
 

 
 
Wachttijden buitenschoolse opvang 
 
samenvatting peiling januari 2005 
 
 
Inleiding 
In januari 2005 heeft De Loos Monitoring een laatste peiling van de wachttijden in de 
buitenschoolse opvang verricht. Uitgangspunt vormt het wachttijdenmodel, zoals deze door 
De Loos Monitoring i.s.m. Ebbers Consult is ontwikkeld. 

 
Voor deze peiling is gebruikt wachtlijstgegevens van kinderen die geplaatst moesten worden in de 
periode januari 2001 tot en met december 2004, ongeacht of deze kinderen zijn geplaatst en 
ongeacht wanneer deze kinderen zijn ingeschreven ten tijde van de peiling. Dubbeltellingen en 
samenhangende vormen van vervuiling zijn niet van toepassing op deze peiling.  
Voor de peiling vanaf januari 2001 is gebruik gemaakt van wachtlijstgegevens van ruim 23.000 
kinderen vanaf 4 jaar. 
 
Bevindingen 
De belangrijkste resultaten van de laatste peiling zijn: 
◦ in het laatste half jaar is het percentage tijdige plaatsingen opvallend gedaald, vermoedelijk 

geheel te wijten aan achterstanden: de overgang naar de Wbk trekt een wissel op de 
beschikbare administratieve capaciteit; 

◦ tot die omslag, daalde de wachttijd voor buitenschoolse opvang; 
◦ er zijn aanzienlijke regionale verschillen in de wachtlijsten buitenschoolse opvang. 
Hierna een korte weergave van de peiling. Voor meer informatie over wachttijden in de formele 
opvang zie www.deloos.net. 
 
Ontwikkelingen wachttijden buitenschoolse opvang 
Het overzicht toont het wachttijdenprofiel1 buitenschoolse opvang 2004. 
 

peilperiode 

aantal 
aantal tijdig 
geplaatst 

percentage 
niet-tijdig 
geplaatst uitval 

gemiddelde 
wachttijd 

echte 
wachttijd 

4de kwartaal 2004 1115 801 28.2%    
3de kwartaal 2004 2075 1721 17.1%    
2de  kwartaal 2004 1142 991 13.2% 2.4% 7.1 dag 54.0 dag 
1ste kwartaal 2004 2105 1708 18.9% 6.7% 9.1 dag 56.3 dag 

 
 
                                                 
1  wachttijd is exclusief de periode tussen inschrijving en wensdatum. uitval betreft een wachttijd van 

meer dan een half jaar. de gemiddelde wachttijd inclusief de tijdige geplaatsten en de uitval. de echte 
wachttijd is exclusief de tijdig geplaatsten en inclusief de uitval. 
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Tijdige plaatsingen buitenschoolse opvang 
Het onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het percentage tijdige plaatsingen voor de 
buitenschoolse opvang vanaf januari 2001. 

 
figuur 1. percentage tijdige plaatsingen (voortschrijdend gemiddelde en peilwaarden) 
 
Wachttijdenprofiel 
Het volgende figuur toont de wachttijdenprofielen van de afgelopen 48 maanden. Het geeft het 
aantal kinderen naar wachttijd. De wachttijd van kinderen waarvoor nog geen plaatsing is 
geregeld, is nog onbekend. 
 

figuur 2. wachttijdenprofiel buitenschoolse opvang (in aantallen) 
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Wachttijden buitenschoolse opvang 
De wachttijd kan berekent worden, een half jaar na het verstrijken van de wensdatum (wanneer 
er voor alle kinderen een wachttijd kan worden vastgesteld). Het volgende figuur toont de 
ontwikkeling van de gemiddelde wachttijd voor de buitenschoolse opvang vanaf januari 2001 tot 
juli 2004. 

figuur 3. gemiddelde wachttijd (voortschrijdend gemiddelde en peilwaarden) 
 
Prognoses in wachttijden 
Het volgend figuur vergelijkt niet-tijdige plaatsingen met de wachttijden voor de buitenschoolse 
opvang. De samenhang tussen wachttijden en niet-tijdige plaatsingen maken het mogelijk een 
inschatting te doen over de te verwachten wachttijden. 

figuur 4. Niet-tijdige plaatsingen en wachttijden buitenschoolse opvang (voortschrijdende 
gemiddelden) 
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Regionale verschillen in wachttijden 
 
Door de relatief 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 is het volgende overzicht de steden in het grote steden beleid (GSB)2 vergeleken. 
 
overzicht 1. Tijdige plaatsingen heel 2004 

 buitenschoolse opvang 
 tijdige plaatsing 

2004 
tijdige plaatsing 

2003 
totaal 82% 83% 

 64% 72% 
 89% 87% 
 90% 86% 

  89% 88% 
AMSTERDAM 46% 68% 

DEN HAAG 87% 90% 
ROTTERDAM 64% 69% 

UTRECHT 75% 82% 
ALMELO 93% 96% 
ARNHEM 94% 90% 

BREDA 90% 92% 
DEN BOSCH 93% 87% 
DEVENTER 80% 75% 

DORDRECHT 93% 95% 
EINDHOVEN 93% 92% 

ENSCHEDE - - 
GRONINGEN 98% 74% 

HAARLEM 78% 80% 
HEERLEN - - 

HELMOND - - 
HENGELO - - 

LEEUWARDEN - - 
LEIDEN 88% 85% 

MAASTRICHT - - 
NIJMEGEN 89% 85% 
SCHIEDAM 77% 79% 

TILBURG 85% 83% 
VENLO   

ZWOLLE 97% 97% 
ALKMAAR - - 

AMERSFOORT 93% 87% 
EMMEN - - 

LELYSTAD 89% 93% 
ZAANSTAD - - 

Indeling gemeenten op basis tweecijferige postcode centra, exclusief centra zonder postcode. Hengelo vanaf 7550. 
Geen weergave (‘-’) van percentages bij onvoldoende metingen. 

 

                                                 
2  Binnen het grote steden beleid (GSB) worden drie clusters gemeenten onderscheiden, te weten de G4 

(de vier grote steden), G21 (de overige steden binnen het grote steden beleid), G5 (nieuwe gemeenten 
in het grote steden beleid) en de overige gemeenten (G0). 


