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Voorwoord

In 2005 treedt de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk) in werking. Deze wet 
moet er voor zorgen dat de markt voor kinderopvang vraaggeoriënteerd wordt. De 
kosten zullen gedeeld worden door overheid, werkgevers en gebruikers. Door de 
beoogde vraagoriëntatie is het voor de fi nanciering van de kinderopvang van belang 
om goed inzicht te hebben in de vraag naar kinderopvang.

In 2001 is hiervoor door de Stichting voor Economisch Onderzoek (seo) en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een ramingsmodel ontwikkeld waarmee de 
kwantitatieve vraag naar kinderopvang voor 0- tot 12-jarige kinderen kan worden 
geraamd. 

Doordat de invoering van de wet is uitgesteld (oorspronkelijk zou deze in 2003 in 
werking treden) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) 
aan seo en scp gevraagd het ramingsmodel te actualiseren. Hiervoor is het model 
opnieuw geschat en is er een raming gemaakt voor de periode 2002-2010. Hierbij is 
gebruik gemaakt van microgegevens uit 2001 en recente inzichten in de ontwikke-
ling van de exogene variabelen, zoals de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling 
van de arbeidsparticipatie en de bevolkingsgroei. Daarnaast is het nu ook mogelijk 
gebleken om voor de ouders de prijsgevoeligheid van de vraag naar kinderopvang 
te bepalen. Deze toevoeging is met name interessant omdat ouders voortaan vaker 
geconfronteerd zullen worden met prijsverschillen tussen de verschillende aanbie-
ders. Nu is ook bekend op welke manier ouders die verschillen laten doorwerken in 
hun keuzes over de vorm en hoeveelheid gevraagde kinderopvang.

Hugo Keuzenkamp (directeur seo) en 
Paul Schnabel (directeur scp)
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Samenvatting

In april 2001 hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en de Stichting voor 
Economisch Onderzoek (seo) een landelijk ramingmodel ontwikkeld, dat een kwan-
titatief inzicht gaf in de verwachte vraag naar kinderopvang in de periode 1999-2007.1 
Dit inzicht in de vraagontwikkeling was noodzakelijk in het kader van de fi nanciële 
onderbouwing van de in 2003 in te voeren Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk). 
Het ramingsmodel was gebaseerd op microgegevens uit 1999. Inmiddels is de invoe-
ring van de Wbk twee jaar uitgesteld en is er een databestand beschikbaar dat twee jaar 
recenter is. Dit biedt ten eerste de mogelijkheid de schatting van het model opnieuw uit 
te voeren en te bezien of de in 1999 gevonden modelparameters nog steeds geldig zijn. 
Ten tweede is er een beter inzicht in de ontwikkeling van de exogene variabelen in het 
model, zoals de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en 
de bevolkingsgroei. Er kunnen derhalve nieuwe ramingen worden gemaakt die beter 
rekening houden met deze nieuwe ontwikkelingen. Ten derde zijn er – met behulp van 
gegevens van Kintent en op basis van internationale literatuur – mogelijkheden om de 
prijsgevoeligheid van ouders voor kinderopvang te bepalen. Eén van de zwakke punten 
van het model uit 2001 was dat de prijsgevoeligheid niet goed in het model kon worden 
opgenomen. Daarom is het model opnieuw geschat en is een nieuwe raming gemaakt 
voor de periode 2002-2010. Daarnaast is nu op verzoek ook een model gemaakt voor 
de vraag naar kinderopvang van huishoudens waarvan de vrouw (of bij alleenstaande 
vaders de man) in loondienst werkt, het zogenoemde werknemersmodel.

Het model bestaat uit een aantal stappen. Ten eerste wordt met behulp van enquê-
tegegevens de kans dat een huishouden gebruik maakt van verschillende vormen 
van kinderopvang geschat aan de hand van kenmerken van het huishouden (zoals 
het huishoudinkomen, de arbeidsparticipatie van de vrouw en de samenstelling van 
het huishouden). Vervolgens worden prognoses gebruikt van de ontwikkeling van 
de bepalende huishoudkenmerken (de exogene variabelen). Combinatie van beiden 
leidt tot een prognose voor de ontwikkeling van de kans dat een huishouden gebruik 
maakt van kinderopvang. Ten slotte wordt deze kans vermenigvuldigd met het totale 
aantal Nederlandse huishoudens. Dit levert een prognose van het gebruik van kin-
deropvang. Het gebruik van kinderopvang is echter nog niet gelijk aan de vraag naar 
kinderopvang: er is onvervulde vraag. De vraag naar kinderopvang bestaat derhalve 
uit de som van (een deel van) de huishoudens die op de wachtlijst staan en de huis-
houdens die daadwerkelijk gebruik maken van kinderopvang.

Het model blijkt redelijk stabiel: variabelen die in het vorige model een signifi cant 
effect hadden op het gebruik van kinderopvang hebben dat doorgaans nu weer. 
De vraag naar kinderopvang voor 0-3-jarigen groeit in de periode 2002-2010 met 
15%; de vraag naar kinderopvang voor 4-12-jarigen neemt in deze periode met 30% 
toe, zie tabel S.1. Voor de vraag van werknemers geldt een iets lager groeipad.

1  Zie scp/seo (2001). De vraag naar kinderopvang. scp werkdocument 67 en seo-rapport 572.
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Tabel S.1 Ramingen voor de vraag naar formele kinderopvang 0-12- jarigen per 1 januari
 (x1000 plaatsen)

alle huishoudens huishoudens met vrouw in loondienst

0-3-jarigen 4-12-jarigen 0-3-jarigen 4-12-jarigen

2002 108,7 53,1 100,5 44,0

2003 109,6 54,0 100,9 44,4

2004 113,6 56,3 103,9 46,4

2005 115,6 58,5 105,0 47,9

2006 117,6 60,6 106,2 49,5

2007 119,3 62,7 107,1 51,1

2008 120,7 64,8 107,8 52,8

2009 122,2 67,1 108,6 54,4

2010 123,9 69,3 109,7 56,1

Bron: SEO/SCP (Ramingsmodel kinderopvang 2003)

In vergelijking met de resultaten uit het ramingsmodel (2001) zijn de ramingen voor 
2002 veel hoger. Het zeer sterk toegenomen gebruik in de periode 1999-2002 door de 
toegenomen capaciteit, was in het voorgaande model nog niet voorzien. Daarnaast 
is de geraamde groei minder sterk. Dit wordt voor een groot deel verklaard door 
de daling van de toekomstige groei in de arbeidsparticipatie van vrouwen, en een 
minder sterke groei van het huishoudinkomen. Overigens komen beide modellen 
voor 2007 op dezelfde raming uit.

Bovenstaande raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Bij de invoering van de 
Wbk wordt overgegaan op een systeem van vraagfi nanciering, waarbij alle ouders 
een inkomensafhankelijk percentage van de feitelijke prijs betalen (tot een bepaald 
maximum). Om rekening te kunnen houden met de gevolgen van deze wijzigingen 
is zicht nodig op het effect van de ouderbijdragesystematiek op de prijs van en de 
vraag naar kinderopvang. Op basis van de basisramingen zoals gegeven in tabel S.1 
kunnen dan de effecten van verschillende prijsontwikkelingen op de vraag worden 
doorgerekend.

In de internationale literatuur wordt een gemiddelde prijselasticiteit gevonden van 
–0,15 voor kinderopvang bij een kindercentrum en –0,70 voor opvang door de gast-
ouder. Er is dus een bescheiden invloed van de hoogte van de ouderbijdrage op de 
keuze voor de kinderopvangvorm (stap 1 en 2 van het model). Volgens de analyse van 
de enquêtegegevens heeft de ouderbijdrage ook invloed op het aantal uur formele 
kinderopvang dat wordt gevraagd: een ouderbijdrage die een euro per uur hoger is, 
geeft een afname van de vraag van 1,5 of 0,5 uur per week, voor respectievelijk kdv en 
bso, stap 3 van het model. Dit is het waargenomen prijseffect in het huidige systeem. 
De geringe omvang kan veroorzaakt zijn omdat er in dat systeem een situatie was 
waar de vraag (veel) groter was dan het aanbod: ouders hadden weinig mogelijkhe-
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den om te kiezen en waren al blij als ze überhaupt een plaats bij een kindercentrum 
konden vinden. In de toekomst zal de situatie waarin de vraag het aanbod overtreft 
echter verdwijnen. Onze verwachting is dat ouders dan gevoeliger zullen zijn voor 
prijsveranderingen.

De huidige gesubsidieerde kinderopvang berekent een ouderbijdrage die onafhan-
kelijk is van de prijs van het kindercentrum. De ouders hebben daardoor geen prikkel 
om te zoeken naar een kindercentrum met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dit 
heeft een prijsopdrijvend effect. Maar wanneer er voor een ouderbijdragesystematiek 
met een optimale prikkelstructuur wordt gekozen (ouders betalen een percentage 
van de prijs, het bedrag wordt vergoed tot een maximum, ouders betalen een toeslag 
als de werkgever van de partner niet meebetaalt) dan zal dit leiden tot een prijsdaling 
van 1,5% voor het kinderdagverblijf en 3% voor de bso. Naast een effect op de prijs 
heeft de vormgeving van de ouderbijdrage ook een effect op de vraag naar kinderop-
vang. Prijsprikkels (vooral het betalen van een toeslag) hebben een drukkend effect 
op de vraag naar kinderopvang.
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

In april 2001 hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en de Stichting 
voor Economisch Onderzoek (seo) een landelijk ramingmodel ontwikkeld, dat een 
kwantitatief inzicht gaf in de verwachte vraag naar kinderopvang in de periode 
1999-2007.1 Dit inzicht in de vraagontwikkeling was noodzakelijk in het kader van 
de fi nanciële onderbouwing van de in 2003 in te voeren Wet basisvoorziening kinder-
opvang (Wbk). 

Het ramingsmodel was gebaseerd op microgegevens uit 1999. Inmiddels is de 
invoering van de Wbk twee jaar uitgesteld en is er een databestand beschikbaar dat 
twee jaar recenter is. Dit biedt ten eerste de mogelijkheid de schatting van het model 
opnieuw uit te voeren en te bezien of de in 1999 gevonden modelparameters nog 
steeds geldig zijn. Ten tweede is er een beter inzicht in de ontwikkeling van de exo-
gene variabelen in het model, zoals de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van 
de arbeidsparticipatie en de bevolkingsgroei. Er kunnen derhalve nieuwe ramingen 
worden gemaakt die beter rekening houden met deze nieuwe ontwikkelingen. Ten 
derde zijn er – met behulp van gegevens van Kintent en op basis van internationale 
literatuur – mogelijkheden om de prijsgevoeligheid van ouders voor kinderopvang te 
bepalen. Eén van de zwakke punten van het model uit 2001 was dat de prijsgevoelig-
heid niet goed in het model kon worden opgenomen.

Een andere vraag is of de toentertijd veronderstelde modelstructuur de werkelijk-
heid het best benadert. Indertijd is uitgegaan van een stappenmodel: eerst beslist een 
huishouden over wel of geen opvang buiten het eigen huishouden, vervolgens over 
de mate waarin formele opvang wordt ingeschakeld en ten slotte over de hoeveelheid 
formele opvang. Denkbaar is dat huishoudens deze beslissing ineens nemen, waarbij 
alle vormen van opvang in beschouwing worden genomen.

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.2 de modelstructuur beschreven. Paragraaf 
1.3 geeft een leeswijzer voor het resterende rapport.

1.2 Modelstructuur

Vraag naar kinderopvang
Het gebruik van kinderopvang is het resultaat van vraag en aanbod op de ‘markt van 
kinderopvang’. De vraag naar kinderopvang resulteert uit behoeften en restricties, 
waarbij restricties doorgaans worden uitgedrukt in tijd en geld, zie fi guur 1.1. De 
vraag naar kinderopvang wordt op het niveau van huishoudens uitgeoefend. Het 
aanbod van formele kinderopvang wordt bepaald door de mogelijkheden die de 

1  Zie scp/seo (2001). De vraag naar kinderopvang. scp-Werkdocument 67 en seo-rapport 
572.
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organisaties daarvoor zien. De overheid heeft de uitbreiding de afgelopen jaren sterk 
gestimuleerd. Vanaf 2005 bij de Wbk is marktwerking het uitgangspunt. Onder for-
mele kinderopvang verstaan wij opvang bij een kinderdagverblijf (voor 0-3-jarigen), 
opvang bij een centrum voor buitenschoolse opvang (voor 4-12-jarigen) en opvang 
door een gastouder (voor 0-12-jarigen). Naast formele kinderopvang is er onbetaalde 
en betaalde informele opvang, die enerzijds concurreert met formele opvang en 
anderzijds aanvullend is. 

De belangrijkste vraagbepalende factor is de (potentiële) behoefte aan kinderopvang. 
Daarbij kunnen twee groepen worden onderscheiden: de 0-3-jarigen en de 4-12-jari-
gen. De eerste groep volgt geen dagonderwijs, de tweede groep wel. De behoefte aan 
kinderopvang is afhankelijk van economische, sociale, culturele en geografi sche 
factoren. De behoefte aan kinderopvang wordt onder zekere restricties omgezet in 
een vraag naar kinderopvang. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende restric-
ties: de prijs van de opvang, het inkomen van het huishouden, de aanwezigheid, de 
bereikbaarheid en de toegankelijkheid van opvangvoorzieningen en de aanwezigheid 
van faciliteiten voor de ouders, zoals ouderschapsverlof. Opgemerkt moet worden 
dat de prijs van de opvang voor de ouder niet gelijk is aan de kost prijs, maar gelijk is 
aan de ouderbijdrage die de ouder betaalt – en die is niet aan de kostprijs gerelateerd. 
De werkgever draagt doorgaans ook bij aan de kosten van kinderopvang. Het aanbod 
speelt in deze benadering alleen een rol als restrictie bij de overgang van de vraag 
naar het gebruik. De vraag wordt alleen omgezet in gebruik als er voldoende aanbod 
is, dus bij een goede bereikbaarheid (geringe reistijd) en een goede toegankelijkheid 
(geringe wachttijd). Het aanbod zelf wordt als exogeen gezien.
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Complicaties bij het ontwikkelen van een vraagmodel voor kinderopvang
Bij de modellering van de vraag naar kinderopvang doen zich een aantal compli-

caties voor. In de eerste plaats is de vraag naar kinderopvang tot voor kort geken-
merkt door de situatie waarin de vraag het aanbod overtrof. Wachtlijsten en een 
onvervulde behoefte aan kinderopvang zijn hiervan het gevolg. Het verwerken van dit 
vraagoverschot in een model is gecompliceerd. Net als bij het model scp/seo (2001) 
veronderstellen we dat een deel van de wachtlijst onvervulde vraag is.

Een tweede complicatie is dat de markt voor kinderopvang sterk verweven is met 
de informele sector. Deze informele sector heeft een betaalde component (betaalde 
oppas) en een onbetaalde component (opvang door familie of de kennissenkring). 
In het te ontwikkelen model moet daarom rekening worden gehouden met substitu-
tie tussen de verschillende vormen van kinderopvang. Daarnaast kunnen bepaalde 
vormen van kinderopvang als complementair worden gezien. Zo blijkt de combinatie 
betaalde opvang en onbetaalde opvang nogal eens voor te komen.

Een derde complicatie is dat de beslissing over het gebruik van kinderopvang 
en de beslissing om te participeren op de arbeidsmarkt niet onafhankelijk zijn van 
elkaar. Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van (vooral) vrouwen is één van 
de redenen achter het overheidsbeleid met kinderopvang. Zo kan de stijging van 
het aantal kinderopvangplaatsen, gegeven de aanbodrestricties van plaatsen in het 
huidige systeem, leiden tot een hogere arbeidsparticipatie (en dus behoefte aan 
opvang). Uit onderzoek blijkt dat de participatiekans toeneemt met de verdiencapa-
citeit, maar afneemt met de kosten van kinderopvang. In de hier gekozen opzet is de 
participatiebeslissing exogeen en de kinderopvangbeslissing endogeen. Dit betekent 
dat het model meer een beschrijvend dan verklarend is, vanwege de wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de kinderopvangbeslissing en de participatiebeslissing. Zo’n 
beschrijvend model is voor het uiteindelijke doel van dit onderzoek, het maken van 
ramingen van de vraag naar kinderopvang, toereikend.

Een vierde complicatie is dat de kwaliteitsdimensie van belang is voor de keuze 
van bepaalde vormen van kinderopvang. Zo blijkt uit onderzoek dat kwaliteitsver-
schillen een rol spelen bij de keuze van het soort kinderopvang. Helaas is op micro-
niveau weinig bekend over de kwaliteit van zowel de informele als formele opvang. 
Daarom wordt dit aspect in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

Het keuzeproces bij kinderopvang
Door een verklaringsmodel te ontwikkelen voor de vraag naar kinderopvang, is 

het mogelijk om de effecten van veranderingen in de determinanten op de vraag naar 
kinderopvang te schatten. Bovendien biedt een modelmatige aanpak de mogelijkheid 
om relaties tussen de vraag naar kinderopvang en meerdere determinanten tegelij-
kertijd te onderzoeken.

Een eerste keuze die gemaakt moet worden is of een simultaan model of een 
sequentieel model wordt gebruikt om het keuzeproces van de ouder te beschrijven. 
De modelkeuze hangt af van de manier waarop de ouders hun keuze maken. Een 
sequentieel model wordt gebruikt als de keuzes stap voor stap gemaakt worden 
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(zie fi guur 1.2). Er wordt eerst besloten of er al dan niet kinderopvang gebruikt 
gaat worden. Vervolgens wordt een keuze gemaakt tussen het gebruik van formele 
en informele kinderopvang. Indien formele opvang is gekozen wordt ten slotte 
de keus gemaakt of de kinderopvang plaats vindt bij gastouders of op een kinder-
dagverblijf (of buitenschoolse opvang voor 4-12-jarigen). Bij een simultaan model 
kiezen de ouders niet stapsgewijs een opvangvorm, maar maken zij een keuze uit 
een aantal categorieën tegelijk (zie fi guur 1.3). In dit rapport wordt uitgegaan van 
het sequentiële model omdat uit de literatuur blijkt dat het keuzegedrag zoals dat is 
weergegeven in dit model beter bij de werkelijkheid aansluit dan het door het simul-
tane model gemodelleerde keuzegedrag. De meeste ouders zullen namelijk eerst 
een keuze maken voor het al dan niet gebruiken van kinderopvang en vervolgens 
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(dus nadat zij hebben besloten om kinderopvang te gaan gebruiken) voor de vorm 
van kinderopvang. De eerste keuze zal een principiële keuze zijn, terwijl de volgende 
keuzes meer praktisch van aard zijn. Dit sequentiële keuzeproces lijkt in de praktijk 
ook het meest aannemelijk. 

Op basis van geselecteerde huishoudens uit het Permanent Onderzoek naar de Leef-
Situatie (pols) van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt op het niveau van 
huishoudens geschat op welke manier variabelen effect hebben op de drie keuzen. 
Eerst wordt de keuze voor het al dan niet gebruikmaken van kinderopvang gemodel-
leerd. Daarbij wordt de analyse beperkt tot twee groepen huishoudens, huishoudens 
met kinderen van 0-3 jaar en huishoudens met kinderen van 4-12 jaar, omdat de vraag 
naar kinderopvang voor schoolgaande kinderen wezenlijk anders is dan de vraag naar 
kinderopvang voor de 0-3-jarigen. Bij de schattingen wordt rekening gehouden met 
de aanwezigheid van kinderen in andere leeftijdsgroepen. Vervolgens wordt de keuze 
tussen informele en formele kinderopvang geschat. Deze keuze wordt gemaakt door 
de groep huishoudens die in de eerste stap besloten heeft om gebruik te maken van 
kinderopvang. De derde keuze is de keuze tussen gastouderopvang en opvang in een 
kinderdagverblijf (voor kinderen van 0-3 jaar) of buitenschoolse opvang (voor kinderen 
van 4-12 jaar). Er zijn echter te weinig data beschikbaar om deze keuze te schatten. In 
de uiteindelijke raming zullen deze keuzen worden benaderd, maar in het tussenlig-
gende schattingsproces wordt deze stap niet genomen. Ten slotte moeten de ouders 
beslissen hoeveel uur opvang zij willen gebruiken. 

In zijn totaliteit zijn er dus drie stappen die geschat kunnen worden:
– de keuze om al dan niet gebruik te maken van kinderopvang;
– de keuze om, bij gebruik van kinderopvang, gebruik te maken van formele of 

informele kinderopvang;
– de keuze voor het aantal uur te gebruiken kinderopvang, indien er wordt gebruik-

gemaakt van formele kinderopvang.

Uit de microschattingen resulteren gevoeligheden die aangeven hoe bijvoorbeeld de 
vraag naar uren kinderopvang van huishoudens met kinderen in de categorie 0-3 jaar 
verandert als één van die variabelen verandert. Of hoeveel extra huishoudens voor 
kinderopvang zullen kiezen als de arbeidsparticipatie met 1% stijgt.

De raming van de totale vraag 
De microschattingen geven inzicht in de kinderopvangbeslissing van een huishou-
den en in de vraag naar het aantal uren kinderopvang uitgeoefend door een huishou-
den in een bepaalde groep (bijvoorbeeld huishouden met een kind tussen 0-3 jaar). 
Om nu de totale vraag naar kinderopvang te ramen moet de stap gezet worden van 
micro naar macro.

