Een wachttijdprofiel is een (grafische) weergave van de opbouw van de wachttijd voor 

een bepaalde verzameling kinderen: 

 

Opbouw van een profiel: 

• het percentage kinderen tijdig geplaatst (in de week van de wensdatum geplaatst of voor 

wensdatum geplaatst); 

• het percentage kinderen binnen een maand na wensdatum geplaatst; 

• het percentage kinderen tussen een maand en een kwartaal geplaatst; 

• het percentage kinderen tussen een kwartaal en een half jaar geplaatst; 

• het percentage kinderen uitgevallen (elders geplaatst of gekozen voor informele opvang of langer 

dan een half jaar gewacht of nog aan het wachten); 
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• Het percentage kinderen waarvan nog niet bekend is hoelang zij gaan wachten. 

 

 

Voorbeeld wachttijdprofiel gastouderopvang (zie ook pagina 16) 
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2  Onderzoek bij een bemiddelaar 

 

 

 

 

 

 

Voor dit deelonderzoek heeft een bemiddelaar gegevens over bedrijfsplaatsen ter beschikking gesteld 

van alle kinderen die geplaatst wensten te worden in de periode januari 2001 tot en met juni 2003, 

ongeacht of deze kinderen zijn geplaatst en ongeacht het moment waarop deze kinderen zijn 

ingeschreven. Het bestand betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot bedrijfsplaatsingen van één 

bemiddelaar en conclusies zijn daarom dan ook niet te generaliseren naar alle soorten plaatsingen. 

In het bestand zitten volgens de leverancier vrijwel geen gegevens van kinderen die elders ook op een 

wachtlijst staan of elders geplaatst worden in de formele opvang. Dit in verband met de 

bemiddelingsregeling met de bedrijven. Vervuiling en dubbeltellingen komen dus niet voor. 

 

Basistellingen 

Het bestand bevat 69.447 kinderen. Dit is naar schatting zo’n 10% à 15% van het totaal aantal 

gewenste plaatsingen in de periode januari 2001 tot en met juni 2003 in Nederland. Het bestand betreft 

66,8% inschrijvingen voor dagopvang, 27,6% voor buitenschoolse opvang en 5,7% voor 

gastouderopvang. 

 

Eerste verkenning van de wachttijden 

Na berekening van de wachttijd en de indeling in het wachttijdenprofiel, kunnen voor 2002 de volgende 

wachtlijstprofielen worden getoond: 

 

 

Figuur 1 Wachttijdenprofiel naar soort opvang 2002 

 

Uit figuur 1 blijkt dat ruim driekwart van de kinderen in 2002 tijdig is geplaatst d.w.z. op het moment dat 

ouders de opvang wensten. Overzicht 2 geeft een en ander nogmaals weer in een samenvattend 

indicatorenoverzicht. 
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 soort opvang aantal percentage percentage uitval gemiddelde  

   tijdig geplaatst via wachtlijst  wachttijd in dagen 

  

totaal en gemiddeld 21.360 78,4% 17,7% 3,8% 15,1 

gastouderopvang 974 72,2% 22,9% 4,9% 19,9 

dagopvang  14.501 78,9% 17,9% 3,2% 13,8 

buitenschoolse opvang 5.885 78,2% 16,6% 5,2% 17,4 

 

Alle registraties met een oorspronkelijke wensdatum in 2002, exclusief ‘achteraf registraties’ en ‘wensdatum onbekend’. 

Gemiddelde wachttijd is inclusief tijdig geplaatsten (0 dagen) en uitval (maximaal 183 dagen). 

Overzicht 2 Wachttijdindicatoren 2002 

 

Opvallend is dat de tijdige plaatsingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang niet belangrijk 

afwijken. Het percentage tijdige plaatsingen in de gastouderopvang ligt lager. De gemiddelde duur van 

het verblijf op een wachtlijst in 2002 ligt in de gastouderopvang op 19,9 dagen. De wachttijden in de 

dagopvang en buitenschoolse opvang zijn iets korter (respectievelijk 13,8 dagen en 17,4 dagen). 

  

Er is wel een verschil in de wachttijd en de tijd die ouders, als ze te maken krijgen met wachttijden, op 

een wachtlijst doorbrengen. Voor dagopvang bedraagt die tijd gemiddeld 53.0 dagen, voor 

buitenschoolse opvang gemiddeld 64.0 dagen en voor gastouderopvang gemiddeld 56.9 dagen. Deze 

wachttijd is dus exclusief tijdige plaatsingen en ook exclusief uitval.  