Allereerst wordt voor 2003-2010 het aantal huishoudens met een kind in de leef-
tijdsgroep 0-3 jaar en het aantal huishoudens met een kind in de leeftijd 4-12 jaar 
bepaald. Dit aantal wordt achtereenvolgens vermenigvuldigd met het percentage 
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huishoudens dat gebruikmaakt van enige vorm van kinderopvang en het percentage 
huishoudens hiervan dat gebruikmaakt van formele kinderopvang. Dit leidt tot het 
totale aantal huishoudens dat gebruikmaakt van formele kinderopvang.

Vermenigvuldiging van dit aantal huishoudens ten slotte met het gemiddeld 
gevraagde aantal uren formele kinderopvang per huishouden in bijvoorbeeld een 
kinderdagverblijf, geeft de totale vraag (in uren per week) voor deze groep. Hetzelfde 
kan worden gedaan voor huishoudens met een kind in de leeftijdsgroep 4-12 jaar.

De laatste stap die moet worden gezet is het opstellen van een raming van de 
vraag naar kinderopvang voor de periode 2003-2010. Daarvoor dienen de waarden 
van de exogene variabelen van het model (mogelijke veranderingen in onder andere 
het aantal huishoudens, aantal kinderen in de relevante leeftijdsgroepen, verande-
ringen in de participatiegraad van vrouwen en het huishoudinkomen) te worden 
doorgetrokken in de tijd. Zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de prognoses van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau.

1.3 Leeswijzer

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen. Hoofdstuk 2 bespreekt de prijsgevoelig-
heid van ouders voor kinderopvang. Vanwege de sterke correlatie tussen inkomen en 
prijs in Nederland is het lastig om prijs- en inkomenseffecten van elkaar te scheiden. 
Daarom is met behulp van een literatuurstudie achterhaald hoe gevoelig ouders zijn 
voor prijsveranderingen in de kinderopvang. Er zijn tientallen artikelen verschenen 
over de relaties tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen, de vraag naar kinderop-
vang en de prijs van kinderopvang. Verschillende studies naar de relatie tussen de 
vraag naar kinderopvang en de prijs van kinderopvang geven echter verschillende 
resultaten. De vraag die rest na het uitvoeren van een literatuurstudie is welke prijse-
lasticiteit nu het beste past bij de Nederlandse situatie. Daarom is een meta-analyse 
uitgevoerd. Dit is een techniek die veel gebruikt wordt om effecten uit verschillende 
studies met elkaar te vergelijken. Meta-analyse probeert verschillen in uitkomsten 
tussen diverse studies te verklaren aan de hand van kenmerken van deze studies 
(zoals de schattingstechniek die is gebruikt, het land waarin de studie is uitgevoerd, 
de steekproefomvang en de periode waarin de studie is uitgevoerd). 

De huidige gesubsidieerde kinderopvang berekent een ouderbijdrage die onafhan-
kelijk is van de prijs van het kindercentrum. De ouders hebben daardoor geen prikkel 
om te zoeken naar een kindercentrum met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dit 
kan een prijsopdrijvend effect hebben. Door de ouderbijdrage af te laten hangen van 
de prijs van het kindercentrum kan dit effect worden tegengegaan. Om die reden is 
in het wetsvoorstel Basisvoorziening kinderopvang een ouderbijdrage opgenomen 
die een percentage van de prijs van het kindercentrum is. In hoofdstuk 3 wordt 
onderzocht wat de gevolgen zijn van verschillende prikkels in de ouderbijdrage-
systematiek op de vraag naar en de prijs van kinderopvang. Tevens wordt in kaart 
gebracht welke factoren (prijs, openingstijden) de keuze voor het kindercentrum 
bepalen.
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Vervolgens wordt de kans dat een huishouden gebruikmaakt van kinderopvang 
opnieuw geschat met behulp van meer recente data. Deze stap geeft inzicht in facto-
ren (zoals het huishoudinkomen, het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie van 
de vrouw) die de vraag naar kinderopvang beïnvloeden. Bovendien biedt deze stap de 
mogelijkheid om te onderzoeken hoe robuust de in scp/seo (2001) gevonden relatie 
is. In hoofdstuk 4 worden de schattingsresultaten besproken. 

De basisgedachte achter het ramingsmodel is dat veranderingen van de factoren 
die de vraag beïnvloeden, de zogenaamde exogenen, zullen leiden tot veranderingen 
in de vraag. Het is daarom belangrijk om zicht te hebben op de ontwikkeling van 
deze exogenen. In de voorgaande versie van het ramingsmodel zijn veronderstel-
lingen gemaakt op basis van de toen geldende prognoses. We zijn nu echter twee 
jaar verder en er zijn nieuwe inzichten gekomen. Hoofdstuk 5 gaat in op de nieuwe 
ramingen van de exogenen. 

Hoofdstuk 6 bespreekt ten slotte hoe de vier onderdelen worden gecombineerd tot 
een nieuw ramingsmodel. 
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2  Prijsgevoeligheid

2.1 Inleiding

De prijsgevoeligheid voor kinderopvang kan verschillen voor de verschillende 
beslissingen die ouders nemen. Het is wellicht een grotere stap om te besluiten om 
te gaan werken en gebruik te maken van kinderopvang, dan om te switchen tussen 
informele en formele opvang. De prijsgevoeligheid voor deze laatste beslissing is 
naar verwachting hoger dan de prijsgevoeligheid voor het eerst genoemde besluit. 

In dit hoofdstuk zullen wij met behulp van een literatuurstudie de prijsgevoelig-
heid voor de drie beslismomenten (de keuze om al dan niet gebruik te maken van 
kinderopvang, de keuze voor formele of informele kinderopvang en de keuze voor 
het aantal uur kinderopvang) te schatten. Een techniek die veel gebruikt wordt om 
effecten uit verschillende studies met elkaar te vergelijken is de meta-analyse. Meta-
analyse is een kwantitatieve techniek die verschillen in uitkomsten tussen diverse 
studies probeert te verklaren aan de hand van kenmerken van deze studies (zoals 
de schattingstechniek die is gebruikt, het land waarin de studie is uitgevoerd, de 
steekproefomvang en de periode waarin de studie is uitgevoerd). Meta-analyse is een 
techniek die vooral veel is toegepast in de medische wereld, bijvoorbeeld bij het ver-
klaren van verschillen in de uitkomsten van studies naar de effecten van medicijnen 
of behandelingen. Meta-analyse wordt tegenwoordig steeds vaker in de economie 
toegepast.1 De eerste stap in de meta-analyse is het defi niëren van de afhankelijke 
en onafhankelijke variabelen: welke verschillen in uitkomsten willen wij verklaren. 
In dit geval is de afhankelijke variabele de prijsgevoeligheid voor kinderopvang. 
Onafhankelijke variabelen zijn allerlei kenmerken van de studie. De in de literatuur 
gevonden verschillen in prijselasticiteit worden geregresseerd op de kenmerken van 
de studie. Door het kiezen van de voor Nederland meest toepasselijke kenmerken 
kan vervolgens de prijselasticiteit voor de Nederlandse situatie worden bepaald.

Paragraaf 2.2 gaat in op de prijsgevoeligheid bij de keuze om al dan niet gebruik 
te maken van kinderopvang. Paragraaf 2.3 bespreekt de invloed van de prijs op de 
keuze tussen formele en informele opvang. Paragaaf 2.4 gaat ten slotte in op de 
invloed van de prijs op de keuze voor het aantal uur opvang.

2.2 Prijsgevoeligheid participatiebeslissing 

In deze paragraaf wordt de prijsgevoeligheid voor de keuze om al dan niet gebruik 
te maken van kinderopvang beschreven. Deze keuze wordt benaderd met de keuze 
om als vrouw met kinderen weer te gaan werken (of te blijven werken als er kinderen 
worden geboren). Een veronderstelling die dan impliciet gemaakt wordt is dat geen 
kinderopvang gebruikt wordt in huishoudens waarbij de vrouw niet werkt en altijd 

1 Doucouliagos (1995) en Stanley en Jarrell (1998) bijvoorbeeld.
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kinderopvang ingeschakeld wordt in huishoudens waarvan de vrouw werkt. De kin-
deropvang kan zowel formeel (kinderdagverblijf, gastouderopvang) als informeel 
(opvang door familie, buren, etc.) van aard zijn. 

Er zijn in de internationale literatuur veel studies verschenen naar de relatie tussen 
arbeidsparticipatie van vrouwen en de prijs van kinderopvang. In negentien studies 
zijn schattingen gevonden van de relatie tussen de prijs van kinderopvang en de 
arbeidsparticipatiebeslissing.2 Deze relatie wordt veelal uitgedrukt in een prijselastici-
teit. De betekenis van de prijselasticiteit kan het best duidelijk gemaakt worden aan de 
hand van een voorbeeld. Als in een onderzoek een prijselasticiteit van –0,10 gevonden 
wordt, wil dit zeggen dat een stijging van de prijs van kinderopvang met 1%, een daling 
in de kans dat de moeder werkt van 0,10% tot gevolg heeft. Arbeidsparticipatie is in de 
onderzoeken veelal uitgedrukt als een wel/niet beslissing. Over het aantal uren dat per 
moeder gewerkt wordt zegt dit dan ook niets. Per studie worden soms meerdere prijse-
lasticiteiten van de participatie berekend, waardoor het totaal aantal prijselasticiteiten 
dat meegenomen wordt in de analyse 46 bedraagt. 

Het gemiddelde van deze prijselasticiteiten is –0,33. Alle gevonden elasticiteiten 
liggen tussen de –1,9 en de 0,30. In Figuur 2.1 is de spreiding in de elasticiteiten te zien. 

Hoewel in alle studies de relatie tussen de prijs van kinderopvang en de arbeids-
participatie wordt geschat, verschillen ze op vele andere punten. Deze verschillen 
zijn onder te verdelen in verschillen tussen de steekproeftrekkingen (wie zit er in 
de steekproef, wanneer is de steekproef getrokken etc) en verschillen in de analyse 
(schattingsmetode, etc.). 

Figuur 2.1 Spreiding in de prijselasticiteit van arbeidsparticipatie

2 Dit betreft de studies: Anderson en Levine (1999), Blau en Hagy (1998), Blau en Robins 
(1988), Blau en Robins (1991), Cleveland, Gunderson en Hyatt (1996), Connelly (1992), 
Connelly en Kimmel (2001), Connelly en Kimmel (2003), Dobbelsteen, Gustafsson en 
Wetzels (2000), Gustaffson en Stafford (1992), Jenkins en Symons (2001), Kimmel (1998), 
Michalopoulos en Robins (2000), Michalopoulos en Robins (2002), Powell (1997), Powell 
(2001), Ribar (1992), Ribar (1995), Tekin (2002), US General Accounting Offi ce (1994). 
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2.2.1 Verschillen in de steekproef 

In fi guur 2.2 zijn de verschillen in de steekproeftrekkingen te zien.

Te zien is dat sommige onderzoeken een onderscheid maken tussen moeders die 
voltijds (gaan) werken of deeltijd werken, waar andere onderzoekers dit onderscheid 
niet maken. In de bestudeerde onderzoeken zijn moeders die in deeltijd werken 
minder gevoelig voor de prijs van kinderopvang dan moeders die voltijds werken. 
Dit volgt ook uit een onderzoek van Michalopoulos en Robins (2000). Deze zelfde 
auteurs vinden in een ander onderzoek twee jaar later echter een sterkere prijselasti-
citeit voor moeders die in deeltijd werken dan voor moeders die voltijds werken.

De data kan uit verschillende landen komen. Vrijwel alle onderzoeken omtrent de 
relatie tussen de prijs van kinderopvang en de arbeidsparticipatie verwerkt in deze stu-
die komen uit de Verenigde Staten. Slechts twee zijn uitgevoerd op data uit Canada en 
twee op data uit de Europa. Een aantal onderzoeken zijn uitgevoerd op gecombineerde 
data uit de Verenigde Staten en Canada. Deze zijn niet opgenomen in Figuur 2.2. De 
studies uit Europa hebben een lage prijselasticiteit. Jenkins en Symons (2001) komen 
op basis van data uit Engeland op een prijselasticiteit van –0,09. Gustafsson en Staf-
ford (1992) komen op prijselasticiteit van –0,06 in Zweden. Als zij de prijselasticiteit 
echter uitrekenen voor de subgroep die niet te maken heeft met wachtlijsten (dit ver-
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schilde per regio in Zweden) komen zij op een prijs elasticiteit van –1,88. Voor ouders 
die kunnen kiezen (er zijn geen aanbodbeperkingen), blijkt de prijs een veel belang-
rijkere rol te spelen dan in de situatie waarin ouders geen keuze hebben. Als de prijs 
daalt kunnen ouders dan ook daadwerkelijk meer gebruikmaken van kinderopvang; in 
een situatie met wachtlijsten is dit niet mogelijk. Dobbelsteen, Gustafsson en Wetzels 
(2000) komen op een prijselasticiteit van het arbeidsaanbod in Nederland van nul. 
Twee andere Nederlandse onderzoeken (die niet in Figuur 2.2 zijn verwerkt, omdat ze 
te veel afwijken van de rest) zijn de onderzoeken van Graafl and (2000) en Maassen van 
den Brink (1994).3 Graafl and berekent de prijselasticiteit van de participatiebeslissing 
door middel van een algemeen evenwichtsmodel, wat hem brengt op een elasticiteit 
van –0,15. Maassen van den Brink schat niet de beslissing om al dan niet te participe-
ren, maar het aantal uur dat men participeert. Zij vindt hiervoor een prijselasticiteit 
van –0,05. De steekproef omvang van de onderzoeken varieert tussen de 166 en 24.265. 
Onderzoeken met een kleinere steekproef hebben een sterker negatieve prijselasticiteit. 
Van de bestudeerde onderzoeken is alle data verzameld tussen 1980 en 1997. Onderzoe-
ken uit de jaren tachtig komen gemiddeld op een sterker negatieve prijs-elasticiteit dan 
onderzoeken uit de jaren negentig. 

Sommige onderzoeken nemen slechts alleenstaanden of juist twee-oudergezinnen 
mee. Onderzoeken waarin een prijselasticiteit voor alleenstaande moeders is bere-
kend komen gemiddeld met een sterkere prijselasticiteit dan onderzoeken waarin dit 
wordt berekend voor twee-oudergezinnen. Anderson en Levine (1999), die de elasti-
citeiten voor beide groepen hebben berekend, concluderen dat de prijselasticiteit van 
alleenstaanden sterker (negatief) is. Kimmel (1998) vond echter het tegengestelde.

Ook kan de steekproefselectie tussen onderzoeken verschillen wat betreft de 
leeftijd van de kinderen. Sommige onderzoekers nemen alle gezinnen mee met mini-
maal één kind onder de 5 en anderen minimaal één kind onder de 18. Alle onderzoe-
ken zitten tussen deze marges. Gezinnen met een jongste kind dat maximaal tussen 
de 6 en 8 ligt, blijken het gevoeligst te zijn voor prijsveranderingen. 

Een onderscheid van elasticiteiten naar aanleiding van het opleidingsniveau is in 
fi guur 2.2 niet gemaakt. Dit komt omdat in de meeste artikelen hier geen verschil-
lende elasticiteiten voor worden gegeven. Anderson en Levine (1999) geven wel 
verschillende prijselasticiteiten naar opleiding en concluderen dat hoger opgeleiden 
minder sterk reageren op prijsverandering dan lager opgeleiden. 

Een ander onderscheid dat in een enkele studie wordt gemaakt, is het onderscheid 
naar inkomen. Huishoudens in een hogere inkomensgroep blijken in bijvoorbeeld 
Anderson en Levine (1999) en us General Accounting Offi ce (1994) een lagere prijselas-
ticiteit te hebben. Zo vindt deze laatste studie een elasticiteit van –0,5 voor de laagste 
inkomensgroep, –0,34 voor de middengroep en –0,19 voor de hoogste inkomensgroep. 

3 Voor het uitvoeren van een meta-analyse moeten de studies min of meer op dezelfde 
wijze worden uitgevoerd. Om geen appels met peren te vergelijken moet in ieder geval 
in de studies de relatie tussen prijs en de arbeidsparticipatiebeslissing worden geschat. 
De studies van Graafl and (2000) en Maassen van den Brink (1994) doen dat beide niet, 
en kunnen derhalve niet vergeleken worden met studies die dat wel doen.
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2.2.2 Verschillen in de analyse 

De verschillen tussen de onderzoeken in de analyse van de data zijn te zien in fi guur 2.3.

Er zijn verschillende manieren om de participatievergelijking te schatten. In fi guur 
2.3 is te zien op welke manier de gekozen methode van de onderzoekers varieert met 
de gevonden elasticiteit van de arbeidsparticipatie. Methoden die worden gebruik 
zijn probits, multivariate probits, logits en multinomiale logits. Bij een logit en een 
probit wordt enkel de keuze om te participeren geschat. Bij de multivariate probit en 
de multinomiale logits wordt dit vaak samen geschat met de keuze voor een bepaalde 
vorm van kinderopvang. Onderzoeken met deze laatste methoden hebben gemiddeld 
een lagere prijselasticiteit. Vergelijk bijvoorbeeld de eleasticiteit zoals die blijkt uit de 
multinomiale logit (gemiddeld –0,15) met de elasticiteit zoals die blijkt uit de logit 
studies (–0,97).

Een ander aanzienlijk verschil in de analyse van de data is de manier waarop de 
ouderbijdrage wordt bepaald. Dat zien we in de onderste helft van fi guur 2.3. Om 
de relatie tussen de prijs van kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen 
te bepalen moet voor zowel de moeders die werken als de moeders die niet werken 
de prijs die zij (zouden gaan) betalen bekend zijn. In twee onderzoeken is dit het 
geval.4 Deze studies lopen geen risico op een onzuivere meting als gevolg van een 
selectie-effect. Deze twee situaties komen gemiddeld uit op een elesticiteit van 
-0,97. In de meeste onderzoeken is echter de prijs slechts bekend voor de ouders 

4 De ouderbijdrage voor kinderopvang is voor iedereen bekend als: 1. Alleen mensen 
die al gebruikmaken van kinderopvang in het onderzoek worden meegenomen; 2. De 
onderzoekers beschikken over prijsgegevens van de aanbieders; 3. De niet-gebruikers 
hebben aangegeven welke ouderbijdrage zij verwachten te betalen.
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die kinderopvang gebruiken. De (verwachte) prijs voor de ouders die (nog) geen 
gebruikmaken van kinderopvang wordt dan geschat aan de hand van de groep 
ouders die wel gebruikmaken van kinderopvang. Omdat de groep die kinderopvang 
gebruikt qua karakteristieken kan verschillen van de groep die dit niet gebruikt, 
kan de (verwachte) prijs verschillen. De meeste (42) onderzoeken corrigeren voor 
dit zogenoemde selectie-effect, terwijl dit in drie onderzoeken niet gebeurt.5  Ook 
de methode waarop voor dit mogelijke selectie-effect wordt gecorrigeerd, varieert. 
In 35 onderzoeken gebeurt dit via een two-step selectie-correctie-methode. De 
gemiddelde waarde van de elesticiteit voor deze studies bedraagt –0,35. In andere 
onderzoeken gebeurt dit door middel van een simultane schatting met de participa-
tiebeslissing. In fi guur 2.3 is te zien dat verschillende methoden waarop de ouder-
bijdrage is bepaald, verschillende gemiddelde elasticiteiten geven. 

2.2.3 Conclusie

Duidelijk is geworden dat de prijselasticiteit van de arbeidsparticipatie van vrouwen 
varieert in de onderzoeken tussen de –1,9 en 0,3. Deze onderzoeken verschillen 
onderling in de manier waarop de steekproef is samengesteld en de manier waarop 
de data is geanalyseerd. Het is niet mogelijk om op een eenduidige manier uit deze 
onderzoeken een waarde te kiezen voor de prijselasticiteit van arbeidsparticipatie.

Aangezien de schattingen van de prijselasticiteit van de arbeidsparticipatie ver 
uiteenlopen en we voor de berekeningen van één waarde moeten uitgaan, zouden we 
er voor kunnen kiezen de prijselasticiteit van de Nederlandse studie te gebruiken of 
het gemiddelde van deze studie en de andere besproken Europese studie. Er zijn echter 
redenen hier niet toe over te gaan. De elasticiteiten gevonden in deze landen zijn aan-
zienlijk lager dan de resultaten in de Verenigde Staten en Canada. Dit zou veroorzaakt 
kunnen worden door wachtlijsten in veel Europese landen of de sterke correlatie tus-
sen inkomen en de prijs van kinderopvang. Door wachtlijsten hebben ouders niet altijd 
de mogelijkheid op een prijsverandering te reageren. In een situatie van voldoende 
aanbod (waar in Nederland op wordt aangestuurd) zal de prijselasticiteit hier dan ook 
van afwijken. Door de correlatie tussen prijs en inkomen is het prijseffect moeilijk te 
identifi ceren, zonder dat dit wil zeggen dat het prijseffect er niet is. 

De meest robuuste methode om dit probleem op te lossen is de meta-analyse. Die 
is uitgevoerd. Een meta-analyse bekijkt of er een model gemaakt kan worden dat de 
grootte van de gevonden prijselasticiteiten kan verklaren. Zo’n model kan dienen 
om de juiste prijselasticiteit van de arbeidsparticipatie voor Nederland te berekenen. 
Echter, het bleek niet mogelijk met deze data een model met signifi cante variabelen 
te schatten. 

5 Onderzoek waar een prijs wordt geschat zonder selectiecorrectie is bijvoorbeeld 
Michalopoulos (2000).
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2.3 Prijsgevoeligheid type kinderopvang 

In het kinderopvangmodel is de eerste stap de keuze of men gebruik gaat maken van 
kinderopvang of niet. De prijselasticiteit van de participatiebeslissing van vrouwen, 
bij benadering gelijk aan de eerste stap hebben we niet eenduidig kunnen vaststellen. 
Dat is beschreven in de vorige paragraaf. Stap 2 in het prognosemodel is de vraag 
naar een specifi eke vorm van kinderopvang. Literatuur over de prijsgevoeligheid 
van stap 2 (de keuze voor een bepaalde vorm van kinderopvang, gegeven het feit dat 
de ouders al besloten hebben gebruik te maken van kinderopvang) is nauwelijks 
beschikbaar. Wel is veel onderzoek gedaan naar de prijsgevoeligheid van de vraag 
naar bepaalde vormen van kinderopvang, zónder de veronderstelling dat door de 
ouders al besloten is om kinderopvang te gebruiken. In feite zijn dit stap 1 en stap 2 
samen. Deze elasticiteiten zullen dan ook in deze paragraaf worden beschreven. 

In acht studies zijn prijselasticiteiten voor de vraag naar verschillende vormen 
van kinderopvang aangetroffen.6 Dit resulteert in 65 prijselasticiteiten. De vormen 
die worden onderscheiden zijn kinderdagverblijf (22 elasticiteiten beschikbaar), 
gastouderopvang (22 elasticiteiten beschikbaar) en opvang door familieleden (21 
elasticiteiten beschikbaar). De spreiding van de elasticiteiten is te zien in fi guur 2.4. 
Het varieert tussen de –4,22 en 0,87. 

Figuur 2.4 Spreiding in de prijselasticiteit van de vraag naar kinderopvang

6 Blau en Hagy (1998), Chaplin et al (1996), Chaplin et al (2000), Hofferth en Chaplin 
(1998), Kimmel en Powell (2001), Michalopoulos en Robins (2000), Michalopoulos en 
Robins (2002), Powel (2001). Studies waarin wel een prijselasticiteit wordt uitgerekend 
voor de vraag naar betaalde kinderopvang, , maar dit niet wordt uitgesplitst naar de vorm 
van kinderopvang zijn Blau en Robins (1988), Blau en Robins (1991), Cleveland, Gunder-
son en Hyatt (1996), Groot, Maassen van den Brink en Oosterbeek (1991), Gustafsson en 
Stafford (1992), Ribar (1995), Tekin (2002). 
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Gemiddeld is de prijselasticiteit van de vraag naar opvang in een kinderdagverblijf 
–0,66, de prijselasticiteit van de vraag naar gastouderopvang –1,22 en de prijselastici-
teit van de vraag naar opvang door familie –0,07, zie Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Prijselasticiteit per type kinderopvang

prijselasticiteit gemiddeld minimum maximum standaard 
afwijking

aantal waar-
nemingen

Kinderdagverblijf –  0,66 –  1,99 0,87 0,79 22

Gastouderopvang –  1,22 –  4,22 0,75 1,71 22

Opvang door familie –  0,07 –  0,82 0,79 0,37 21

Totaal –  0,66 –  4,22 0,87 1,20 75

Bron: SEO (literatuurstudie 2003)

Opvang door familie (die niet de ouders zijn) is het minst prijsgevoelig. Dit blijkt uit 
alle bestudeerde onderzoeken waarin prijselasticiteiten van de verschillende vormen 
van kinderopvang worden gepresenteerd. Gemiddeld blijken ouders gevoeliger voor 
de prijs voor gastouderopvang dan de prijs voor het kinderdagverblijf. Dit wil zeggen 
dat ouders eerder hun vraag aan zullen passen bij een prijsverandering van gastou-
deropvang, dan bij een prijsverandering van het kinderdagverblijf. Echter, niet in alle 
studies komt dit naar voren. Zo vinden Chaplin et al. (1996) en Hofferth en Chaplin 
(1998) juist dat de prijselasticiteit van de vraag naar opvang in een kindercentrum 
sterker negatief is dan de vraag naar gastouderopvang.

Zoals in tabel 2.1 te zien is, is de gemiddelde prijselasticiteit van alle vormen van 
kinderopvang –0,66. De prijselasticiteiten van de verschillende vormen waarover het 
gemiddelde wordt genomen, zijn slechts in beperkte mate vergelijkbaar. Niettemin is 
de orde van grootte gelijk aan de gemiddelde prijselasticiteit uit onderzoeken waarin 
geen onderscheid wordt gemaakt naar de drie kinderopvangvormen. Het middelen 
van twaalf prijselasticiteiten van de vraag naar betaalde kinderopvang, gedestilleerd 
uit acht studies, levert een prijselasticiteit van ook –0,66. 7

2.3.1 Verschillen in de steekproef

Uit tabel 2.2 blijkt dat de gemiddelde prijselasticiteiten van de vraag naar verschil-
lende vormen van kinderopvang in Canada aanzienlijk hoger liggen dan in de Ver-
enigde Staten. Michalopoulos en Robins (2000), die in hun studie zowel data uit de 
Verenigde Staten als uit Canada meenemen, vinden voor de prijselasticiteit van de 
vraag naar kinderdagverblijfplaatsen juist een ietwat sterkere negatieve waarde in 

7 Blau en Hagy (1998), Blau en Robins (1988), Blau en Robins (1991), Cleveland, Gunderson 
en Hyatt (1996), Groot, Maassen van den Brink en Oosterbeek (1991), Gustafsson en Staf-
ford (1992), Ribar (1995), Tekin (2002). 
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de Verenigde Staten. Elasticiteiten van Europese studies waarin onderscheid wordt 
gemaakt naar verschillende vormen van kinderopvang zijn niet gevonden. Groot, 
Maassen van den Brink en Oosterbeek (1991) komen op een totale prijselasticiteit 
van kinderopvang van –1,03 op basis van Nederlands data. Een Zweedse studie komt 
op een prijselasticiteit van –0,87, en op een elasticiteit van –2,68 als alleen ouders 
meegenomen worden die in een regio wonen waar geen sprake is van een tekort aan 
kinderopvangplaatsen.8 

Tabel 2.2    Gemiddelde prijselasticiteiten uitgesplitst naar kenmerken 
van de steekproeftrekking

N kinderdag
verblijf

gastouder
opvang

opvang
door familie 

totaal

65 –  0,66 –  1,22 –  0,07 –0,66

land 

Verenigde Staten 32 –  0,46 –  0,30 –  0,04 –0,27

Canada 18 –  1,50 –  3,75 –  0,46 –  1,90

omvang steekproef

steekproef kleiner dan 2000 29 –  0,14 –  0,31 0,05 –  0,15

steekproef tussen 2000 en 10.000 24 –  1,35 –  3,06 –  0,37 –  1,60

steekproef groter dan 10.000 12 — — — –  0,04

jaar steekproef

jaren tachtig 21 –  1,52 –  3,31 –  0,41 –  1,74

jaren negentig 44 –  0,26 –  0,24 –  0,10 –  0,14

burgerlijke staat binnen steekproef

zowel alleenstaanden als koppels 29 –  0,39 –  0,16 –  0,03 –  0,20

enkel alleenstaanden 6 — — — –  0,02

enkel koppels 30 –  1,24 –  2,30 –  0,16 –  1,23

maximum leeftijd jongste kind

5 jaar oud 18 –  0,33 –  0,78 0,21 –  0,30

tussen 6 en 8 jaar oud 26 –  1,20 –  2,39 –  0,34 –  1,35

hoger dan 9 jaar oud 21 –  0,27 –  0,07 0 –  0,11

participatie moeders in steekproef 

zowel werkenden als niet-werkenden 39 –  0,80 –  1,86 –  0,10 –  0,92

enkel werkenden 26 –  0,47 –  0,29 –  0,01 –  0,27

gebruik van kinderopvang in steekproef

zowel mensen die wel als niet gebruik-
maken van kinderopvang 62 –  0,62 –  1,24 –  0,07 –  0,65

enkel mensen die gebruikmaken van 
kinderopvang 3 — — — –  0,79

— = minder dan vijf waarnemen voor die cel.

Bron: SEO (analyse 2003)

8 Gustafsson en Stafford (1992).
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Tevens blijkt uit de tabel dat studies waarin de prijselasticiteit over een groep werken-
den is berekend, gemiddeld een lagere prijselasticiteit geeft dan studies met zowel 
werkenden als niet werkenden. Chaplin et al (2000), die binnen hun studie zowel de 
prijselasticiteit voor werkenden als voor niet werkenden presenteren, bevestigen het 
beeld dat ouders die niet werken prijsgevoeliger zijn dan ouders die wel werken. Voor 
niet-werkenden wordt bijvoorbeeld voor de vraag naar kinderopvang een prijselas-
ticiteit gevonden van –0,99, terwijl dit voor de werkenden –0,40 is. Ook Ribar, die 
overigens geen onderscheid maakt tussen verschillende vormen van kinderopvang en 
dus ook niet in tabel 2.2 is meegenomen, vindt hetzelfde resultaat. Kimmell en Powell 
(2001) maken binnen de groep werkenden een onderscheid tussen reguliere werktijden 
(tussen 6:00 uur en 18:00 uur) en niet-reguliere werktijden. Zij komen tot de conclusie 
dat moeders met reguliere werktijden iets prijsgevoeliger zijn dan moeders met niet-
reguliere werktijden. Waarschijnlijk speelt de beschikbaarheid van plaatsen hierbij een 
rol: er is een groter aanbod van plaatsen op reguliere tijden, waardoor ouders de prijs 
van deze opvang mee nemen in hun beslissing.

Opgemerkt dient te worden dat tabel 2.2 gebaseerd is op 65 prijselasticiteiten, 
gehaald uit acht studies. Door het beperkte aantal studies, kan er een vertekening 
plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de indeling naar jaren waaruit 
de data komt. Een studie met een aantal sterk negatieve hoge prijselasticiteiten is 
uitgevoerd in de jaren tachtig. Dit resulteert meteen in een aanzienlijk negatievere 
gemiddelde prijselasticiteit in Canada dan in de Verenigde Staten. 

2.3.2 Verschillen in de analyse

Vrijwel alle schattingsmethodes waarmee de vraag naar verschillende vormen van 
kinderopvang wordt geschat lijken op het eerste gezicht op elkaar. Er wordt veron-
dersteld dat vrouwen een bepaalde keuzeset hebben. Een mogelijke veronderstelling 
is bijvoorbeeld dat een vrouw de keuze heeft tussen:
1. niet werken;
2. werken en gebruikmaken van een kinderdagverblijf;
3. werken en gebruikmaken van gastouderopvang;
4. werken en gebruikmaken van opvang door familieleden.

In verschillende studies zijn verschillende keuzesets te vinden. Door middel van een 
multinomiale logit wordt vervolgens geschat welke karakteristieken van de vrouw 
en/of van de kinderopvanginstelling de uiteindelijke keuze bepalen. Echter, vele vari-
anten van deze schattingsmethode zijn mogelijk. Welke keuzeset heeft de moeder 
bijvoorbeeld? En hebben alleen de karakteristieken van de moeder invloed op de 
keuze van de kinderopvangvorm of zijn de karakteristieken van het aanbod ook van 
invloed? Hebben dan de karakteristieken van de ene vorm van kinderopvang alleen 
invloed op de vraag naar die vorm, of hebben zij ook een directe invloed op de vraag 
naar een andere vorm? Door de vele (subtiele) verschillen is een onderverdeling in 
groepen om de gemiddelde prijselasticiteiten te bekijken niet uitgevoerd. In Powell 
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(2001) wordt wel gekeken hoe gevoelig de uitkomsten zijn voor de gekozen schat-
tingsmethode. Een verandering in de schattingsmethode bleek in die dataset de 
prijselasticiteit van de vraag naar kinderdagverblijfplaatsen te veranderen van –1,40 
in –1,99.9

In tabel 2.3 is gekeken naar de verschillen waarop de (verwachte) prijs per gezin 
wordt geschat, zie hiervoor ook paragraaf 2.2.2. 

Tabel 2.3 Gemiddelde prijselastiiteit per type kinderopvang en type analyse

N kinderdag
verblijf

gastouder
opvang

opvang
door familie

totaal

Schatting van de prijs 

Geen kans op selectie effecten 14 –  0,35 –  0,14 –  0,07 –  0,20
Wel kans op selectie effecten, maar wordt niet 
voor gecorrigeerd 15 –  0,33 –  0,85 –  0,13 –  0,35
Correctie middels two-step correctiemethode 36 –  0,93 –  1,82 –  0,15 –  0,97

Bron: SEO (analyse 2003)

In Powell (2001) wordt ook gekeken naar de gevoeligheid van de uitkomsten voor de 
veronderstellingen over de prijs. Wel of niet corrigeren blijken in die studie tot kleine 
veranderingen in de uitkomsten te leiden. Ook Chaplin et al. (2000) onderzoeken dit 
en ook zij vinden dat de uitkomsten worden beïnvloed door de methode waarop de 
prijs wordt geschat. 

2.3.3 Meta-analyse

Net als in paragraaf 2.2 wordt ook voor de elasticiteiten in deze paragraaf gekeken of 
er een model gemaakt kan worden, waarin de karakteristieken van de verschillende 
studies de verschillen in prijselasticiteiten verklaren. In paragraaf 2.2 werd geconclu-
deerd dat het schatten van zo’n model niet mogelijk was voor de prijselasticiteit van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Het leverde geen signifi cante variabelen op en er kon 
geen model gevonden worden met een redelijke verklaringskracht. Voor het verklaren 
van de prijselasticiteit van de vraag naar kinderopvangvormen blijkt het beter moge-
lijk een model met een aanvaardbare verklaringskracht te schatten. De grootte van 
de prijselasticiteit blijkt het best verklaard te worden door het jaar waarin de studie is 
uitgevoerd, en de specifi eke kinderopvangvorm die bekeken wordt (zie de bijlage).

Als dit model wordt gebruikt om de huidige prijselasticiteit van de vraag naar 
kinderopvang in Nederland te schatten, resulteert dit in een prijselasticiteit van de 
vraag naar een plaats in een kinderdagverblijf van –0,15, een prijselasticiteit van 

9 –1,40 wordt gevonden als het model geschat wordt door een mixed logit. –1,99 is het 
resultaat in geval van een universele logit. 
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de vraag naar gastouderopvang van –0,70 en een prijselasticiteit na de vraag naar 
opvang door familieleden van 0,49. Deze laatste, positieve elasticiteit is opmerkelijk: 
de waarde impliceert dat een hogere bijdrage (prijs) meer vraag als gevolg heeft. Het 
is waarschijnlijk makkelijker voor de ouder om familieleden te vragen als de ouders 
betalen voor deze opvang. De drempel om familieleden te vragen wordt lager, en het 
zal vaker voorkomen dan wanneer er niet betaald wordt door de ouder.

2.3.4 Conclusie

De vraag die rest na het beschrijven van de verschillende prijselasticiteiten die 
gevonden worden in de internationale literatuur, is te bepalen welke elasticiteit nu 
het beste past bij de Nederlandse situatie. Moet het gemiddelde van de Europese 
studies genomen worden? Of moet het gemiddelde van de prijselasticiteiten worden 
gekozen? Of is het beter de prijselasticiteit gevonden in de meta-analyse te nemen? 

Uit de meta-analyse blijkt het soort kinderopvang zeer bepalend voor de hoogte 
van de prijselasticiteit. Voor Europa zijn enkel studies beschikbaar die geen onder-
scheid maken naar soort kinderopvang. Het gemiddelde nemen van de Europese 
studies is dan ook niet te verkiezen. 

In onderstaande tabel zijn zowel de prijselasticiteiten zoals deze uit de meta-ana-
lyse resulteren en de gemiddelde prijselasticiteiten (al eerder gepresenteerd in tabel 
2.2) vermeld. Het enige verschil tussen de twee methodes is dat in de meta-analyse 
rekening wordt gehouden met de jaren waaruit de data komt, en bij het bereke-
nen van de gemiddelden niet. In tabel 2.4 is te zien dat de prijselasticiteiten uit de 
meta-analyse aanzienlijk minder negatief zijn dan de gemiddelde prijselasticiteiten. 
Omdat in de meta-analyse wordt gecorrigeerd voor specifi eke kenmerken van de 
steekproef (het jaar waarin de steekproef wordt uitgevoerd), zijn de in de meta-ana-
lyse gevonden prijselasticiteiten het meest geschikt om te gebruiken in de stappen 1 
en 2 van het ramingsmodel. Een andere reden dat we voor deze elasticiteiten kiezen, 
is dat ze niet geschat kunnen worden op basis van gegevens uit pols. Dat blijkt in 
hoofdstuk 4 (tabellen 4.3 en 4.6).

Tabel 2.4 Prijselacticiteit: gemiddelde en meta-analyse

kindercentrum gastouderopvang opvang door familie

prijselasticiteit resulterend uit meta-analyse –  0,15 –  0,70 0,49

gemiddelde prijselasticiteit –  0,66 –  1,22 –  0,07

Bron: SEO-(analyse 2003)
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2.4 Keuze aantal uur kinderopvang 

In het ramingsmodel voor kinderopvang wordt verondersteld dat ouders eerst beslis-
sen of ze willen gebruikmaken van kinderopvang (stap 1), vervolgens welke vorm 
van kinderopvang ze dan willen gebruiken (stap 2) en tot slot hoeveel uur ze van de 
kinderopvang willen gebruikmaken. Deze paragraaf schetst een beeld van de prijse-
lasticiteit van deze derde stap.

Joesch, Bridget en Hiedeman (2002) schatten een vergelijking voor het aantal uur 
kinderopvang dat gevraagd wordt. Voor de groep die al kinderopvang inkoopt blijkt 
de prijselasticiteit van het aantal uur kinderopvang dat gevraagd wordt –0,24 te zijn. 
Maassen van den Brink (1994) vindt een vergelijkbare prijselasticiteit voor deze groep 
in Nederland, namelijk –0,22. 

Ribar (2002) schat de prijselasticiteit van de vraag naar het aantal uren voor een 
steekproef waarin zowel werkenden als niet-werkenden zitten, en zowel huishou-
dens die gebruikmaken van kinderopvang en die geen gebruikmaken van kinder-
opvang. Hij schat met andere woorden de prijselasticiteit van stap 1, stap 2 en stap 3 
samen. Dit levert hem een prijselasticiteit van –1,86.

Voor een uitspraak over de prijselasticiteit die op dit moment in Nederland geldt 
(voor de gemiddelde ouder) van het aantal uur kinderopvang dat gevraagd wordt zou 
het wenselijk zijn als meer literatuur beschikbaar was. Op basis van slechts twee 
artikelen is het niet mogelijk een conclusie te trekken over de waarde van de elastici-
teit. Dat is geen probleem omdat we, gebaseerd op de schattingen met de gegevens 
uit pols, zelf hebben kunnen vaststellen wat de prijselasticiteit is van het aantal uur 
kinderopvang dat gevraagd wordt. In hoofdstuk 4 (tabellen 4.4 en 4.7) is die elastici-
teit reeds vermeld.

2.5 Samenvatting

Vanwege de sterke correlatie tussen inkomen en prijs in Nederland is het lastig om 
prijs- en inkomenseffecten van elkaar te scheiden. Bovendien zijn de gegevens uit de 
periode dat de vraag naar kinderopvang gerantsoeneerd was – daarom is de waar-
genomen prijsgevoeligheid gering. Daarom is met behulp van een literatuurstudie 
achterhaald hoe gevoelig ouders zijn voor prijsveranderingen in de kinderopvang. Er 
zijn tientallen artikelen verschenen over de relaties tussen de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, de vraag naar kinderopvang en de prijs van kinderopvang. Verschillende 
studies naar de relatie tussen de vraag naar kinderopvang en de prijs van kinderop-
vang geven echter verschillende resultaten. De vraag die rest na het uitvoeren van een 
literatuurstudie is welke prijselasticiteit nu het beste past bij de Nederlandse situatie. 
Daarom is een meta-analyse uitgevoerd. Dit is een techniek die veel gebruikt wordt om 
effecten uit verschillende studies met elkaar te vergelijken. Meta-analyse probeert ver-
schillen in uitkomsten tussen diverse studies te verklaren aan de hand van kenmerken 
van deze studies (zoals de schattingstechniek die is gebruikt, het land waarin de studie 
is uitgevoerd, de steekproefomvang en de periode waarin de studie is uitgevoerd).
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In de internationale literatuur wordt een gemiddelde prijselasticiteit gevonden 
van –0,15 voor kinderopvang bij een kindercentrum en –0,70 voor opvang door de 
gastouder. Deze elasticiteiten gebruiken we om bij de stappen 1 en 2 door te rekenen 
wat de effecten zijn van een verandering van de ouderbijdrage. Volgens de literatuur 
is er dus een bescheiden invloed van de hoogte van de ouderbijdrage op de keuze om 
al dan niet gebruik te maken van een bepaalde vorm van kinderopvang. De geringe 
omvang kan veroorzaakt zijn omdat er in dat systeem een situatie was waar de vraag 
(veel) groter was dan het aanbod: ouders hadden weinig mogelijkheden om te kiezen 
en waren al blij als ze überhaupt een plaats bij een kindercentrum konden vinden. In 
de toekomst zal dergelijke rantsoenering echter verdwijnen. Onze verwachting is dat 
ouders dan gevoeliger zullen zijn voor prijsveranderingen.