 

3.8% van alle kinderen met een gewenste plaatsing in 2002 moet daar lang op wachten (langer dan een 

half jaar). Het percentage lang wachtenden is het hoogst in de buitenschoolse opvang en het laagst in de 

dagopvang. 

 

Conclusies 

Er zijn wachtlijsten voor de kinderopvang in Nederland. 21.5% van de kinderen waarvoor in 2002 opvang 

gezocht wordt in de formele opvang moet wachten op plaatsing. Uiteindelijk vindt van deze groep 17.7% 

binnen een half een plaats in de formele opvang. 3,8% vindt binnen het half jaar geen plaats in de 

formele opvang. 

 

 

Ontwikkelingen in wachttijden 

In figuren 3 en 4 worden de wachttijden weergegeven voor de drie onderscheiden soorten opvang. Bij 

figuur 3 betreft dit de gemeten wachttijden. In figuur 4 is een voortschrijdend gemiddelde over vier 

maanden weergegeven. 
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figuur 3 Gemiddelde wachttijd, wensdatum vanaf januari 2001 

 

Het tamelijk grillige beeld van de gemiddelde wachttijd wordt gedomineerd door een tweetal hoge 

pieken. Piek 1: voor alle drie opvangsoorten was de gemiddelde wachttijd in maart 2002 opvallend hoog. 

Daarna is de gemiddelde wachttijd niet meer zo hoog geweest. Piek 2: de gastouderopvang kent een 

tweede, meer gedateerde piek (maart en april 2001). Opvallend is dat in de daaropvolgende maand de 

laagste waarde van de gemiddelde wachttijd is gemeten (mei 2001). In meer recentere perioden zijn de 

laagste waarden gemeten voor de dagopvang. 

figuur 4 Gemiddelde wachttijd, voortschrijdend gemiddelde 

 

Het voorgaande beeld blijkt ook uit de voortschrijdende gemiddelden. Het voortschrijdend gemiddelde is 

het gemiddelde van de huidige meting en de drie voorafgaande metingen. Zo is de wachttijd van 

november 2002 het gemiddelde van de periode augustus 2002 tot en met november 2002. Door het 

voortschrijdend gemiddelde worden ‘toevallige’ piekjes weggepoetst en levert het voortschrijdend 

gemiddelde een beter zicht op tendensen. De gemiddelde wachttijd voor de dagopvang neemt met dit 

voortschrijdend gemiddelde reeds voor een langere periode een lagere positie in, dan voor de beide 

andere opvangsoorten. 

 

Het voortschrijdend gemiddelde voorspelt voor alle drie de opvangsoorten een opwaartse trend  tot 

maart 2003 (voor de periode daarna is nog geen voortschrijdend gemiddelde vast te stellen), d.w.z. naar 

langere wachttijden. Deze richting is voor de buitenschoolse opvang daarbij het sterkst. 
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De voorspelling van een opwaartse trend van de gemiddelde wachttijd tot maart 2003 lijkt in 

tegenspraak met recente signalen over kortere wachtlijsten. Verklaring kan zijn dat dit een recent 

verschijnsel is, dat nog niet gemeten kan worden met de gemiddelde wachttijd. Een wachttijd kan 

immers pas gemeten worden, nadat de wensdatum een half jaar is verstreken. De meest recente 

gegevens van kinderen op wachtlijsten kunnen alleen worden meegenomen in een wachttijdenprofiel. 

( N.B. Na afronding van het onderzoek is gebleken dat het voortschrijdend gemiddelde van de wachttijd 

vanaf januari 2003 daalt. De ‘voorspelling’ van het voortschrijdend gemiddelde voor de periode januari – 

maart 2003 blijkt dus niet te kloppen. Er is sprake van een trendbreuk.)  

 

 

Ontwikkelingen in wachttijdprofielen 

De volgende twee figuren tonen wachttijdenprofielen over de afgelopen 28 maanden. De 

wachttijdenprofielen aangaande de gastouderopvang zijn hierbij niet weergegeven. 

 

figuur 5 Wachttijdenprofiel dagopvang, wensdatum vanaf januari 2001 

 

figuur 6 Wachttijdenprofiel buitenschoolse opvang, wensdatum vanaf januari 2001 

 

De figuren 7 en 8 tonen nogmaals een stijgende trend ten aanzien van het percentage ‘tijdige 

plaatsingen’. Er is een dalende trend te zien voor alle drie de opvangsoorten tot en met december 2002. 

Vanaf januari 2003 stijgt het percentage ‘tijdige plaatsingen’. Dit geldt ook voor de buitenschoolse 
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opvang, die in de trendvergelijking ‘gemiddelde wachttijd’ tot december 2002, nog een minder gunstige 

ontwikkeling te zien gaf. 

 

 

 

figuur 7 percentages ‘tijdige plaatsingen’, wensdatum vanaf 2001 

 

figuur 8 voortschrijdende percentages ‘tijdige plaatsingen’ 

 

 

 

Conclusies 

In de periode zomervakantie tot en met kerstvakantie 2002 stonden de percentages ‘tijdige plaatsingen’ 

onder druk. Kinderen die in deze periode geplaatst wensten te worden, hebben vaker gewacht op een 

plaatsing. 

Inmiddels worden steeds meer kinderen tijdig geplaatst. In juni 2003 zijn in de dagopvang en 

buitenschoolse opvang respectievelijk 82,7% en 85,8% tijdig geplaatst. Een volledig wachttijdenprofiel 

kan van deze recente groep nog niet worden gegeven. 

De druk op de capaciteit is in de periode juli tot en met december 2002 opgevangen door één tot drie 

maanden later te plaatsen. De druk heeft niet geleid tot meer ‘uitval’ of ‘wachttijden langer dan een 

kwartaal’. 

Het ‘uitvalpercentage’ bedraagt per december 2002, inclusief gastouderopvang, 4,1%. 
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Regionale verschillen in wachttijden 

Door de goede vertegenwoordiging van de bemiddelaar in grote delen van Nederland, is het mogelijk 

met de beschikbare wachtlijstgegeven tellingen te doen voor de Nederlandse regio’s. Zo zijn in de 

volgende figuren de verschillende clusters steden tegenover elkaar gezet. De gastouderopvang is hierbij 

buiten beschouwing gelaten. 

G4:  de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

G21:  de overige steden binnen het grotestedenbeleid, te weten Almelo, Arnhem, Breda, Den Bosch, 

Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 

Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo, en Zwolle 

G5:  nieuwe grote steden, te weten Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad, Zaanstad 

GO:  de overige gemeenten. 

 

 

figuur 9 Wachttijdenprofiel dagopvang in grotesteden, wensdatum in 2002 

 

figuur 10 Wachttijdenprofiel buitenschoolse opvang in grotesteden, wensdatum in 2002 

 

De figuren 9 en 10 tonen dat in de G4 minder kinderen tijdig geplaatst kunnen worden in de dagopvang 

én de buitenschoolse opvang. In de dagopvang liggen de percentages tijdige plaatsingen in de G5 wat 

lager dan in de G21 en de overige gemeenten. In de buitenschoolse opvang zijn de verschillen tussen de 

G21, de G5 en de overige steden beperkt. 
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Conclusies 

Er zijn belangrijke regionale verschillen. In de vergelijking tussen de steden binnen het grote 

stedenbeleid lopen de verschillen aanzienlijk op. 

De onderlinge verschillen zijn in beide opvangsoorten zichtbaar. 
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3 Onderzoek bij kindercentra 

 

 

 

 

 

 

Naast het onderzoek bij de bedrijfsplaatsen aan de hand van gegevens van een bemiddelaar is ook 

onderzoek uitgevoerd naar plaatsingen aan de hand van gegevens van kindercentra. Het onderzoek is 

uitgevoerd binnen twee regio’s in Nederland (Den Haag en Het Gooi) waarin alle plaatsingen in 2002 van 

7 instellingen zijn meegenomen.  

 

De beschikbare gegevens van de instellingen bleken niet van dien aard te zijn dat conclusies getrokken 

kunnen worden over de omvang van wachttijden en wachtlijsten. Daarom is gekeken of het ter 

beschikking gestelde materiaal andere relevante gegevens bevatte. Daarbij is gekeken naar de 

uitgevoerde plaatsingen. Centraal hierbij stond de vraag op welke leeftijd kinderen worden geplaatst. 

Gezocht is naar aanwijzingen dat de wachtlijsten in de kinderdagopvang bij particuliere of gesubsidieerde 

plaatsingen meer frequent voorkomen dan bij bedrijfsplaatsingen.  