Uit de schaarse literatuur is het niet mogelijk om de elasticiteit te bepalen die de re-
latie tussen prijs en het aantal gevraagde uur kinderopvang weergeeft. Literatuur over 
deze derde stap is veel schaarser. Deze gevoeligheid blijkt echter momenteel wel goed 
meetbaar op basis van de gegevens uit het pols, en staan beschreven in hoofdstuk 4.
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B 2 Bijlage bij hoofdstuk 2

Lineaire regressie voor de prijselasticiteit van de vraag naar kinderopvang

Tabel B 2.1  Schattingsresultaten prijselasticiteit vraag naar kinderopvang

verklarende variabelen parameterwaarde standaardfout signifi cantie

constante –  1,766 ** 0,227 **

data uit de jaren negentig 1,617 ** 0,215 **

elasticiteit heeft betrekking op gastouderopvang –  0,553 * 0,245 *

elasticiteit heeft betrekking op opvang door familieleden 0,619 * 0,248 *

*  signifi cant op 5% niveau, 
**  signifi cant op 99% niveau
 Gecorrigeerde R-kwadraat: 0,539

Bron: SEO-literatuurstudie (2003)
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3  Ouderbijdragesystematiek

3.1 Inleiding

De vormgeving van de ouderbijdragesystematiek kan invloed hebben op de vraag 
naar kinderopvang. Momenteel is de vormgeving van de ouderbijdragesystematiek 
voor bedrijfsplaatsen het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers. 
Er bestaan daardoor verschillende ouderbijdragesystematieken. De systematieken 
kunnen ondermeer op de volgende punten verschillen.
1 Afhankelijkheid van de prijs van de kindercentrum:
 – vaste ouderbijdrage: onafhankelijk van de prijs;
 – vaste ouderbijdrage tot een maximumprijs: wanneer het kindercentrum 

duurder is moet de ouder een meerprijs betalen;
 – ouderbijdrage is een percentage van de prijs.
2. Afhankelijkheid van het inkomen: 
 – de ouderbijdrage is gemaximeerd: boven een bepaald inkomen loopt de 

ouderbijdrage of het percentage van de prijs niet verder op.
 De hoogte van het bedrag kan per regeling verschillen.
3. Afhankelijkheid van de werkgeversbijdrage van de partner:
 – als de werkgever van de partner niet meebetaalt dan betaalt de ouder een 

toeslag;
 – als de werkgever van de partner niet meebetaalt krijgt de ouder de volledige 

werkgeversbijdrage.

In dit hoofdstuk wordt het effect van de vormgeving van de diverse ouderbijdrage-
systematieken op de vraag naar en de prijs van kinderopvang besproken. Om deze 
effecten te bepalen is gebruikgemaakt van gegevens van Kintent. Kintent is een 
instelling die de kinderopvang regelt voor verschillende cao -partijen. Kintent werkt 
met verschillende ouderbijdragensystemen. De gegevens in dit hoofdstuk zijn niet 
representatief voor heel Nederland: Kintent bemiddelt immers alleen voor bedrijfs-
plaatsen. Bovendien kunnen de ouders wiens kind via een Kintent wordt bemiddeld 
verschillen van ouders voor wie de regeling niet via Kintent loopt. De analyses in dit 
hoofdstuk zijn uitgevoerd voor ouders die gebruikmaken van een kinderdagverblijf 
en voor ouders met een kind op de bso. Gastouderopvang is niet meegenomen.

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk wordt het keuzeproces van de ouders besproken: 
welke factoren spelen een rol bij de keuze voor het uiteindelijke kindercentrum? 
Paragraaf 3 gaat in op de invloed van de ouderbijdragesystematiek op de prijs van 
kinderopvang (paragraaf 3.3.1) en op de vraag naar kinderopvang (paragraaf 3.3.2).
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3.2 De keuze voor het kindercentrum

Bij 29% van de kinderdagverblijven en 23% van de instellingen voor bso heeft Kintent 
kinderen op de wachtlijst staan.1 De wachtlijsten zijn dus nog niet geheel verdwenen. 
Desalniettemin hebben de meeste ouders momenteel wel iets te kiezen. Wat zijn 
elementen op grond waarvan ouders kiezen voor een kindercentrum? 

Opmerkelijk is het belang dat wordt gehecht aan afstand: 91% van de kinderen 
die naar de buitenschoolse opvang gaan, doen dit op minder dan 5 kilometer van 
hun huis. Voor kinderdagverblijven zijn ouders bereid om iets verder te reizen: 79% 
van de kinderen gaat naar een kinderdagverblijf dat zich op maximaal 5 kilometer 
van het huisadres bevindt. Het brengen van een kind naar het kinderdagverblijf 
kan wellicht makkelijker worden gecombineerd met het werk, waardoor kinderen 
naar een kinderdagverblijf in de buurt van het werkadres kunnen worden gebracht. 
Bovendien zoeken ouders van 4 tot 12-jarigen naar een bso dicht bij de school. En 
de school bevindt zich vaak dicht bij het huisadres. Er is overigens enige regionale 
variatie zichtbaar in de afstand die kinderen moeten afl eggen tot het kindercentrum, 
zie tabel 3.1. De markt voor kinderopvang is echter een zeer lokale markt.

Tabel 3.1 Afstand tussen huis en kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf buitenschoolse opvang
< 5 km 5 – 10 km > 10 km < 5 km 5 – 10 km > 10 km

Groningen 76% 18% 6% 85% 14% 1%

Friesland 76% 16% 9% 92% 6% 2%

Drenthe 71% 10% 9% 82% 15% 3%

Overijssel 75% 17% 7% 90% 8% 2%

Gelderland 80% 14% 6% 89% 10% 1%

Flevoland 61% 28% 11% 81% 17% 2%

Noord-Holland 75% 18% 7% 91% 8% 1%

Zuid-Holland 84% 11% 5% 96% 3% 1%

Utrecht 80% 14% 9% 93% 7% 0%

Zeeland 77% 14% 9% 88% 11% 1%

Noord-Brabant 79% 16% 5% 92% 8% 1%

Limburg 76% 18% 6% 89% 10% 1%

Nederland gemiddeld 79% 15% 6% 91% 8% 1%

Bron: Kintent (2003)

1 Op de wachtlijsten bij kindercentra staan:
 1 kinderen die een plaats willen op het dagverblijf;
 2 kinderen die al wel geplaatst zijn maar naar een andere dag willen;
 3 kinderen van 3 jaar (of soms jonger) die straks een plek in de bso willen. Het zijn dus ook 

‘planningswachtlijsten’.
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Een tweede element op grond waarvan ouders een kinderdagverblijf of bso-instel-
ling kunnen kiezen zijn de openingstijden. Bij de buitenschoolse opvang is de keuze 
relatief beperkt: 65% van de instellingen sluit om 18.00 uur. Ouders van 0 tot 4-jari-
gen hebben echter wel mogelijkheden om de openingstijden mee te laten wegen bij 
de keuze voor het kinderdagverblijf, zie fi guren 3.1 t/m 3.3.

Een derde element op grond waarvan ouders kiezen voor een kinderdagverblijf is 
de prijs die zij moeten betalen voor het kinderdagverblijf. De ouderbijdrage hangt af 
van de ouderbijdragesystematiek waaronder ouders vallen. Sommige ouders beta-
len een vast bedrag, de prijs van het kinderdagverblijf heeft dan geen invloed op de 
ouderbijdrage die ouders betalen. Andere ouders ervaren wel een prijsprikkel. Zij 
laten de prijs van het kinderdagverblijf wellicht meewegen in hun keuze. De prijzen 
van kinderdagverblijven verschillen. Gemiddeld kost kinderopvang bij het kinder-
dagverblijf 24,39 euro per dagdeel en bij de buitenschoolse opvang 24,88 euro per 
dagdeel. Ouders betalen hiervan gemiddeld een derde (bij bso) tot de helft (bij het 
kinderdagverblijf ) middels de ouderbijdrage. In fi guur 3.4 en 3.5 is de spreiding van 
de prijzen per dagdeel weergegeven. Opvallend is dat de spreiding in prijzen bij de 
buitenschoolse opvang groter is dan de spreiding in prijzen bij het kinderdagverblijf. 
Een grote spreiding in de prijzen is een kenmerk van een nieuwe markt: de markt 
voor bso is ook recenter dan de markt voor kinderdagverblijven. De grote spreiding 
in prijzen bij de bso kan ook worden veroorzaakt door het diverse aanbod: door bso-
instellingen wordt zowel voorschoolse, naschoolse als tussenschoolse opvang aan-
geboden. Opgemerkt moet worden dat deze prijzen vergelijkbaar zijn met de prijzen 
uit het onderzoek van Deloitte en Touche naar de prijs van kinderopvang.2 

Naast locatie, openingstijden en prijs speelt de kwaliteit van het kinderdagverblijf 
een rol bij de keuze die ouders maken: hoeveel leidsters zijn er per kind, welke 
opvoedingsfi losofi e hanteert het kinderdagverblijf, is het een groot of klein kinder-
dagverblijf ?3 Dergelijke informatie is niet beschikbaar in het Kintentbestand. Wel 
kunnen we de omvang van het kinderdagverblijf benaderen, we weten namelijk het 
aantal kinderen dat Kintent bij het kinderdagverblijf heeft geplaatst. Als Kintent veel 
kinderen bij een kinderdagverblijf heeft geplaatst is de kans groot dat het een groot 
kinderdagverblijf is en vice versa. In fi guur 3.6 is de spreiding van het aantal door 
Kintent geplaatste kinderen bij een kinderdagverblijf aangegeven. Gemiddeld heeft 
een kinderdagverblijf vijftien kinderen die zijn bemiddeld door Kintent. Een instel-
ling voor buitenschoolse opvang heeft gemiddeld iets meer dan zeven kinderen die 
zijn bemiddeld door Kintent (zie fi guur 3.7). 

2 De Bruijn et al (2003).
3 Johansen, A., A. Leibowitz en L. Waite (1996). ‘The Importance of Child-Care Characte-

ristics to Choice of Care.’ In: Journal of Marriage and the Family. (58) 3, p. 759-772.
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Welke elementen spelen een rol bij de keuze voor een kinderdagverblijf of instelling 
voor de bso? Om dit te achterhalen hebben we voor iedere ouder een keuzeset gecon-
strueerd met de maximaal vijftien dichtst bij het huis bevindende kindercentra, mits 
deze centra zich op maximaal 8 kilometer van hun huisadres bevinden. Ouders die 
hun kind naar een kindercentrum brengen dat zich verder dan 8 kilometer van hun 
huis bevindt, hebben we buiten beschouwing gelaten. Een deel van deze ouders zal 
het kind naar verwachting in de buurt van het werkadres naar het kindercentrum 
brengen. Circa 10% van de kinderen die naar het kinderdagverblijf gaat en 3% van de 
kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaat, worden om deze reden niet mee-
genomen in de analyse. In fi guren 3.8 en 3.9 is zichtbaar dat zich voor het merendeel 
de ouders minimaal vijftien kinderdagverblijven of instellingen voor de bso binnen 
een straal van 8 kilometer rond hun huisadres bevinden. Vooral ouders die in Noord-
Holland, Zuid-Holland of Utrecht wonen hebben een ruime keuze aan kindercentra. 
Slechts 0,2% van de ouders heeft slechts één kindercentrum binnen een straal van 8 
kilometer van het woonadres. Deze ouders zijn niet meegenomen in de uiteindelijke 
analyse; zij kunnen immers niets kiezen.
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In tabel 3.2 zijn de kindercentra die uiteindelijk zijn gekozen, vergeleken met 
kinder-centra uit de keuzeset van ouders die niet zijn gekozen. Opmerkelijk is dat 
de kindercentra die zijn gekozen vooral verschillen in omvang: grote kindercentra 
zijn populairder dan kleine kindercentra. Bovendien speelt de omvang van de wacht-
lijst een rol: bij kindercentra waar ouders hun kinderen hebben geplaatst komt het 
minder vaak voor dat Kintent daar nu een kind op de wachtlijst heeft staan dan bij de 
kinderdagverblijven die de ouder uiteindelijk niet heeft gekozen. Prijs speelt vooral 
bij de keuze voor de bso een rol. Opmerkelijk is dat openingstijden nauwelijks ver-
schillen tussen de gekozen en niet-gekozen kindercentra.

Tabel 3.2 Vergelijking tussen gekozen en niet gekozen kinderdagverblijven

kinderdagverblijf buitenschoolse opvang
gekozen kdv niet-gekozen kdv gekozen bso niet-gekozen bso

afstand

gemiddelde afstand 2,1 kilometer 3,8 kilometer 1,5 kilometer 4,0 kilometer

openingstijden

gemiddelde begintijd 7:33 uur 7:34 uur nvt nvt

gemiddelde eindtijd 18:02 uur 18:04 uur 18:02 uur 18:04 uur

prijs

gemiddelde prijs per dagdeel 24,40 euro 24,47 euro 24,89 euro 25,31 euro

omvang

aantal door Kintent geplaatste 
kinderen bij kinderdagverblijf 25 kinderen 15 kinderen 13 kinderen 7 kinderen

wachtlijst-info

minimum % instellingen met 
wachtlijst 29% 34% 23% 30%

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking.

Met behulp van een multivariate analyse kan worden gecorrigeerd voor eventuele 
interacties tussen de verschillende kenmerken van de kindercentra. Bovendien kan 
worden onderzocht wat de invloed is van huishoudkenmerken, zoals het gezinsinko-
men, het aantal broertjes en zusjes dat naar de kinderopvang gaat en de regio waarin 
het kind woont. De schattingsresultaten zijn weergegeven in de bijlage.

De uitkomsten van de multivariate analyse kunnen het beste worden geïllustreerd 
aan de hand van een voorbeeld. Neem het gemiddelde kind in gedachten. Stel dat de 
ouders van dit kind kunnen kiezen uit de vijftien dichtst bij hun huis gelegen kinder-
centra. Stel vervolgens dat de kindercentra allemaal hetzelfde zijn. De kans dat een 
van deze vijftien kindercentra wordt gekozen is dan 1/15 ofwel 6,7%. In de werkelijk-
heid zijn de kindercentra echter niet hetzelfde. In fi guren 3.10 en 3.11 is aangegeven 
in hoeverre de kans dat een kindercentrum gekozen zal worden, verandert als ken-
merken van het kindercentrum afwijken van de gemiddelde waarde. In deze fi guren 
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is zichtbaar dat afstand zeer bepalend is: een kindercentrum dat zich op twee kilo-
meter afstand van het huis bevindt heeft een 5% grotere kans om te worden gekozen 
dan een gemiddeld kindercentrum. Een kindercentrum dat zich op vijf kilometer 
van het huisadres bevindt, heeft een 2,2% kleinere kans gekozen te worden dan een 
gemiddeld kindercentrum. Een gemiddeld kindercentrum ligt op circa 3 km van het 
huisadres. Prijs volgt op de tweede plaats voor kinderdagverblijven, de aanwezig-
heid van wachtlijsten zijn nummer 2 bij de keuze voor de bso. Opmerkelijk is dat de 
openingstijden van een kinderdagverblijf weinig effect hebben op de keuze voor het 
kinderdagverblijf. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de relatief geringe 
spreiding in openingstijden: veel ouders kunnen niet kiezen tussen kinderdagver-
blijven met verschillende openingstijden.
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Verschillende typen huishouden hechten een verschillend belang aan de diverse ele-
menten bij de keuze voor een kindercentrum. Voor vrijwel alle huishoudtypen speelt 
afstand de belangrijkste rol. Alleenstaande ouders en ouders met een hoog inkomen 
hechten relatief sterk aan openingstijden; ouders met een laag inkomen laten de prijs 
van het kinderdagverblijf daarentegen zwaar meewegen. Ouders die in het zuiden 
van Nederland wonen, laten de aanwezigheid van een wachtlijst relatief zwaar mee-
wegen bij hun uiteindelijke keuze voor een kinderdagverblijf; ouders in het noorden 
van het land laten de aanwezigheid van een wachtlijst relatief zwaar meewegen bij de 
keuze voor de bso.

3.3 Prikkels in de ouderbijdragesystematiek

3.3.1 Invloed op de prijs van kinderopvang

De huidige gesubsidieerde kinderopvang berekent een ouderbijdrage die onafhanke-
lijk is van de prijs van het kindercentrum. De ouders hebben daardoor geen prikkel 
om te zoeken naar een kinderdagverblijf met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dit 
kan een prijsopdrijvend effect hebben. Door de ouderbijdrage af te laten hangen van 
de prijs van het kinderdagverblijf kan dit effect worden tegengegaan. Om die reden 
is in het wetsvoorstel Basisvoorziening kinderopvang een ouderbijdrage opgenomen 
die een percentage van de prijs van het kinderdagverblijf is. Het percentage is afhan-
kelijk van het inkomen.

In de huidige situatie kan een prijsprikkel diverse vormen aannemen. Ouders 
kunnen een percentage van de kosten van kinderopvang in plaats van een vast bedrag 
betalen. Dit kan ouders stimuleren om te zoeken naar een kindercentrum met de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. Bij Kintent valt 39% van de kinderen bij een kinder-
dagverblijf en 88% van de kinderen op de buitenschoolse opvang onder een systeem 
met een dergelijke prikkel.

Ouders kunnen ook worden geprikkeld doordat zij een meerprijs moeten beta-
len als de kosten van het kindercentrum hoger zijn dan een bepaald bedrag. Een 
meerprijs gaat altijd gepaard met een vaste ouderbijdrage: ouderbijdragesystematie-
ken die een percentage combineren met een meerprijs zijn er niet. Voor 54% van de 
kinderen bij een kinderdagverblijf en voor 7% van de kinderen op de buitenschoolse 
opvang geldt een maximumprijs die werkgevers vergoeden. Boven deze maximum-
prijs, die gemiddeld 12.395 euro en 8.725 euro per jaar bij full-time gebruik is voor 
respectievelijk kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang, moeten de ouders 
de kosten voor de kinderopvang zelf betalen. Voor een kwart van de kinderen bij 
een kinderdagverblijf en voor 0,5% van de kinderen die gebruikmaken van buiten-
schoolse opvang betalen de ouders een meerprijs, omdat het kindercentrum duurder 
is dan het bedrag dat wordt vergoed.
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Tot slot kunnen ouders worden geprikkeld doordat zij een toeslag moeten betalen 
omdat één van beide werkgevers niet bereid is om de werkgeversbijdrage te beta-
len. Voor 55% van de kinderen bij een kinderdagverblijf en 54% van de kinderen bij 
de buitenschoolse opvang betalen beide werkgevers in principe elk de helft van de 
totale werkgeversbijdrage. Sommige werkgevers dragen ook het deel dat eigenlijk 
door de werkgever van de partner had moeten worden betaald, indien deze laatste 
dat weigert (dit aandeel is circa 20%). Bij de resterende kwart van de huishoudens 
met kinderen die gebruikmaken van formele kinderopvang moeten de ouders een 
toeslag betalen, omdat een van beide werkgevers niet bijdraagt aan de kosten voor 
kinderopvang.

Tabel 3.3 Prijsprikkels

kinderdagverblijf buitenschoolse opvang

tabeltype

vast bedrag 61% 12%

percentage 39% 88%

maximumprijs

aantal kinderen met maximumprijs in regeling 54% 7%

gemiddeld in euro’s bijvoltijdse opvang 12.395 euro per jaar 8.725 euro per jaar

aantal kinderen dat meerprijs betaalt 25% 0,5%

toeslag

bijdragetype 50% 55% 54%

aantal kinderen dattoeslag betaalt 27% 25%

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

De prikkels kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop ouders een kinder-
centrum kiezen. In tabel 3.4 is de prijs van het kindercentrum vergeleken voor de 
verschillende groepen ouders. Voor de vergelijkbaarheid is de prijs van kinderop-
vang berekend per dagdeel. Om het effect van de prikkel van het tabeltype (vast of 
percentage) te scheiden van het effect van een maximumprijs is het effect van de 
prikkel ‘maximumprijs’ alleen berekend voor ouderbijdragesystematieken waarvoor 
de ouders een vast bedrag betalen. Bij een percentagetabel komt een maximumprijs 
immers niet voor. Prikkels leiden tot gemiddeld iets lagere prijzen. De verschillen 
zijn echter alleen signifi cant in het geval van een maximumprijs (bij het kinderdag-
verblijf ) en voor de prikkels in de buitenschoolse opvang. 
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Tabel 3.4 Gemiddelde prijs per dagdeel versus prijsprikkels

kinderdagverblijf buitenschoolse opvang

tabeltype

vast bedrag 24,38 euro 26,64 euro*

percentage 24,40 euro 24,62 euro

maximumprijs a

ja 24,36 euro* 26,18 euro*

nee 24,74 euro 27,17 euro

toeslag

ja 24,37 euro 24,05 euro*

nee 24,40 euro 25,15 euro

a  Voor kinderen voor wie een vast bedrag wordt betaald.
*  Signifi cant verschil in prijzen

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

Uit tabel 3.4 blijkt dat de ouderbijdragesystematiek met prijsprikkels een prijsdruk-
kend effect heeft. Ouders kiezen wellicht bewuster als zij zelf worden geconfron-
teerd met de kosten van het kindercentrum. Voor kindercentra leiden kritische 
ouders tot prikkels om effi ciënter te werken: als de instelling geen goede prijs-kwali-
teitverhouding biedt, dan gaan ouders wel naar een ander centrum. Het is echter ook 
mogelijk dat het prijsdrukkende effect dat te zien is in tabel 3.4 wordt veroorzaakt 
door zelfselectie: de ouders die onder verschillende ouderbijdragesystematieken 
vallen verschillen van elkaar (bijvoorbeeld qua inkomen, of qua regio waarin men 
woont) en deze verschillen verklaren het verschil in keuzegedrag. Om te onderzoe-
ken of er sprake is van selectie is een multivariate analyse uitgevoerd. Een multivari-
ate analyse maakt het bovendien mogelijk om het effect van de verschillende prikkels 
in de ouderbijdragesystematiek op de prijs van kinderopvang van elkaar te scheiden. 
In de bijlage zijn de schattingsresultaten weergegeven.

Het effect van de introductie van prijsprikkels op de prijs is samengevat in tabel 
3.5. Het systeem waarin ouders alles boven een vast bedrag vergoed krijgen tot een 
maximumbedrag heeft voor kinderdagverblijven een sterker prijsdrukkend effect 
dan het systeem waarin ouders een percentage van de prijs van het kinderdagverblijf 
betalen. Voor kinderen die naar de bso gaan geldt het omgekeerde. De gemiddelde 
maximumprijs bij de buitenschoolse opvang is dusdanig hoog dat vrijwel geen 
enkele ouder een meerprijs moet betalen. Er gaat derhalve geen prijsdrukkend effect 
uit van de maximumprijs. Een systeem waarin alledrie de prikkels zijn opgenomen 
(ouders betalen zowel een percentage, als een maximumprijs, als een toeslag) leidt 
tot een prijsdaling van 1,5% voor kinderdagverblijven en 3% voor instellingen voor de 
buitenschoolse opvang. 
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Tabel 3.5 Effect van prijsprikkels op de prijs van kinderopvang

percentage
of vast

maximum-
prijs ja/nee

toeslag
ja/nee

prijs dagdeel 
(in euro’s)

kinderdagverblijf

iedereen conform percentage percentage nee gemiddeld 24,36

iedereen vast bedrage met maximumprijs vast ja gemiddeld 24,28

iedereen een toeslag gemiddeld gemiddeld ja 24,29

optimale prikkels percentage ja ja 23,98

geen prikkels vast nee nee 24,63

huidige systeem 39% betaalt 
een percen-

tage

54% kent 
een maxi-
mumprijs

27% moet 
een toeslag 

betalen

24,34

buitenschoolse opvang

iedereen conform percentage percentage nee gemiddeld 24,55

iedereen vast bedrage met maximumprijs vast ja gemiddeld 26,52

iedereen een toeslag gemiddeld gemiddeld ja 24,57 

optimale prikkels percentage ja ja 24,03

geen prikkels vast nee nee 26,88

huidige systeem 88% betaalt 
een percen-

tage

7% kent een 
maximumprijs

25% moet 
een toeslag 

betalen

24,81

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

Reageren ouders met een laag inkomen anders op prijsprikkels dan ouders met een 
hoog inkomen? Is er een ander effect bij eenouderhuishoudens? Om antwoord te 
geven op dergelijke vragen is een multivariate analyse uitgevoerd. Ouders met een 
hoger inkomen reageren sterker op de prijsprikkels dan ouders met een laag inko-
men. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de relatief hoge ouderbijdrage die 
ouders met een hoog inkomen betalen. De verschillen zijn echter klein. Bij de bui-
tenschoolse opvang worden nauwelijks signifi cante effecten gevonden. Er is alleen 
een verschil in prikkelgevoeligheid voor de aanwezigheid van een maximumtarief. 
Ouders met een laag inkomen zijn bij de bso juist iets gevoeliger voor de ‘maximum-
tariefprikkel’.

3.3.2 Invloed op de vraag naar kinderopvang

De vraag naar kinderopvang kan ook worden beïnvloed door de vormgeving van de 
ouderbijdragesystematiek. Hangt het aantal dagdelen dat het kind naar het kinderdag-
verblijf gaat samen met de gekozen systematiek? En wat is het effect van een verlengde 
ouderbijdragetabel (dus hogere ouderbijdragen voor de rijkere ouders) op de vraag 
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naar kinderopvang? In tabel 3.6 is het effect van de diverse prikkels op de vraag naar 
kinderopvang weergegeven. Voor het merendeel van de prikkels (vooral bij de bso) 
geldt dat zij een signifi cant drukkend effect hebben op de vraag naar kinderopvang. 

Tabel 3.6 Gemiddelde vraag in dagdelen versus prijsprikkels

kinderdagverblijf buitenschoolse opvang

tabeltype

vast bedrag 4,20 2,22*

percentage 4,21 2,11

maximumprijs a

ja 4,21 2,22*

nee 4,23 2,32

toeslag

ja 4,08* 1,98*

nee 4,25 2,20

tabelmaximum

geen verlengde tabel 4,20 2,11

verlengde tabel 4,20 2,13

a Voor kinderen voor wie een vast bedrag wordt betaald.
* Signifi cant verschil in gebruik kinderopvang.

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

Opmerkelijk is dat de verlenging van de ouderbijdragetabel geen effect lijkt te sorteren, 
terwijl ouders deze prikkel het meest in de portemonnee voelen. Wellicht wordt dit 
veroorzaakt doordat een verlenging van de tabel slechts door een select gezelschap van 
ouders wordt gevoeld. Immers, alleen de ouders met een inkomen tussen het tabel-
maximum in de niet verlengde ouderbijdragetabel (dit is ongeveer 34.000 euro netto 
op jaarbasis) en het tabelmaximum in de verlengde ouderbijdragetabel (dit is ongeveer 
38.000 euro netto op jaarbasis) worden extra geprikkeld bij een verlenging van de 
ouderbijdragetabel. De gegevens van Kintent kennen echter niet het precieze huis-
houdinkomen, als dit inkomen hoger is dan het tabelmaximum. Het is daardoor niet 
mogelijk om de vraag van ouders met een nettohuishoudinkomen tussen de 34.000 en 
38.000 euro te vergelijken naar verschillende ouderbijdragesystematieken.

Met behulp van een multivariate analyse kan het effect van de diverse prikkels 
op de vraag naar kinderopvang worden achterhaald. In tabel 3.7 is aangegeven wat 
het effect van deze prikkels is. Prikkels hebben een duidelijker effect op de prijs van 
kinderopvang dan op de vraag naar kinderopvang. De vormgeving van de ouderbij-
dragesystematiek beïnvloedt – met name bij de bso – de vraag naar kinderopvang 
nauwelijks. Voor kinderdagverblijven leidt een optimale prikkelstructuur tot een 
afname in de vraag naar kinderopvang met 3%.
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Tabel 3.7 Effect van prijsprikkels op de vraag naar kinderopvang

percentage
of vast

maximum-
prijs ja/nee

toeslag
ja/nee

verlengde
tabel ja/nee

vraag in 
dagdelen

kinderdagverblijf

iedereen conform percentage percentage nee gemiddeld gemiddeld 4,27

iedereen vast bedrage 
met maximumprijs vast ja gemiddeld gemiddeld 4,16

iedereen een toeslag gemiddeld gemiddeld ja gemiddeld 4,15

iedereen verlengde tabel gemiddeld gemiddeld gemiddeld ja 4,17

optimale prikkels vast ja ja ja 4,07

geen prikkels percentage nee nee nee 4,30

huidige systeem 39% betaalt 
een percentage

54% kent 
een maxi-
mumprijs

27% moet 
een toeslag 

betalen

22% heeft een 
regeling met 

een verlengde 
tabel

4,20

buitenschoolse opvang

iedereen conform percentage percentage nee gemiddeld gemiddeld geen 
signifi cant 

effect

iedereen vast bedrage 
met maximumprijs Vast Ja gemiddeld gemiddeld

geen 
signifi cant 

effect

iedereen een toeslag gemiddeld gemiddeld ja gemiddeld 2,10

iedereen verlengde tabel gemiddeld gemiddeld gemiddeld ja geen 
signifi cant 

effect

optimale prikkels gemiddeld gemiddeld ja gemiddeld 2,10

geen prikkels gemiddeld gemiddeld nee gemiddeld 2,15

huidige systeem 88% betaalt 
een percentage

7% kent een 
maximum-

prijs

25% moet 
een toeslag 

betalen

22% heeft een 
regeling met 

een verlengde 
tabel

2,12

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

3.4 Samenvatting

Vrijwel alle ouders kunnen een keuze maken uit meerdere kindercentra. Afstand tot 
het kindercentrum speelt zwaar mee bij de keuze voor het kindercentrum. Prijs volgt 
op de tweede plaats bij kinderdagverblijven, wachtlijsten volgt op nummer 2 bij een 
instelling voor de bso. Alleenstaande ouders en ouders met een hoog inkomen hech-
ten relatief sterk aan openingstijden.

De huidige gesubsidieerde kinderopvang berekent een ouderbijdrage die onaf-
hankelijk is van de prijs het kindercentrum. De ouders hebben daardoor geen prikkel 
om te zoeken naar een kindercentrum met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dit 
heeft een prijsopdrijvend effect: indien voor een ouderbijdragesystematiek met een 
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optimale prikkelstructuur wordt gekozen (ouders betalen een percentage van de 
prijs, het bedrag wordt vergoed tot een maximum, ouders betalen een toeslag als de 
werkgever van de partner niet meebetaalt), dan zal dit leiden tot een prijsdaling van 
1,5% voor het kinderdagverblijf en 3% voor de bso. Naast een effect op de prijs heeft 
de vormgeving van de ouderbijdrage ook een effect op de vraag naar kinderopvang. 
Optimale prijsprikkels (vooral het betalen van een toeslag) verlagen de vraag naar 
kinderopvang bij kinderdagverblijven met 3%. Voor bso is dit effect er nauwelijks.
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B 3 Bijlage bij hoofdstuk 3

Defi nitie gebruikte variabelen analyse data Kintent

Tabel B 3.1  Defi nities van gebruikte variabelen in de multivariate analyses bij hoofdstuk 3

variabele precieze defi nitie
huishoudkenmerken

INK_KL variabele met waarde 1 als het netto huishoudinkomen lager is dan 20.000 euro, 
met waarde 2 als het huishoudinkomen zich bevindt tussen 20.000 euro en het tabelmaxi-
mum en met waarde 3 als het inkomen hoger is dan het tabelmaximum

ALLEENST dummy met waarde 1 als het huishouden een eenouderhuishouden is
NOORD dummy met waarde 1 als het huishouden in Friesland, Groningen of Drenthe woont
OOST dummy met waarde 1 als het huishouden in Flevoland, Overijssel of Gelderland woont
WEST dummy met waarde 1 als het huishouden in Noord-Holland, Zuid-Holland of Zeeland woont
ZUID dummy met waarde 1 als het huishouden in Zeeland, Noord-Brabant of Limburg 

(referentiegroep)
SEC_LB dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de landbouw
SEC_IND dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de industrie
SEC_NUT dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt bij een nutsbedrijf
SEC_BOUW dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de bouw
SEC_HNDL dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de handel of horeca
SEC_TRPT dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de communicatie of het transport
SEC_ZDV dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de zakelijke dienstverlening
SEC_ORHD dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt bij de overheid of in het onderwijs
SEC_ZORG dummy met waarde 1 als de ouder (aanvrager) werkt in de zorg (referentiecategorie)
TAR variabele met waarde 1 als het kind een eerste kind is volgens de ouderbijdragesystema-

tiek en waarde 2 als het kind een tweede of volgende kind is
kenmerken kinderdagverblijf

BEGINTYD tijdstip waarop het kinderdagverblijf opent
EINDTIJD tijdstip waarop het kinderdagverblijf sluit
WACHT dummy met waarde 1 als Kintent een kind bij het kinderdagverblijf op de wachtlijst heeft 

staan
DISTANCE afstand tussen het huisadres en het kinderdagverblijf in kilometers

GEMPRKDV gemiddelde prijs die de ouders bij het kinderdagverblijf per dagdeel betalen

NKINDKDV aantal door Kintent geplaatste kinderen bij het kinderdagverblijf

kenmerken ouderbijdrage systematiek

PERCJN dummy met waarde 1 als de ouderbijdragesystematiek een percentagetabel kent, 
waarde 0 als de ouder een vast bedrag moet betalen

MAXPRJN dummy met waarde 1 als de prijs van het kinderdagverblijf wordt vergoed tot een maxi-
mum

TSLJN dummy met waarde 1 als de ouder een toeslag moet betalen
VERLTAB Dummy met waarde 1 als de ouder onder een verlengde ouderbijdragetabel valt

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking
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Schattingsresultaten paragraaf 3.2

Tabel B 3.2  Logistische relatie tussen de kans dat een kinderdagverblijf uit de keuzeset 
  niet wordt gekozen (afhankelijke variabele) en kenmerken kinderdagverblijf 
  (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept –2,00 1 <,0001
GEMPRKDV 0,04 24,46 0,028
BEGINTYD –0,03 7,57 0,72
EINDTIJD 0,12 18,06 0,009
DISTANCE 0,54 3,66 <,0001
NKINDKDV –0,03 16,16 <,0001
WACHT 0,44 0,34 <,0001
GEMPRKDV*INK_KL –0,03 59,19 <,0001
BEGINTYD*INK_KL 0,05 18,31 0,01
EINDTIJD*INK_KL 0,02 43,69 0,02
DISTANCE*INK_KL –0,02 8,86 0,001
NKINDKDV*INK_KL –0,003 39,10 <,0001
WACHT*INK_KL –0,04 0,81 0,15
GEMPRKDV*TAR 0,014 28,44 0,06
BEGINTYD*TAR –0,06 8,79 0,08
EINDTIJD*TAR 0,01 20,99 0,46
DISTANCE*TAR 0,003 4,26 0,76
NKINDKDV*TAR –0,01 18,78 <,0001
WACHT*TAR –0,01 0,39 0,87
GEMPRKDV*ALLEENST –0,04 0,95 0,014
BEGINTYD*ALLEENST 0,07 0,29 0,35
EINDTIJD*ALLEENST 0,06 0,70 0,09
DISTANCE*ALLEENST –0,16 0,14 <,0001
NKINDKDV*ALLEENST 0,002 0,63 0,36
WACHT*ALLEENST –0,13 0,013 0,12
GEMPRKDV*TSLJN 0,01 6,81 0,03
BEGINTYD*TSLJN –0,03 2,11 0,31
EINDTIJD*TSLJN –0,001 5,02 0,96
DISTANCE*TSLJN –0,03 1,019 0,0002
NKINDKDV*TSLJN 0,001 4,50 0,36
WACHT*TSLJN –0,06 0,09 0,07
GEMPRKDV*PERCJN 0,03 9,60 0,003
BEGINTYD*PERCJN 0,02 2,97 0,68
EINDTIJD*PERCJN –0,06 7,08 0,03
DISTANCE*PERCJN 0,02 1,44 0,11
NKINDKDV*PERCJN 0,001 6,34 0,53
WACHT*PERCJN –0,04 0,13 0,47
GEMPRKDV*MAXPRJN 0,04 13,14 0,001
BEGINTYD*MAXPRJN –0,04 4,06 0,47
EINDTIJD*MAXPRJN –0,03 9,70 0,25

>
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variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

DISTANCE*MAXPRJN 0,01 1,97 0,36
NKINDKDV*MAXPRJN –0,001 8,68 0,43
WACHT*MAXPRJN –0,04 0,18 0,44
GEMPRKDV*NOORD 0,01 1,15 0,27
BEGINTYD*NOORD –0,18 0,36 0,002
EINDTIJD*NOORD 0,08 0,85 0,002
DISTANCE*NOORD –0,11 0,17 <,0001
NKINDKDV*NOORD –0,03 0,76 <,0001
WACHT*NOORD –0,31 0,02 0,001
GEMPRKDV*OOST 0,01 4,68 0,10
BEGINTYD*OOST 0,14 1,45 0,001
EINDTIJD*OOST –0,05 3,46 0,01
DISTANCE*OOST –0,05 0,70 <,0001
NKINDKDV*OOST –0,02 3,09 <,0001
WACHT*OOST –0,27 0,06 <,0001
GEMPRKDV*WEST 0,007 12,78 0,27
BEGINTYD*WEST 0,04 3,95 0,23
EINDTIJD*WEST 0,03 9,43 0,07
DISTANCE*WEST –0,13 1,91 <,0001
NKINDKDV*WEST –0,01 8,44 <,0001
WACHT*WEST –0,21 0,18 <,0001

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking

Tabel B 3.2  vervolg
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Schattingsresultaten bij paragraaf 3.3

Tabel B 3.3   Logistische relatie tussen de kans dat een instelling voor bso uit de keuzeset  
 niet wordt gekozen (afhankelijke variabele) en kenmerken kinderdagverblijf  
 (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept 0,92 1,00 <,0001
GEMPRKDV 0,004 25,27 0,54
DISTANCE 0,59 3,82 <,0001
NKINDKDV –0,08 8,03 <,0001
WACHT 0,18 0,30 0,34
GEMPRKDV*INK_KL 0,004 60,45 0,005
DISTANCE*INK_KL 0,019 9,14 0,06
NKINDKDV*INK_KL –0,01 19,21 <,0001
WACHT*INK_KL –0,02 0,71 0,62
GEMPRKDV*TAR –0,005 39,53 0,003
DISTANCE*TAR 0,026 5,98 0,03
NKINDKDV*TAR –0,0003 12,56 0,91
WACHT*TAR 0,092 0,46 0,08
GEMPRKDV*ALLEENST 0,010 3,49 0,001
DISTANCE*ALLEENST –0,014 0,53 0,54
NKINDKDV*ALLEENST –0,006 1,11 0,22
WACHT*ALLEENST –0,14 0,04 0,15
GEMPRKDV*TSLJN 0,004 6,38 0,05
DISTANCE*TSLJN –0,024 0,96 0,09
NKINDKDV*TSLJN –0,003 2,03 0,35
WACHT*TSLJN –0,03 0,07 0,65
GEMPRKDV*PERCJN 0,0001 21,67 0,97
DISTANCE*PERCJN –0,02 3,28 0,37
NKINDKDV*PERCJN 0,007 6,89 0,20
WACHT*PERCJN –0,01 0,25 0,88
GEMPRKDV*MAXPRJN –0,003 1,92 0,44
DISTANCE*MAXPRJN –0,01 0,29 0,72
NKINDKDV*MAXPRJN 0,02 0,61 0,003
WACHT*MAXPRJN 0,06 0,02 0,67
GEMPRKDV*NOORD –0,02 1,54 <,0001
DISTANCE*NOORD –0,04 0,23 0,08
NKINDKDV*NOORD 0,01 0,49 0,01
WACHT*NOORD 1,13 0,02 <,0001
GEMPRKDV*OOST –0,002 3,42 0,38
DISTANCE*OOST –0,09 0,52 <,0001
NKINDKDV*OOST 0,02 1,09 <,0001
WACHT*OOST 0,07 0,04 0,63
GEMPRKDV*WEST 0,008 14,78 <,0001
DISTANCE*WEST 0,01 2,24 0,51
NKINDKDV*WEST 0,03 4,70 <,0001
WACHT*WEST 0,05 0,17 0,56

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking 
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Tabel B 3.4   Lineaire relatie tussen de prijs per dagdeel van het kinderdagverblijf 
  (afhankelijke variabele) en kenmerken van het huishouden, de ouderbijdrage- 

  systematiek en het kinderdagverblijf (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept 8 1 <,0001
INK_KL 0,22 2,39 <,0001
ALLEENST 0,46 0,03 <,0001
NOORD –0,47 0,08 <,0001
OOST 0,91 0,22 <,0001
WEST 0,34 0,43 <,0001
SEC_LB 0,16 0,00 0,56
SEC_IND –0,01 0,34 0,84
SEC_NUT 0,86 0,01 <,0001
SEC_BOUW –0,13 0,02 0,27
SEC_HNDL –0,01 0,14 0,93
SEC_TRPT 0,47 0,07 <,0001
SEC_ZDV 0,42 0,05 <,0001
SEC_ORHD 0,16 0,26 0,006
BEGINTYD 0,53 7,56 <,0001
EINDTIJD 0,64 18,02 <,0001
WACHT 0,66 0,29 <,0001
DISTANCE –0,003 3,41 0,23
PERCJN –0,25 0,39 <,0001
MAXPRJN –0,33 0,54 <,0001
TSLJN –0,06 0,27 0,08