 

Plaatsinggolf 

Uit het onderzoek blijkt, niet verrassend, een duidelijke plaatsingsgolf in het eerste half jaar bij de 

dagopvang en tot 5 jaar bij de buitenschoolse opvang.  

Na die periode worden in de dagopvang tenminste 50% en in de buitenschoolse opvang tenminste 35% 

van de kinderen geplaatst. Voor deze kinderen zijn de wachttijden ongewis; deze wachttijden kunnen 

bovendien behoorlijk oplopen. Het is aannemelijk dat een deel van de kinderen die niet geplaatst worden 

in de plaatsingsgolf, zullen uitwijken naar opvang buiten het formele circuit. 

 

Verschillen bij de plaatsingen 

Tijdens de plaatsingsgolf is het aandeel bedrijfsplaatsingen in absolute en relatieve zin hoog. Particuliere 

en met name gesubsidieerde plaatsingen zijn dan ondervertegenwoordigd. De verschillen zijn groter bij 

de dagopvang dan bij de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn de kinderen die in de eerste 

plaatsingsgolf op bedrijfsplaatsen worden geplaatst jonger dan de kinderen die op gesubsidieerde of 

particuliere plaatsen worden geplaatst. Dat wijst erop dat kinderen op bedrijfsplaatsen een grotere kans 

op plaatsing in de eerste plaatsingsgolf hebben dan andere kinderen. Deze conclusie wordt bevestigd 

door aanvullend onderzoek bij ouders, waaruit blijkt dat alle ouders, ongeacht het type plaatsing, hun 

kind geplaatst willen hebben in de plaatsingsgolf.  

Het meest extreme verschil werd gevonden tussen bedrijfsplaatsing en gesubsidieerde plaatsing in de 

kinderdagopvang. Kinderen uit de eerstgenoemde groep hebben een kans van meer dan 60% om in de 

plaatsingsgolf geplaatst te worden. Kinderen die afhankelijk zijn van gesubsidieerde plaatsen 

daarentegen, hebben een kans van 29% (regio Den Haag), respectievelijk 46% (regio Het Gooi). 

Kinderen die niet in deze plaatsingspiek een plaats toegewezen krijgen worden maar mondjesmaat 

bijgeplaatst, op een tijdstip dat niet van te voren te voorspellen valt.  

 

Conclusie 

Uit de gegevens van instellingen uit de regio’s Den Haag en het Gooi blijkt dat kinderen die in 

aanmerking komen voor een bedrijfsplaats sneller worden geplaatst dan kinderen die in aanmerking 

komen voor een particuliere of subsidieplaats.  
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Plaatsingsbeleid 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plaatsingsbeleid van kinderopvangorganisaties van invloed 

lijkt te zijn op de verdeling van de beperkt beschikbare opvangcapaciteit. Het plaatsingsbeleid bepaalt 

hoe inschrijving, planning en plaatsing is geregeld en aan welke categorieën kinderen voorrang wordt 

gegeven wanneer een plaats vrijkomt. Zo geeft het plaatsingsbeleid direct of indirect het antwoord op de 

vraag aan welk type plaatsing voorrang wordt gegeven. Het plaatsingsbeleid is echter niet bepalend voor 

het al dan niet tijdig geplaatst worden, want uiteraard is het tekort aan capaciteit het meest bepalend. 

Met andere woorden: de samenstelling van de piek verschilt per instelling als gevolg van het gevoerde 

beleid.  

 

Regionale verschillen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat een ‘gesubsidieerd’ kind in de regio het Gooi aanzienlijk meer 

kans heeft om binnen de eerste zes maanden geplaatst te worden dan in de regio Den Haag. Dit kan 

worden gezien als een indicatie voor het feit dat de wachttijd in het Gooi voor gesubsidieerde plaatsen 

korter is dan in Den Haag. Een eenduidige oorzaak hiervoor blijkt niet uit het onderzoek.  
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4 Aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

Het in dit rapport beschreven onderzoek naar wachtlijsten en –tijden in de kinderopvang toont aan hoe 

moeilijk het is om zowel betrouwbare als valide gegevens boven tafel te krijgen. Hieronder staan drie 

aanbevelingen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om daar verbetering in aan te 

brengen. 