R2 = 0,06
N = 34.041

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking
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Tabel B 3.5  Lineaire relatie tussen de prijs per dagdeel van de instelling voor de bso 
 (afhankelijke variabele) en kenmerken van het huishouden, de ouderbijdrage- 
 systematiek en het kinderdagverblijf (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept 14,07 1,00 <,0001
INK_KL 0,46 2,38 0,0024
ALLEENST 2,20 0,13 <,0001
NOORD -0,87 0,10 0,02
OOST 0,05 0,17 0,86
WEST -0,47 0,48 0,03
SEC_LB -9,45 0,00 0,002
SEC_IND 0,36 0,28 0,20
SEC_NUT -1,03 0,02 0,16
SEC_BOUW 1,41 0,01 0,21
SEC_HNDL -0,02 0,06 0,95
SEC_TRPT 0,84 0,09 0,03
SEC_ZDV -0,42 0,05 0,37
SEC_ORHD -1,56 0,36 <,0001
BEGINTYD 0,14 9,15 <,0001
EINDTIJD 0,66 18,00 <,0001
WACHT 0,83 0,23 0,0001
DISTANCE 0,05 1,85 0,10
DAGDLTOT -0,65 2,15 <,0001
PERCJN -2,24 0,88 <,0001
MAXPRJN -0,28 0,07 0,60
TSLJN -0,32 0,25 0,14

R2 = 0,06
N = 7061

Bron Kintent (2003) bewerking SEO
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Tabel B 3.6   Lineaire relatie tussen de vraag in dagdelen voor het kinderdagverblijf 
 (afhankelijke variabele) en kenmerken van het huishouden, de ouderbijdrage-

  systematiek en het kinderdagverblijf (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept 1,15 1 0,003
INK_KL 0,35 2,39 <,0001
ALLEENST 2,13 0,03 <,0001
NOORD –0,01 0,08 0,64
OOST –0,11 0,22 <,0001
WEST 0,50 0,43 <,0001
SEC_LB 0,02 0,003 0,88
SEC_IND 0,08 0,34 0,005
SEC_NUT 0,43 0,01 <,0001
SEC_BOUW –0,01 0,02 0,87
SEC_HNDL –0,12 0,14 0,001
SEC_TRPT 0,35 0,07 <,0001
SEC_ZDV 0,37 0,05 <,0001
SEC_ORHD 0,11 0,26 0,001
BEGINTYD 0,13 7,56 <,0001
EINDTIJD 0,04 18,02 0,01
WACHT 0,13 0,29 <,0001
DISTANCE 0,003 3,41 0,03
PERCJN 0,14 0,39 0,0002
MAXPRJN 0,02 0,54 0,51
TSLJN –0,07 0,27 0,0002
VERLTAB –0,04 0,22 0,08

R2 = 0,11
N = 33.962

Bron: Kintent (2003) SEO-bewerking
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Tabel B 3.7   Lineaire relatie tussen de vraag in dagdelen voor instellingen voor de bso  
 (afhankelijke variabele) en kenmerken van het huishouden, de ouderbijdrage- 
 systematiek en het kinderdagverblijf (onafhankelijke variabelen)

variabele beta gemiddelde waarde p-waarde

Intercept 2,08 1 <,0001
INK_KL 0,006 2,38 0,75
ALLEENST 0,87 0,13 <,0001
NOORD 0,03 0,10 0,55
OOST –0,16 0,17 0,003
WEST 0,141 0,48 <,0001
SEC_LB –0,55 0,001 0,17
SEC_IND 0,13 0,28 0,0006
SEC_NUT –0,02 0,02 0,80
SEC_BOUW 0,03 0,01 0,86
SEC_HNDL 0,12 0,06 0,04
SEC_TRPT 0,15 0,09 0,003
SEC_ZDV 0,16 0,05 0,009
SEC_ORHD 0,04 0,36 0,35
BEGINTYD –0,02 9,15 <,0001
EINDTIJD 0,001 18,00 0,97
WACHT –0,06 0,23 0,02
DISTANCE 0,002 1,85 0,55
PERCJN –0,01 0,88 0,80
MAXPRJN 0,08 0,07 0,27
TSLJN –0,045 0,25 0,09
VERLTAB –0,007 0,21 0,84

R2 = 0,10
N = 6078

Bron: Kintent (2003)SEO-bewerking
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4  Microschattingen 

 voor het gebruik van kinderopvang

4.1 Inleiding

De raming van de kinderopvang wordt gebaseerd op een microbenadering, omdat 
de keuzes in beginsel op huishoudenniveau worden gemaakt. Een belangrijke voor-
waarde voor de ontwikkeling van het micromodel is dat het determinanten bevat die 
raambaar zijn of via scenario’s zijn te benaderen.

Recente microgegevens over het gebruik van verschillende vormen van kinderop-
vang zijn ontleend aan het Permanent Onderzoek naar de LeefSituatie 2001 (pols’01) 
van het cbs.1

pols’01 is een personensteekproef uit de in huishoudens wonende bevolking. In 
totaal namen in 2001 48.190 personen er aan deel. Voor het ramingsmodel zijn voor 
tweeoudergezinnen gegevens over beide partners noodzakelijk. In pols’01 zijn vragen 
gesteld met betrekking tot de respondent en de hoofdkostwinner in het huishouden. 
Voor het ramingsmodel is uitsluitend dat deel van pols relevant waarbij informatie 
over zowel de hoofdkostwinner als de partner bekend zijn. Pas wanneer er wordt 
geselecteerd op ondervraagde personen met een partner die hoofdkostwinner is en op 
hoofdkostwinners zonder partner (eenoudergezinnen), beschikken we over de poten-
tieel relevante populatie. Een verdere afbakening naar leeftijd jongste kind (0-12 jaar) 
levert 2452 bruikbare waarnemingen op. Dit is bijna 1  keer zoveel als in het avo’99. 

Tabel 4.1 geeft enige informatie over kinderopvang op basis van pols’01 waarbij 
ook een vergelijking wordt gemaakt met het avo’99, zoals gebruikt in de vorige 
versie van het ramingsmodel. De gewogen aantallen betreffen de totale bevolking 
nadat rekening is gehouden met enkele demografi sche verschillen in de samenstel-
ling van de steekproef en de bevolking. Hierbij is nog geen selectie gemaakt op het 
aanwezig zijn van kostwinnergegevens.

In 1999 had 40% van de huishoudens met kinderen van 0-3 jaar en 23% van de huis-
houdens met kinderen van 4-12 jaar volgens het avo’99 enigerlei vorm van kinder-
opvang. In 2001 is dit volgens pols’01 56% respectievelijk 31%  2. Dit impliceert een 
grote stijging van het relatieve gebruik van kinderopvang. Het aandeel van formele 
opvang is in het geheel ook iets gestegen en bedraagt nu 48% voor huishoudens met 
kinderen van 0-3 jaar en 29% voor huishoudens met kinderen van 4-12 jaar. Samen 
zorgen deze twee effecten voor een sterk gestegen aantal huishoudens dat gebruik-
maakt van formele opvang.

1 In de vorige versie van het ramingsmodel werd gebruiktgemaakt van het Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek 1999 (avo’99) van het scp.

2 Het betreft alleen het gebruik van opvang in verband met werk of studie.
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Tabel 4.1 Gebruik kinderopvang door gezinnen met kinderen 1999 en 2001

ongewogen POLS 2001 gewogen POLS 2001 gewogen AVO 1999

0-3 jaar 4-12 jaar 0-3 jaar 4-12 jaar 0-3 jaar 4-12 jaar

aantal huishouden met kinde-
ren in de steekproef (x 1.000) 2.040 3.287 665 1.173 675 1.125

aandeel in de bevolking (%) 8 14 10 17 10 17

kindertal (gemiddeld) 1,21 1,50 1,20 1,48 1,22 1,54

huishoudens met 
kinderopvang (%) 55 31 56 31 40 23
waarvan huishoudens met 
formele opvang (%) 44 28 48 29 42 27

huishoudens met formele 
kinderopvang (%) 24 8 27 9 17 6
waarvan uitsluitend 
kinderdagverblijf (%) 82 76 84 78 85 85
waarvan gebruikers (kinderen 
per huishouden) 1,20 1,37 1,19 1,35 1,22 1,32
waarvan gebruik in dagen 
per kind 2,38 2,18 2,47 2,26 4,541a 2,032b

waarvan standaardafwijking 
gebruik (dagen) 0,96 1,00 1,09 1,05 2,20a 1,20b

waarvan gebruik in uren per 
kind 18,1 6,6 18,6 6,7 — —

a dagdelen
b middagen

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking en AVO’99

Het aantal kinderen per huishouden dat gebruikmaakt van kinderopvang is niet veel 
veranderd tussen 1999 en 2001. Gemiddeld zijn er per huishouden met formele kin-
deropvang 1,2 kinderen van 0-3 jaar die door kinderdagverblijf of gastouder worden 
opgevangen. Bij de 4-12-jarigen gaat het om 1,4 kind per huishouden dat wordt opge-
vangen door buitenschoolse opvang of gastouder. Het gebruik per kind per week is 
licht gestegen tussen 1999 en 2001. Zowel de 0-3-jarige kinderen als de 4-12-jarige 
kinderen gaan gemiddeld een halve dag meer naar de formele opvang. 

De schatting van het model heeft in drie stappen plaatsgevonden, om in beginsel de 
mogelijkheid open te laten, dat per stap verschillende determinanten beslissend zijn 
voor het keuzegedrag. De volgende stappen zijn onderscheiden:
1 keuze wel/geen opvang;
2 indien wel opvang: keuze wel/geen formele opvang;
3 indien formele opvang: aantal uren per kind per week.
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Bij stap 2 zou idealiter een keuze tussen drie mogelijkheden gemodelleerd moeten 
worden, waarbij dan opvang door kinderdagverblijf (kdv) of buitenschoolse opvang 
(bso), opvang door een gastouder of informele opvang de keuzes zijn. Het aantal 
huishoudens dat gebruikmaakt van opvang door een gastouder is echter zo klein, 
dat dit schattingstechnisch niet mogelijk is gebleken. De gastouderopvang is voor 
de schattingen in stap 2 en 3 samengenomen met de opvang in kinderdagverblijven 
(voor 0-3-jarige kinderen) of de buitenschoolse opvang (voor 4-12-jarige kinderen). 
Samen vormen ze de formele opvang.

Stap 1 wordt geschat met een logitmodel, stap 2 zo mogelijk met een conditioneel 
logitmodel en stap 3 met een Poissonmodel. Voor een uitleg van de gehanteerde 
schattingsmethoden wordt verwezen naar bijlage B4 bij dit hoofdstuk.

De schattingen zijn verricht op huishoudenniveau. Het aantal huishoudens in het 
bestand dat betrokken is bij de schattingen is lager dan in tabel 4.1 staat aangegeven. 
Dit komt omdat niet voor alle huishoudens met twee ouders de gegevens voor beide 
ouders beschikbaar zijn. Deze cases zijn bij het schatten weggelaten.

Gevolg van het sequentiële model is dat de eigen bijdrage voor kinderopvang 
alleen in de stappen 2 en 3 een rol kan spelen. In stap 1 is het niet mogelijk om een 
eenduidige eigen bijdrage te bepalen voor opvang.

Schema 4.1 geeft een overzicht van de determinanten die bij het schatten van de 
modellen een rol kunnen spelen. De determinanten die volgens de beschrijving voor 
de vrouw gelden, hebben in het geval van alleenstaande vaders betrekking op de man 
in het éénouderhuishouden. Zoals aangegeven in paragraaf 1.1 wordt de arbeidspar-
ticipatie als exogene factor beschouwd.

Ten opzichte van het vorige ramingsmodel ontbreken een aantal determinanten. 
Het betreft de opname van ouderschapsverlof (komt in pols’01 niet voor) en de 
aanbodrestrictie (aanwezigheid van voorzieningen). De vraagstelling in pols’01 met 
betrekking tot een aanbodrestrictie maakt het onmogelijk om deze determinant te 
construeren (alleen bij niet-gebruikers is ontbreken van aanbod één van de mogelijke 
redenen voor het niet-gebruik en deze wordt relatief weinig genoemd).

Net als in het vorige model is ook gekeken naar bedrijfstak, maar ook nu leverde 
deze determinant niets op. Daarnaast is ook gekeken naar het beroepsniveau en 
wel/niet leidinggeven van de werkenden, maar ook deze determinanten bleken niet 
van invloed te zijn op de keuzes. Een poging om etniciteit op te nemen in het model 
is gestrand omdat dit voor de meeste cases in pols’01 onbekend is.

In de volgende paragrafen worden de geschatte modellen beschreven voor alle 
huishoudens. De modellen zoals deze zijn geschat voor de werknemershuishoudens 
zijn opgenomen in bijlage B4. De resultaten worden later in hoofdstuk 6 gebruikt 
om de macroramingen te maken.
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Schema 4.1 Mogelijke determinanten van kinderopvang

gebruikte variabelen microschattingen    a nadere omschrijving

demografi sch

kinderen 0 -3 jaar aanwezig thuiswonend

kinderen 4 -12 jaar aanwezig thuiswonend

kinderen 13-17 jaar aanwezig thuiswonend

economisch 

vrouw is werkzaam in loondienst vanaf 12 uur per week

vrouw werkt meer dan 20 uur per week volgens arbeidscontract

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) maximum aantal dat niet wordt gewerkt

vrouw is hoog opgeleid    b hbo of universiteit

vrouw is laag opgeleid    b mavo, lbo of lager

vrouw volgt opleiding    c deeltijd of voltijd

sociaal

woont in stedelijk gebied meer dan 1.500 adressen per km2

eenoudergezin met thuiswonende kinderen

restricties

inkomen netto huishoudinkomen per jaar (x10.000)

eigen bijdrage opvang betaald of te betalen bedrag per uur     d

a In geval van alleenstaande vader moet ‘man’ gelezen worden in plaats van ‘vrouw’. 
b De middencategorie (mbo, havo, vwo) geldt als referentiecategorie.
c Het betreft opleidingen of cursussen die worden gegeven door een school, een opleidingsinstituut of in het bedrijf.
d Voor gebruikers van een bepaalde opvangsoort is hier het opgegeven bedrag per maand gebruikt om de eigen bijdrage 

per uur te bepalen. Voor niet-gebruikers is een eigen bijdrage geschat op basis van de huishouden-samenstelling en de 
betaalde prijzen door gebruikers. Er is geen rekening gehouden met een eventuele belastingteruggaaf van de kosten voor 
kinderopvang. 
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4.2 Opvang voor 0-3-jarigen

Er moeten een aantal selecties op het bestand worden gemaakt voordat er mee 
geschat kan worden. Bij paren moeten zowel gegevens van de man als de vrouw aan-
wezig zijn en er moet een geldig inkomen opgegeven zijn. Dit resulteert in 940 huis-
houdens met één of meer kinderen van 0-3 jaar. Hiervan maken 542 huishoudens 
gebruik van enige vorm van kinderopvang. Daarvan zijn er 241 die gebruikmaken 
van formele kinderopvang. Hoewel het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van 
gastouders groter is dan in avo’99 is het aantal nog steeds veel te klein om de vraag 
naar gastouderopvang apart te kunnen schatten.

Stap 1: Wel/geen kinderopvang (0-3 jaar)

Tabel 4.2 geeft de schattingsresultaten voor de keuze tussen wel/geen kinderopvang 
van huishoudens met kinderen van 0-3 jaar. Bij alle stappen zijn verschillende varian-
ten getest. De gerapporteerde specifi caties zijn de best presterende.

Tabel 4.2 Logit schatting voor de ja/nee beslissing voor enige vorm van 
kinderopvang 0-3-jarigen, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0 -3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4 -12 jaar aanwezig –   0,43 0,20 signifi cant

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet-signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst 2,15 0,25 signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet-signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –   0,30 0,05 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,45 0,26 signifi cant

vrouw is laag opgeleid –   0,54 0,22 signifi cant

vrouw volgt opleiding 1,11 0,31 signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet-signifi cant

eenoudergezin niet-signifi cant

restricties

inkomen 0,05 0,06 niet-signifi cant

eigen bijdrage opvang n.v.t.

constante 1,35 0,50 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,43

aantal waarnemingen 940

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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Er zijn alleen variabelen opgenomen die effecten hebben die van nul verschillen 
bij een signifi cantieniveau van 10%. Een hoger signifi cantieniveau verandert ove-
rigens weinig aan de selectie van variabelen. De determinanten inkomen en eigen 
bijdrage worden zoveel mogelijk wel opgenomen in het model, ook als ze niet het 
goede signifi cantieniveau halen (mits de coëffi ciënt het verwachte teken heeft). Dit 
wordt gedaan omdat het belangrijk is bij de ramingen prijs- en inkomenseffecten te 
kunnen inschatten.

De aanwezigheid van iets oudere kinderen verlaagt de kans op enige vorm van 
kinderopvang. De arbeidsparticipatie van de vrouw bevordert het gebruik van kin-
deropvang. Daarnaast heeft ook het opleidingsniveau nog invloed. Hoogopgeleide 
vrouwen maken vaker en laagopgeleide vrouwen maken minder vaak gebruik van 
opvang dan middelbaar opgeleiden. Ook als de vrouw een opleiding volgt wordt er 
een groter beroep gedaan op de opvang. Als er meer zorgdagdelen beschikbaar zijn 
neemt het gebruik van de kinderopvang af. Inkomen heeft weliswaar een positieve 
invloed op het gebruik van opvang, maar is in dit model niet signifi cant. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat andere variabelen (arbeidsparticipatie, 
opleiding) sterk samenhangen met het inkomen en die het inkomenseffect overne-
men. Alle determinanten tezamen verklaren 43% van de variantie in de keuze wel/ 
geen kinderopvang. In vergelijking met onderzoeken die van een zelfde type data 
gebruikmaken is dit vrij hoog te noemen.

In vergelijking met de vorige versie van het model zijn er enkele verschillen3. In 
tegenwstelling tot het oude model zijn nu de determinanten ‘vrouw is laag opgeleid’ 
en ‘vrouw volgt opleiding’ signifi cant. De variabele ‘eenoudergezin’ is weggeval-
len, maar de invloed hiervan zal gedeeltelijk zijn overgenomen door ‘beschikbare 
zorgdagdelen ouder(s)’. De determinant ‘vrouw volgt opleiding’ is nu signifi cant, de 
determinant ‘woont in stedelijk gebied’ is weggevallen. Voor de determinanten die 
zowel in het vorige als in het huidige model voorkomen zijn de tekens van de coëf-
fi ciënten gelijk.

Stap 2: Wel/geen formele kinderopvang (0-3 jaar)

Tabel 4.3 geeft de schattingsresultaten weer voor de tweede stap in het model voor 
0-3-jarigen. De conditionele logit schatting gaf geen prijseffect te zien, waardoor in 
onderstaande tabel de logitschatting (zonder eigen bijdrage) wordt gepresenteerd.
Ook voor de keuze voor formele opvang zijn economische variabelen van belang. 
Als de vrouw in loondienst werkt is de kans groter dat er voor formele opvang wordt 
gekozen. Bij een grotere baan voor de vrouw (meer dan twintig uur per week) neemt 
de kans op formele opvang toe, terwijl het de kans op opvang niet vergroot (zie tabel 

3 Omdat het twee verschillende bestanden betreft is de grootte van de coëffi ciënten niet 
zonder meer te vergelijken. Wel de richting van de invloed van de determinanten.
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2.2). Hoogopgeleide vrouwen kiezen vaker voor formele opvang dan middel- of 
laag- opgeleide vrouwen. In deze stap spelen ook sociale variabelen een rol. Eenou-
dergezinnen kiezen vaker voor formele opvang, terwijl in stedelijke gebieden ook 
duidelijk vaker voor formele opvang wordt gekozen. Dit laatste heeft waarschijnlijk 
te maken met de beschikbaarheid van opvangmogelijkheden. Het inkomen heeft een 
licht positief effect op de keuze voor formele opvang. De verklaarde variantie voor dit 
model is een stuk lager dan voor het model in stap 1 en bedraagt ongeveer 12%. 

In vergelijking met het vorige ramingsmodel is de invloed van de aanwezigheid 
van iets oudere kinderen weggevallen en is de determinant ‘eenoudergezin’ er bij 
gekomen. In de vorige versie was deze determinant wel van invloed bij de eerste stap 
en niet bij de tweede. Nu is het precies andersom.

Stap 3: Aantal uren formele kinderopvang per kind (0-3 jaar)

Tabel 4.4 geeft de schatting van het aantal uren opvang voor kinderen van 0-3 jaar.
Het aantal uren formele opvang wordt beïnvloed door een aantal determinanten. De 

Tabel 4.3 Logitschatting voor de ja/nee beslissing voor formele kinderopvang 0-3-jarigen, 
gegeven dat het huishouden voor enige vorm van opvang kiest, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0 -3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4 -12 jaar aanwezig niet-signifi cant

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet-signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst 0,55 0,27 signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week 0,44 0,20 signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) niet-signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 1,25 0,22 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet-signifi cant

vrouw volgt opleiding niet-signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,72 0,19 signifi cant

eenoudergezin 0,82 0,38 signifi cant

restricties

inkomen 0,11 0,07 niet-signifi cant

eigen bijdrage opvang niet-signifi cant

constante voor referentiecategorie –1,89 0,33 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,12

aantal waarnemingen 542

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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aanwezigheid van andere kinderen heeft een positieve invloed als ze ouder zijn (dit 
laatste komt overigens slechts bij 5% van de relevante huishoudens voor). Wanneer 
er meer dan twintig uur per week wordt gewerkt en het aantal zorgdagdelen minder 
wordt, zal het aantal uren formele opvang groter zijn. Wanneer in een stedelijk 
gebied wordt gewoond is het aantal uren opvang dat wordt gebruikt ook wat hoger. 
Het inkomen heeft een positieve invloed op het gebruik van het aantal uren. Uit het 
prijsonderzoek (hoofdstuk 2) volgt geen effect van de eigen bijdrage op het aantal 
uren opvang. Uit de Poissonschatting volgt wel een signifi cant effect. Dit effect is 
negatief. De verklaarde variantie voor de urenschatting is 10% in dit model.

Ten opzichte van de vorige versie van het ramingsmodel is het aantal determinan-
ten voor de urenschatting toegenomen. Daar waren slecht drie determinanten signi-
fi cant: beschikbare zorgdagdelen, opleiding vrouw en tarief eigen bijdrage. Daarbij 
werd gerekend met de eigen bijdrage volgens de bijdragetabel. Deze is sterk gecorre-
leerd met inkomen zodat inkomen niet apart kon worden opgenomen. Omdat we nu 
rekenen met de betaalde eigen bijdrage is dit wel mogelijk.

Tabel 4.4 Poisson schatting voor het aantal uren formele kinderopvang, gegeven dat het 
huishouden voor formele opvang kiest, 0-3-jarigen, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4-12 jaar aanwezig niet-signifi cant

kinderen 13-17 jaar aanwezig 0,42 0,07 signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst niet-signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week 0,15 0,04 signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –  0,04 0,01 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,10 0,03 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet-signifi cant

vrouw volgt opleiding niet-signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,10 0,03 signifi cant

eenoudergezin 0,13 0,05 signifi cant

restricties 

inkomen 0,02 0,01 signifi cant

eigen bijdrage opvang –  0,08 0,01 signifi cant

constante voor referentiecategorie 3,06 0,08 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,10

aantal waarnemingen 241

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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4.3 Opvang voor 4-12-jarigen

Van de 1714 huishoudens in de bestandsselectie met kinderen van 4-12 jaar maken 
er 541 gebruik van enige vorm van opvang. 123 hiervan maken gebruik van formele 
opvang. De modellen voor 0-3-jarigen en 4-12-jarigen worden geheel onafhankelijk 
van elkaar geschat. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat er een relatie 
tussen beide vormen van kinderopvang kan bestaan als er kinderen in beide leef-
tijdsklassen in het huishouden aanwezig zijn.

Stap 1: Wel/geen kinderopvang (4-12 jaar)

Tabel 4.5 geeft de logitschatting voor het wel/niet gebruiken van kinderopvang voor 
4-12-jarigen. De aanwezigheid van jongere kinderen in het huishouden heeft een posi-
tieve invloed op het gebruik van opvang voor 4-12-jarigen. De aanwezigheid van oudere 
kinderen heeft juist een negatieve invloed. Vrouwen werkzaam in loondienst maken 
vaker gebruik van opvang dan gemiddeld. Hoogopgeleide vrouwen gebruiken vaker en 

Tabel 4.5 Logit schatting voor de ja/nee beslissing voor enige vorm van kinderopvang 
4-12-jarigen, 2001 

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig 0,76 0,16 signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig –  0,68 0,13 signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst 1,56 0,15 signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet-signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,19 0,02 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,26 0,16 signifi cant

vrouw is laag opgeleid –0,50 0,14 signifi cant

vrouw volgt opleiding 0,47 0,18 signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet-signifi cant

eenoudergezin niet-signifi cant

restricties

inkomen niet-signifi cant

eigen bijdrage opvang n.v.t.

constante voor referentiecategorie –  0,40 0,24 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,24

aantal waarnemingen 1714

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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laagopgeleide vrouwen gebruiken minder vaak kinderopvang. Als er meer zorgdagde-
len beschikbaar zijn wordt er ook hier minder gebruikgemaakt van opvang. Het volgen 
van een opleiding verhoogt het gebruik van kinderopvang. Het geschatte model in 
tabel 4.5 verklaart 24% van de variantie in de keuze wel/geen kinderopvang.

Ten opzichte van het vorige model zijn er een paar verschillen. Destijds waren 
de invloed van eenoudergezinnen (positief) en inkomen (positief) ook signifi cant, 
terwijl de invloed van jongere kinderen, beschikbare zorgdagdelen en hoogopgeleide 
vrouwen niet signifi cant was.

Stap 2: Wel/geen formele kinderopvang (4-12 jaar)

Bij de vorige versie van het ramingsmodel was het niet mogelijk om de keuze tussen 
formele en informele opvang voor 4-12-jarigen te schatten. Dit keer is dit wel moge-
lijk. Het meenemen van een prijseffect is echter ook hier niet gelukt (net als bij de 
0-3-jarigen). Tabel 4.6 geeft de resultaten van de logitschatting.

Stap 2 in het keuzeproces voor formele opvang van 4-12-jarigen wordt positief 

Tabel 4.6 Logit schatting voor de ja/nee beslissing voor formele kinderopvang 4-12-jarigen, 
gegeven dat het huishouden voor enige vorm van opvang kiest, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig niet-signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst niet-signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet-signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) niet-signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,66 0,22 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet-signifi cant

vrouw volgt opleiding 0,45 0,26 signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,54 0,21 signifi cant

eenoudergezin niet-signifi cant

restricties

inkomen niet-signifi cant

eigen bijdrage opvang niet-signifi cant

constante voor referentiecategorie –  1,57 0,16 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,03

aantal waarnemingen 541

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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beïnvloed door het opleidingsniveau, het volgen van een opleiding en het wonen in 
een stedelijk gebied. Het aantal verklarende variabelen is vrij laag, maar het toevoe-
gen van andere (niet signifi cante) veroorzaakt geen grote verandering in de coëffi -
ciënten van de wel opgenomen determinanten. De verklaringsgraad voor dit model is 
slechts 3%. Blijkbaar zijn er andere (niet gemeten) invloeden die de kans op formele 
opvang van 4-12-jarigen bepalen. Omdat een beetje verklaring meer is dan helemaal 
geen verklaring wordt toch het bovenstaand model gehanteerd voor deze stap (alter-
natief zou zijn om de gemiddelde kans te gebruiken, zonder de mogelijkheid om 
deze te laten beïnvloeden door de signifi cante determinanten).

Stap 3: Aantal uur formele kinderopvang per kind (4-12 jaar)

In de vorige versie van het ramingsmodel kon het aantal dagdelen opvang voor 4-12-
jarigen alleen worden verklaard uit het aantal beschikbare zorgdagdelen in het huis-
houden. In de huidige versie zijn er meerdere determinanten die een signifi cante 
bijdrage leveren aan de verklaring van het aantal uren gebruik. De aanwezigheid van 

Tabel 4.7 Poisson schatting voor het aantal uren per dag formele kinderopvang 4-12 
jarigen, gegeven dat het huishouden voor formele kinderopvang kiest, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig 0,15 0,07 signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet-signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst niet-signifi cant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet-signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –  0,03 0,01 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid –  0,20 0,08 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet-signifi cant

vrouw volgt opleiding niet-signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet-signifi cant

eenoudergezin 0,45 0,11 signifi cant

restricties

inkomen 0,07 0,03 signifi cant

eigen bijdrage opvang –  0,07 0,01 signifi cant

constante voor referentiecategorie 2,04 0,14 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,06

aantal waarnemingen 123

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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jongere kinderen heeft een positieve invloed. Een groter aantal beschikbare zorg-
dagdelen van ouders verlaagt de behoefte aan uren opvang. Hoogopgeleide vrouwen 
vragen minder uren formele opvang dan laag of gemiddeld opgeleide vrouwen4. Een 
eenoudergezin gebruikt meer kinderopvanguren dan tweeoudergezinnen. Het inko-
men heeft een positieve invloed op het aantal uren, de eigen bijdrage de verwachte 
negatieve invloed. Voor deze stad is geen prijseffect in hoofdstuk 2 gevonden. De 
verklaarde variantie voor dit model is 6%.

4.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de modellen beschreven die zijn geschat voor de verschillende 
stappen in het ramingsmodel kinderopvang. Het betreft de keuze tussen wel of geen 
opvang (stap 1), de keuze tussen formele en informele opvang (stap 2) en de keuze voor 
het aantal uren opvang (stap 3). De modellen zijn afzonderlijk geschat voor huishou-
dens met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar en huishoudens met kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ook zijn er aparte modellen geschat voor alleen werknemers, 
waarbij de selectie op het bestand noodgedwongen beperkt moest blijven tot werkne-
mers die 12 uur per week of meer betaald werk verrichten (zie bijlage B4).

Schema 4.2  Overzicht van de determinanten voor de keuze wel/geen opvang 
 in verband met werk of studie   a

alle huishoudens werknemershuishoudens
determinant kinderen 0  -  3 j. kinderen 4  - 12 j. kinderen 0  - 3 j. kinderen 4  - 12 j.

kinderen 0  -  3 jaar aanwezig n.v.t. + n.v.t. –

kinderen 4  - 12 jaar aanwezig – n.v.t – n.v.t.

kinderen 13  - 17 jaar aanwezig –

vrouw is werkzaam in loondienst + + n.v.t. n.v.t.

vrouw werkt meer dan 20 uur p  /w

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) – – –

vrouw is hoog opgeleid + +

vrouw is laag opgeleid – – – –

vrouw volgt opleiding + +

woont in stedelijk gebied

eenoudergezin

inkomen

eigen bijdrage n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

a Wanneer een cel in het schema leeg is, betekent dit dat de determinant 
geen signifi cante bijdrage aan de verklaring heeft geleverd.

Bron: SCP/SEO (Ramingsmodel kinderopvang 2003)

4 Een mogelijke verklaring voor dit effect zou kunnen zijn dat hoogopgeleide vrouwen 
fl exibeler met hun werktijden kunnen omgaan door het type werk dat wordt verricht.
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In schema 4.2 worden voor de keuze wel of geen opvang van kinderen in het huis-
houden in verband met werk of opleiding de determinanten die hierop signifi cant 
van invloed zijn samengevat. Een ‘+’  geeft een signifi cant positieve invloed aan, een 
‘–’  een signifi cant negatieve invloed. ‘n.v.t.’ geeft aan dat de desbetreffende variabele 
niet is meegenomen in de schatting.

Bij de keuze tussen wel of geen opvang is de determinant ‘vrouw is werkzaam in 
loondienst’ een belangrijke. Deze levert een sterke positieve bijdrage aan de kans op 
opvang. Meer beschikbare zorgdagdelen leveren daarnaast een negatieve bijdrage 
aan de kans op kinderopvang. Hoogopgeleide vrouwen maken vaker gebruik van 
opvang, laagopgeleide vrouwen minder vaak dan middelbaar opgeleide vrouwen. De 
aanwezigheid van andere kinderen heeft een wisselende invloed voor de verschil-
lende modellen. Bij opvang voor 0-3-jarigen verkleint de aanwezigheid van kinderen 
in de basisschoolleeftijd de kans op opvang. Bij 4-12-jarigen vergroot de aanwezig-
heid van jongere kinderen de kans op opvang voor alle huishoudens, maar bij de 
werknemers is dit effect juist negatief. De aanwezigheid van oudere kinderen is 
alleen van invloed op de kans op opvang van 4-12-jarigen in huishoudens met vrouw 
in loondienst (negatief).

Op dezelfde wijze geeft schema 4.3 een overzicht voor de keuze tussen formele en 
informele opvang en schema 4.4 voor het aantal gebruikte uren opvang per kind per 
week.

Schema 4.3  Overzicht van de determinanten voor de keuze wel/geen formele opvang 
 in verband met werk of studie   a

alle huishoudens werknemershuishoudens
determinant kinderen 0  - 3 j. kinderen 4  - 12 j. kinderen 0  -  3 j. kinderen 4  - 12 j.

kinderen 0  -  3 jaar aanwezig n.v.t. n.v.t.

kinderen 4  - 12 jaar aanwezig n.v.t n.v.t.

kinderen 13  - 17 jaar aanwezig –

vrouw is werkzaam in loondienst + n.v.t. n.v.t.

vrouw werkt meer dan 20 uur p/w + +

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –

vrouw is hoog opgeleid + + + +

vrouw is laag opgeleid

vrouw volgt opleiding +

woont in stedelijk gebied + + + +

eenoudergezin +

inkomen

eigen bijdrage

a Wanneer een cel in het schema leeg is, betekent dit dat de determinant 
geen signifi cante bijdrage aan de verklaring heeft geleverd.

Bron: SCP/SEO (Ramingsmodel kinderopvang 2003)
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De keuze tussen formele en informele opvang wordt in alle modellen positief beïn-
vloed door het opleidingsniveau en de stedelijkheidsgraad van het woongebied. Bij 
opvang voor 0-3-jarigen is ook de werkduur van invloed. Met betrekking tot de ove-
rige determinanten is er geen algemeen beeld zichtbaar.

De hoeveelheid opvang wordt in alle modellen beïnvloed door de eigen bijdrage 
(negatief) en het inkomen (positief). Ook de aanwezigheid van kinderen boven de 
12 jaar heeft vrijwel altijd een positief effect op de opvanguren. Eenoudergezinnen 
gebruiken meer uren opvang dan tweeoudergezinnen. Beschikbare zorgdagde-
len hebben een drukkend effect op het aantal uren kinderopvang. Opvallend is de 
invloed van een hoog opleidingsniveau. Bij de opvang van 0-3-jarigen gebruiken 
hoogopgeleiden meer uren dan gemiddeld, bij de opvang van 4-12-jarigen juist 
minder. Kinderen van 0-3 jaar worden gedurende de hele dag opgevangen. Kinderen 
van 4-12 alleen buiten de schooltijden. Misschien is een mogelijke verklaring voor 
het tegengestelde effect dat hoogopgeleide vrouwen fl exibeler met hun werkuren 
kunnen omgaan dan lager opgeleide vrouwen en dus makkelijker tijdens schooluren 
(en eventueel ’s avonds) kunnen werken.

In hoofdstuk 6 wordt besproken hoe uit de hier beschreven schattingen ramingen 
van de vraag naar opvang worden geconstrueerd.

Schema 4.4  Overzicht van de determinanten voor de keuze voor het aantal uren opvang 
 in verband met werk of studie  a

alle huishoudens werknemershuishoudens
determinant kinderen 0  -  3 j. kinderen 4  - 12 j. kinderen 0  - 3 j. kinderen 4  - 12 j.

kinderen 0  -  3 jaar aanwezig n.v.t. n.v.t. +

kinderen 4  - 12 jaar aanwezig n.v.t + n.v.t.

kinderen 13  - 17 jaar aanwezig + + +

vrouw is werkzaam in loondienst n.v.t. n.v.t.

vrouw werkt meer dan 20 uur p/w + +

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) – – –

vrouw is hoog opgeleid + – + –

vrouw is laag opgeleid

vrouw volgt opleiding

woont in stedelijk gebied + +

eenoudergezin + + +

inkomen + + + +

eigen bijdrage – – – –

a Wanneer een cel in het schema leeg is, betekent dit dat de determinant 
geen signifi cante bijdrage aan de verklaring heeft geleverd.

Bron: SCP/SEO (Ramingsmodel kinderopvang 2003)
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B 4 Bijlage bij hoofdstuk 4

B 4.1   Schattingsmethoden

Onderstaande beschrijvingen zijn gebaseerd op Greene (1993).

logit
Bij een logitmodel wordt de kans geschat dat een individu kiest voor bijvoorbeeld wel 
of geen kinderopvang. Meestal is de keuze bij een logitmodel tweeledig (0 of 1). De 
keuze hangt af van determinanten die per individu kunnen verschillen. De kans voor 
individu i om keuze j te maken is:

xi staat voor de waarde van de determinanten voor individu i.

clogit
Bij een conditioneel logit model hangt de kans op een keuze niet alleen af van deter-
minanten die afhankelijk zijn van het individu, maar ook van determinanten die 
afhankelijk zijn van de keuze. De kans voor individu i om keuze j te maken is dan:

met zij de keuzeafhankelijke determinanten (bij de kinderopvangkeuze de eigen 
bijdrage) en wi de keuzeonafhankelijke determinanten.

poisson
Poissonmodellen worden gebruikt om modellen te schatten waarbij de afhankelijke 
variabele een reeks is van niet-negatieve oplopende gehele getallen.

met 
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B 4.2 Opvang voor 0-3-jarigen van werknemershuishoudens

Naast de in hoofdstuk 4 beschreven schattingen voor het gebruik van kinderopvang 
van alle huishoudens is er ook een schatting gemaakt voor het gebruik van kinder-
opvang van werknemers. Helaas is het in pols’01 niet mogelijk om alle werknemers 
te identifi ceren. De arbeidsverhouding is namelijk niet bekend voor personen die 
minder dan twaalf uur betaalde arbeid verrichten. Daarom zijn bij het schatten de 
huishoudens weggelaten waarbij de vrouw (of de man in het geval van alleenstaande 
vaders) minder dan twaalf uur werkt. Het gebruik van kinderopvang door werkne-
mers wordt op deze wijze iets onderschat. 

Een andere mogelijkheid zou zijn om alle personen met een baan voor minder 
dan twaalf uur als werkend in loondienst mee te nemen in de schatting. Met deze 
ruimere selectie zou het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van formele opvang 
ongeveer 2 procent hoger worden. Het aantal uren formele opvang dat door deze 
huishoudens wordt gebruikt is slechts 1 procent van het totaal aantal uren formele 
opvang. Het betreft overigens alleen tweeoudergezinnen. Bij de eenoudergezinnen 
komen geen banen voor van minder dan twaalf uur per week.

Van de 519 zo geselecteerde huishoudens maken er 455 gebruik van kinderopvang 
en 214 van formele kinderopvang.
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B 4.2.1 Stap 1: Wel / geen kinderopvang van werknemershuishoudens (0-3 jaar)

Tabel B4.1 geeft de schattingsresultaten van stap 1 voor huishoudens met kinderen van 
0-3 jaar, waarvan de vrouw (of de alleenstaande vader) twaalf uur of meer in loondienst 
werkt. Het model voor werknemers is duidelijk minder goed dan hetzelfde model voor 
alle huishoudens (tabel 4.2). Slechts een paar van de beschouwde determinanten heb-
ben een signifi cante invloed op de keuze om gebruik te maken van kinderopvang. De 
aanwezigheid van iets oudere kinderen heeft een negatieve invloed, evenals een laag 
opleidingsniveau. De andere variabelen die bij de schatting voor alle huishoudens wel 
een rol spelen vallen hier weg. Eén van de belangrijkste variabelen in het model voor 
alle huishoudens is het wel of niet in loondienst zijn van de vrouw. Deze levert een mar-
ginale bijdrage aan de kans op kinderopvang van 0,47 (zie tabel 6.1 in hoofdstuk 6). De 
overige variabelen voegen dan niet zo veel meer toe aan de verklaring. Dit blijkt ook uit 
bovenstaande geschatte model voor werknemers, waar de verklaringsgraad erg laag is. 
De groep vertoont zoveel overeenkomstig gedrag (88% maakt gebruik van kinderop-
vang) dat het moeilijk is om de ja/nee-beslissing te modelleren.

Tabel B 4.1 Logit schatting voor de ja/nee beslissing voor enige vorm van kinderopvang 
0-3-jarigen, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4-12 jaar aanwezig –0,55 0,29 signifi cant

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) niet signifi cant

vrouw is hoog opgeleid niet signifi cant

vrouw is laag opgeleid –0,83 0,29 signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet signifi cant

eenoudergezin niet signifi cant

restricties

inkomen 0,04 0,11 niet signifi cant

eigen bijdrage opvang n.v.t.

constante voor referentiecategorie 2,21 0,38 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,03

aantal waarnemingen 519

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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B 4.2.2 Stap 2: Wel / geen formele kinderopvang van werknemershuishoudens (0-3 jaar)

Tabel B4.2 geeft de schattingsresultaten weer voor de tweede stap in het model 
voor 0-3-jarigen als de vrouw (of alleenstaande vader) twaalf uur of meer werkt in 
loondienst. De conditionele logitschatting gaf geen prijseffect te zien, waardoor in 
onderstaande tabel de logitschatting (zonder eigen bijdrage) wordt gepresenteerd.

De geselecteerde variabelen in dit model komen goed overeen met het model voor 
alle huishoudens. Ook de coëffi ciënten wijken niet veel af. Of het een huishouden 
betreft met één of twee ouders heeft geen onderscheidend vermogen meer voor de 
keuze tussen formele en informele opvang. De verklaringsgraad is ook bijna even 
hoog als bij het model voor alle huishoudens. 11% van de variantie wordt door dit 
model verklaard.