 

Aanbeveling 1: Van wachtlijsten naar wachttijden 

De Wbk stelt het perspectief van de ouder in de kinderopvang centraal. Vanuit dit perspectief 

geredeneerd zijn wachttijden relevanter dan wachtlijsten. Immers, ouders zijn vooral geïnteresseerd in 

de vraag hoe lang ze moeten wachten op een plaats en niet met hoeveel andere ouders men aan het 

wachten is. De peilingen echter, zo blijkt uit het onderzoek, richten zich nagenoeg uitsluitend op 

wachtlijsten. Wachtlijst is een misleidende term, omdat er kinderen ‘op de wachtlijst’ staan voor wie op 

dat moment nog geen plaats gewenst wordt (verwarring wachtlijst en plaatsingslijst). 

  

Aanbevolen wordt de wachtlijsten los te laten als indicator voor de mate van aansluiting tussen vraag en 

aanbod in de kinderopvang. Wachttijden in plaats van wachtlijsten zijn hiervoor beter geschikt. Wachttijd 

wordt gedefinieerd als het aantal dagen tussen de wensdatum en de datum van plaatsing. De wachttijd 

is een eenvoudig en herkenbaar begrip voor zowel professionals als ouders. Met wachttijden kan op 

allerhande wijze gerekend worden. Zo kan de gemiddelde wachttijd worden berekend. Ook kan de 

spreiding van de wachttijd van een organisatie ten opzichte van het gemiddelde worden berekend.  

 

Aanbeveling 2: Werken met wachttijdprofielen 

Als belangrijke indicator met betrekking tot wachtlijsten lijkt een wachttijdenprofiel bruikbaar. Hierbij 

worden wachttijden ingedeeld in categorieën, welke op hun beurt weer worden weergegeven met 

percentages. Dit levert een snel een eenduidig inzicht op. Voorbeeld van een profiel: 

• het percentage kinderen tijdig geplaatst (in de week van de wensdatum geplaatst of voor 

wensdatum geplaatst); 

• het percentage kinderen binnen een maand na wensdatum geplaatst; 

• het percentage kinderen dat tussen een maand en een kwartaal wordt geplaatst; 

• het percentage kinderen dat tussen een kwartaal en een half  jaar wordt geplaatst; 

• het percentage kinderen dat is uitgevallen (elders geplaatst of gekozen voor informele opvang of 

langer dan een half jaar gewacht of nog aan het wachten). 

 

In het voorbeeld hiernaast zijn drie 

wachttijdprofielen vergeleken, waarbij de 

percentages ‘tijdig geplaatst’ en ‘geplaatst 

binnen een maand’ expliciet met waarden zijn 

getoond. In een klein aantal gevallen is nog 

geen half jaar gewacht en kunnen deze 

gevallen nog niet worden ingedeeld in de vijf 

categorieën. De maximale wachttijd is in dit 

voorbeeld gesteld op een half jaar, omdat 

daarna een gerede kans bestaat dat het 

betreffende kind niet meer geplaatst zal 
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worden in de dagopvang of buitenschoolse opvang. 

Het voorbeeld vergelijkt de wachttijden voor gastouderopvang bij een bemiddelaar, maar zo kunnen ook 

periodes, organisaties, werkdagen en centra worden vergeleken. 

 

Aanbeveling 3: Wijze van gegevensverzameling 

Voor het verzamelen van gegevens over wachttijden zijn in beginsel drie benaderingen denkbaar.  

 

De eerste benadering is dat alle kinderopvanginstellingen hun administratie zodanig inrichten dat hieruit 

gegevens ontleend kunnen worden over wachttijden. Gezien het grote aantal instellingen en gezien het 

feit dat instellingen zelf geen direct belang hebben bij het in kaart brengen van de wachttijd is dit geen 

reële optie.  

 

De tweede benadering is dat een groep kinderopvanginstellingen wachtlijstgegevens ter beschikking stelt 

voor een wachtlijstpeiling. Volstaan kan worden met een representatieve groep van enige omvang. Deze 

benadering vergt dat de deelnemende instellingen wachtlijstgegevens kunnen leveren zoals het model in 

deze studie voorschrijft en kwaliteitsafspraken worden gemaakt over de administratie.  

 

De derde benadering is het bevragen van een representatieve steekproef van ouders. In mei 2003 is het 

Trendonderzoek kinderopvang uitgevoerd, waarin een kleine steekproef van ouders is bevraagd op 

wachtlijsten. Het blijkt mogelijk om op deze manier snel tot resultaten te komen die inzicht geven in het 

voorkomen en de omvang van wachttijden in de kinderopvang. Echter de resultaten matchen niet geheel 

met de hierboven gepresenteerde gegevens. Naar deze methode is daarom nader onderzoek nodig.  

 

 