Tabel B 4.2 Logitschatting voor de ja/nee-beslissing voor formele kinderopvang 0-3-jarigen, 
gegeven dat het huishouden voor enige vorm van opvang kiest, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0  -  3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4  - 12 jaar aanwezig niet signifi cant

kinderen 13  - 17 jaar aanwezig niet signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week 0,61 0,21 signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) niet signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 1,18 0,24 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,71 0,21 signifi cant

eenoudergezin niet signifi cant

restricties

inkomen 0,12 0,08 niet signifi cant

eigen bijdrage opvang niet signifi cant

constante voor referentiecategorie –1,38 0,27 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,11

aantal waarnemingen 455

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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B 4.2.3 Stap 3: Aantal uren formele kinderopvang per kind in werknemershuishoudens 
(0-3 jaar)

Tabel B4.3 geeft de schatting van het aantal uren opvang voor kinderen van 0-3 jaar. 
Ten opzichte van het model voor alle huishoudens zijn er een paar kleine verschil-
len. Net als bij de keuze tussen formele en informele opvang heeft de determinant 
‘eenoudergezin’ geen onderscheidend vermogen bij de keuze voor het aantal uren 
opvang. Verder is voor de huishoudens met vrouw in loondienst de aanwezigheid 
van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar relevant. De verklaarde variantie ligt iets 
hoger dan voor het volledige model en bedraagt 12%.

Tabel B 4.3 Poisson schatting voor het aantal uren formele kinderopvang, gegeven dat het 
huishouden voor formele opvang kiest, 0-3-jarigen, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 4-12 jaar aanwezig 0,07 0,04 signifi cant

kinderen 13-17 jaar aanwezig 0,39 0,09 signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week 0,13 0,04 signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,08 0,01 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,11 0,03 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,07 0,03 signifi cant

eenoudergezin niet signifi cant

restricties

inkomen 0,02 0,01 signifi cant

eigen bijdrage opvang –0,09 0,01 signifi cant

constante voor referentiecategorie 3,27 0,08 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,12

aantal waarnemingen 214

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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B 4.3  Opvang voor 4-12-jarigen door werknemershuishoudens

Net als bij de 0-3-jarigen krijgen we door onze selectie een kleine onderschatting 
van het aantal werknemers dat gebruikmaakt van formele kinderopvang. Ook bij de 
huishoudens met kinderen van 4 tot 12 jaar is de onderschatting gering. Als er van 
uit wordt gegaan dat alle vrouwen met betaald werk voor minder dan twaalf uur per 
week in loondienst zijn, wordt het aantal huishoudens dat gebruiktmaakt van for-
mele kinderopvang voor 4 tot 12 jarigen met 2% onderschat. Ook hier is het verschil 
in het aantal gebruikte uren 1%. Het betreft ook hier alleen tweeoudergezinnen. 

Er zijn binnen de gemaakte selectie 828 huishoudens, waarvan er 443 gebruikma-
ken van kinderopvang voor hun kinderen van 4-12 jaar. 105 daarvan maken gebruik 
van formele kinderopvang.
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B 4.3.1 Stap 1: Wel / geen kinderopvang van werknemershuishoudens

Tabel B4.4 geeft de logitschatting voor het wel/niet gebruiken van kinderopvang 
voor 4-12-jarigen. Ten opzichte van het model voor alle huishoudens hebben ook 
hier, net als bij de 0-3-jarigen, minder determinanten een signifi cante invloed op 
de keuze voor kinderopvang. De belangrijkste factoren die een rol spelen zijn de 
aanwezigheid van jongere kinderen (positieve invloed), de aanwezigheid van oudere 
kinderen (negatieve invloed), beschikbare zorgdagdelen (negatief) en het oplei-
dingsniveau van de vrouw (laagopgeleide vrouwen gebruiken minder vaak opvang 
voor hun kinderen).

Ook hier is de verklaringsgraad (verklaarde variantie) veel lager dan bij het model 
voor alle huishoudens (7%).

Tabel B 4.4 Logitschatting voor de ja/nee-beslissing voor enige vorm van kinderopvang 
4-12-jarigen, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig 1,14 0,22 signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig –0,76 0,15 signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,09 0,03 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid niet signifi cant

vrouw is laag opgeleid –0,46 0,16 signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet signifi cant

eenoudergezin niet signifi cant

restricties

inkomen niet signifi cant

eigen bijdrage opvang n.v.t.

constante voor referentiecategorie 0,77 0,19 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,07

aantal waarnemingen 828

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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B 4.3.2 Stap 2: Wel / geen formele kinderopvang van werknemershuishoudens (4-12 jaar)

Bij de keuze tussen formele en informele opvang van werknemers voor kinderen van 
4-12 jaar is het wel gelukt om een prijseffect te schatten. De resultaten staan in tabel 
B4.5. De invloed van de eigen bijdrage op de keuze voor formele opvang is weliswaar 
niet signifi cant, maar de verklaringskracht van dit model is beter dan een vergelijk-
baar model zonder eigen bijdrage, zodat er toch voor is gekozen het prijseffect in het 
model te handhaven.

Ten opzichte van het model voor alle huishoudens zijn er nog een aantal verschil-
len. Voor werknemers heeft de aanwezigheid van oudere kinderen een negatieve 
invloed op de keuze voor formele opvang, evenals het aantal beschikbare zorgdagde-
len. Huishoudens waarvan de vrouw hoog is opgeleid en die woonachtig zijn in een 
sterk stedelijk gebied, gebruiken vaker formele opvang.

Tabel B 4.5 Conditionele logitschatting voor de ja/nee-beslissing voor formele kinderopvang 
4-12- jarigen, gegeven dat het huishouden voor enige vorm van opvang kiest, 
2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig niet signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig –0,79 0,29 signifi cant

erconomisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,12 0,06 signifi cant

vrouw is hoog opgeleid 0,69 0,25 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied 0,55 0,23 signifi cant

eenoudergezin niet signifi cant

restricties

inkomen niet signifi cant

eigen bijdrage opvang –0,08 0,06 niet signifi cant

constante voor referentiecategorie –0,62 0,34 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,22

aantal waarnemingen 443

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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B 4.3.3 Stap 3: Aantal uur formele kinderopvang per kind van werknemershuishoudens 
(4-12 jaar)

Het aantal uren formele opvang per kind is geschat met het model in tabel B4.6. Het 
model lijkt heel veel op het model voor alle huishoudens. Er is een positief effect van 
jongere kinderen, eenoudergezinnen en inkomen op het aantal uren opvang en een 
negatief effect voor hoogopgeleide vrouwen en de eigen bijdrage.

Tabel B 4.6 Poissonschatting voor het aantal uren per dag formele kinderopvang 4-12-jari-
gen, gegeven dat het huishouden voor formele kinderopvang kiest, 2001

determinant coëffi ciënt standaardfout status

demografi sch

kinderen 0-3 jaar aanwezig 0,13 0,08 signifi cant

kinderen 4-12 jaar aanwezig selectievariabele

kinderen 13-17 jaar aanwezig niet signifi cant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst selectievariabele

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet signifi cant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) niet signifi cant

vrouw is hoog opgeleid –0,24 0,09 signifi cant

vrouw is laag opgeleid niet signifi cant

vrouw volgt opleiding niet signifi cant

sociaal

woont in stedelijk gebied niet signifi cant

eenoudergezin 0,60 0,13 signifi cant

restricties

inkomen 0,11 0,03 signifi cant

eigen bijdrage opvang –0,06 0,02 signifi cant

constante voor referentiecategorie 1,74 0,11 signifi cant

pseudo verklaarde variantie 0,06

aantal waarnemingen 105

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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5  Exogenen

5.1 Inleiding

Het ramingsmodel bestaat uit twee stappen. Ten eerste wordt op microniveau 
geschat wat de relatie is tussen diverse kenmerken van een huishouden (zoals leef-
tijd, arbeidsparticipatie, inkomen, de prijs die moet worden betaald voor kinderop-
vang) en de waargenomen vraag naar kinderopvang. Deze kenmerken worden ook 
wel exogenen genoemd. Dit gebeurt op basis van gegevens die verzameld zijn in de 
loop van 2001. Op deze manier kan de vraag naar kinderopvang in dat jaar worden 
verklaard door exogenen. Invullen van gemiddelde waarden van de exogenen in de 
geschatte relatie geeft de kans dat een gemiddeld Nederlands huishouden met kinde-
ren in de leeftijd 0-12 jaar gebruikmaakt van kinderopvang, en de hoeveelheid kin-
deropvang die ze nodig hebben. Vervolgens wordt deze kans vermenigvuldigd met 
het totale aantal huishoudens in de doelgroep. Deze berekening verklaart de huidige 
vraag naar kinderopvang.

In de tweede stap wordt de blik op de toekomst gericht. De basisgedachte achter 
het ramingsmodel is dat veranderingen van de exogenen in de toekomst zullen leiden 
tot veranderingen in de vraag. We veronderstellen daarbij dat de in de eerste stap 
geschatte relatie tussen de exogenen en de vraag naar kinderopvang niet verandert. 
Alleen de toekomstige veranderingen van de exogenen beïnvloeden de toekomstige 
vraag naar kinderopvang. Het model is geschat op basis van gegevens uit de loop van 
2001, het model is geijkt op de situatie op 1 januari 2002 en het ‘vooruitzien’ begint 
in 2003.

We moeten dus een beeld hebben van de ontwikkeling van de exogenen om de 
toekomstige vraag naar kinderopvang te voorspellen. Voor sommige exogenen zijn 
prognoses beschikbaar. Als die voorhanden zijn (en aansluiten bij het verklarings-
model) dan gebruiken we die. We hebben hiervoor de volgende organisaties bena-
derd: het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), het Centraal Planbureau (cpb), 
het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (roa), de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (oeso), het onderzoekcentrum voor 
scholings- en arbeidsmarktvraagstukken van de Universiteit van Amsterdam (scho-
lar) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Waren er geen prog-
noses beschikbaar, dan hebben we veronderstellingen gemaakt over de verwachte 
ontwikkeling van de exogenen. Sommige veronderstellingen zijn gemaakt, mede op 
basis van gegevens uit het Sociaal Economisch Panel van het cbs.

In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen van de exogenen gepresen-
teerd. De vraag die in dit onderdeel wordt beantwoord is de volgende: Hoe ontwikkelen 
de exogenen zich in de periode 2003-2010? De cijfers in de tabellen zijn per 1 januari, tenzij 
anders vermeld.
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5.2 Ontwikkeling exogenen

Representativiteit POLS
Het schatten van de relaties tussen de kenmerken van de huishoudens en hun 
behoefte aan kinderopvang doen we op basis van gegevens uit jaargang 2001 van het 
Permanent Onderzoek Leefsituatie (pols) van het cbs. Het pols is een representa-
tieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Daarom kunnen we aannemen dat 
de kenmerken die we gebruiken om de behoefte aan kinderopvang te verklaren ook 
representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Hieronder bespreken we per stuk 
de kenmerken die van invloed zijn op de behoefte aan kinderopvang.

Huishoudens
De groeivoet van het aantal huishoudens met kinderen van 0-3 jaar en van 4-12 jaar 
volgt, voor deze raming, uit de Huishoudensprognose 2003-2050 van het cbs (cbs 
2002). In de raming kinderopvang van 2001 hebben we gebruikgemaakt van de 
vorige versie: de cbs Huishoudensprognose 1998-2050.

De aantallen huishoudens met kinderen van 0-3 en 4-12 in 2002 komen voort 
uit een combinatie van twee cbs-informatiebronnen. De eerste is het pols 2001 
bestand. Daaruit volgt het gemiddeld aantal kinderen van 0-3 jaar dat aanwezig is 
in een huishouden met minstens één kind in die leeftijdscategorie. Tevens blijkt het 
aantal kinderen van 4-12 jaar aanwezig in een huishouden met minstens één kind 
in die leeftijdscategorie. De tweede is de cbs Huishoudensprognose 2003-2050. 
Deze statistiek toont het verwachte aantal kinderen van 0-3 jaar en van 4-12 jaar. Een 
deling van het aantal kinderen van 0-3 door het gemiddeld aantal kinderen van 0-3 
per huishouden, geeft het aantal huishoudens met kinderen van 0-3. Op dezelfde 
manier berekenen we het aantal huishoudens met minstens één kind van 4-12 jaar.

De Huishoudensprognose 2003-2050 in combinatie met de informatie uit het 
pols resulteert in de aantallen huishoudens met minstens één kind van 0-3 en 4-12 
jaar, zoals getoond in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Aantallen huishoudens met kinderen (x 1000)

huishoudens 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

met kinderen van 0  -  3 682 683 680 671 662 652 641 631 623

met kinderen van 4  - 12 1.218 1.225 1.227 1.233 1.236 1.240 1.242 1.245 1.247

Bron: CBS (2002) SEO-bewerking 

Eenoudergezinnen
Het aandeel eenoudergezinnen, en hun aandeel in het totale aantal gezinnen volgt 
direct uit de Huishoudensprognose 2003-2050 van het cbs. Een gezin is een huishou-
den met een of meer kinderen en een of meer ouders / verzorgers. Het totaal aantal 
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gezinnen groeit, maar beduidend minder snel dan het aantal eenoudergezinnen. De 
onderste regel geeft de ontwikkeling aan van het aandeel eenoudergezinnen in het 
totaal aantal gezinnen, ten opzichte van basisjaar 2002. We veronderstellen dat deze 
ontwikkeling zich voordoet bij de gehele groep huishoudens als wel bij de huishou-
dens waar de vrouw minstens twaalf uur per week werkt.

Tabel 5.2 Aantallen gezinnen naar type (x 1000 en in procenten)

huishoudens 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

eenoudergezin 410 420 430 430 440 450 450 460 470

twee-oudergezin 2.100 2.100 2.100 2.100 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110

totaal aantal gezinnen 2.510 2.520 2.530 2.540 2.550 2.560 2.560 2.570 2.580

ontwikkeling deel 
eenoudergezinnen

1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12

Bron: CBS (2002) SEO-bewerking

Gemiddeld aantal kinderen
Een huishouden met minstens één kind in de leeftijdscategorie 0-3 jaar heeft vaak 
meerdere kinderen. Dat kunnen broertjes of zusjes zijn in dezelfde of een andere 
leeftijdscategorie. Uit de steekproef van het pols 2001 blijkt dat er gemiddeld 1,2 
kinderen van 0-3 jaar in een huishouden zijn, als er minstens één kind van 0-3 is. 
Hetzelfde geldt voor huishoudens die minstens één kind in de categorie 4-12 jaar 
hebben: daar zijn gemiddeld 1,47 kind van die leeftijdscategorie aanwezig. Er zijn 
geen aanwijzingen die er op wijzen dat deze aantallen zullen veranderen in de jaren 
tot en met 2010. Daarom veronderstellen we dat het aantal kinderen per huishouden 
van 0-3 en van 4-12 constant blijft in de tijd.

We moeten een tweede veronderstelling maken. Namelijk dat het aantal kinderen 
van 0-3 met een broertje of zusje uit een andere leeftijdscategorie niet verandert, net als 
omgekeerd, het aantal kinderen van 4-12 met een broertje of zusje uit een andere leef-
tijdscategorie. Deze veronderstelling geldt voor zowel de gehele groep huishoudens als 
voor de groep huishoudens waar de vrouw minstens twaalf uur per week werkt.

In tabel 5.3 geven we de waarden weer die op 1 januari 2002 golden voor de broer-
tjes of zusjes uit een andere leeftijdscategorie. De getallen moeten als volgt worden 
geïnterpreteerd. Het getal 1,00 linksboven geeft aan dat 100% van de huishoudens, 
met een kind in de leeftijdscategorie 0-3, een kind van 0-3 heeft. Het getal eronder 
geeft aan dat 34% van de huishoudens, met een kind in de leeftijdscategorie van 0-3, 
daarnaast ook een kind heeft van 4-12. De waarde 0,08 daaronder geeft tenslotte aan 
dat 8% van de huishoudens, met een kind van 0-3, daarnaast ook een kind heeft van 
13-17. Deze waarden zijn ook weergegeven voor huishoudens die van (formele) kin-
deropvang gebruik maken. Hetzelfde is gedaan voor huishoudens met een kind van 
4-12. De onderste helft van de tabel geeft de waarden weer voor huishoudens waar de 
vrouw werkt. Zoals hierboven reeds verondersteld, veranderen deze waarden niet.
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Tabel 5.3 Aandeel huishoudens met kinderen van 0-3, 4-12 en 13-17

huishoudens huishoudens met kinderen van 0-3 huishoudens met kinderen van 4-12

alle met kinder-
opvang

met formele 
kinderopvang

alle met kinder-
opvang

met formele 
kinderopvang

alle huishoudens

0-3 1,00 1,00 1,00 0,19 0,25 0,30

4-12 0,34 0,28 0,24 1,00 1,00 1,00

13-17 0,08 0,06 0,06 0,40 0,29 0,24

huishoudens met 
werkende vrouw

0-3 1,00 1,00 1,00 0,17 0,25 0,34

4-12 0,27 0,26 0,25 1,00 1,00 1,00

13-17 0,06 0,05 0,05 0,37 0,27 0,18

Bron: CBS (POLS’01), SEO-bewerking

In de versie van het ramingsmodel kinderopvang 2001 hebben we ook verondersteld 
dat het aantal 0-3-jarige kinderen constant bleef in gezinnen met minstens een kind 
in die categorie. Het aantal 4-12-jarigen nam echter met 1% per jaar toe in de huis-
houdens die gebruikmaken van formele kinderopvang.

Participatiegraad
Het Centraal Planbureau heeft in 2001 een notitie gemaakt waarin een prognose 
wordt gegeven van de arbeidsparticipatie van vrouwen (cpb 2001). Het betreft hier 
de arbeidsparticipatie van de gehele vrouwelijke beroepsbevolking (van 15-64 jaar) 
in personen – niet in voltijdse arbeidsplaatsen. Volgens de prognose neemt de netto 
arbeidsparticipatie jaarlijks toe met ruim 0,8 procentpunt.1 We veronderstellen dat 
de groei van het aantal vrouwen in loondienst de groei van de arbeidsparticipatie 
volgt. Deze veronderstelling impliceert dat de verhouding tussen het aantal vrouwen 
in loondienst en het aantal zelfstandigen niet verandert tot 2010.

Deze cpb prognose vervangt de vorige, uit 1997, die we voor de raming kinder-
opvang 2001 hebben gebruikt. Daarin werd de arbeidsparticipatie van vrouwen 
verondersteld sneller toe te nemen: in 2007 werd reeds een hogere participatiegraad 
verwacht dan nu voor 2010 verwacht wordt.

In het kader van de raming voor kinderopvang zijn we natuurlijk geïnteresseerd in 
de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen van 0-12 jaar. Aangezien we daar-

1 In de CPB-prognose worden twee scenario’s onderscheiden voor het tijdvak 2000-2010. 
Het genoemde percentage van ruim 0,8 procentpunt is een gemiddelde van de twee scena-
rio’s.
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over niet kunnen beschikken, moeten we veronderstellen dat de ontwikkeling van 
de arbeidsparticipatie van die subgroep samenvalt met die van de gehele vrouwelijke 
beroepsbevolking. De onderstaande aanwijzingen geven aan dat dat inderdaad het 
geval is.

In de cpb-notitie staan namelijk ook de realisaties uit de jaren ’90 van de veran-
dering van de arbeidsparticipatie en het aantal uren – voor de gehele vrouwelijke 
beroepsbevolking. Die veranderingen zijn op hoofdlijnen hetzelfde als die van de 
subgroep vrouwen met kinderen van 0-3 en 4-12 jaar. De realisaties van de arbeids-
participatie en het aantal uren specifi ek voor die subgroep blijken uit de Sociaal 
Economische Panel enquêtes (sep) van het cbs.2

De participatiegraad van mannen blijft in de tijd onveranderd op 86%. Dat blijkt 
uit een cpb-memorandum over arbeidsaanbod uit 2001 (cpb 2001b). Recentere prog-
noses zijn niet voorhanden.

Tabel 5.4 Netto-ontwikkeling vrouwen in loondienst van 15-64 jaar (in procenten)

vrouwen uit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

alle huishoudens

0-3 54,1 55,0 55,8 56,6 57,4 58,3 59,1 59,9 60,7

4-12 49,1 49,9 50,7 51,6 52,4 53,2 54,0 54,9 55,7

huishoudens met 
kinderopvang

0-3 82,6 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,5 84,8 85,1

4-12 81,9 82,3 82,6 82,9 83,2 83,6 83,9 84,2 84,5

huishoudens met 
formele kinderopvang

0-3 89,8 89,9 90,1 90,3 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2

4-12 83,8 84,1 84,4 84,6 84,9 85,2 85,5 85,8 86,1

Bron: CPB (2001), SEP (div. jaren), SEO-bewerking

Volgens de tabel is de groei van het aandeel vrouwen in loondienst groter bij alle 
huishoudens dan bij de huishoudens die gebruikmaken van (formele) kinderop-
vang. Dat is het geval omdat er al meer vrouwen werken in de groep huishoudens die 
gebruikmaken van (formele) kinderopvang. Er is daarom bij die groepen huishou-
dens minder ruimte voor een toename van de arbeidsparticipatie.

2 De arbeidsparticipatie voor de gehele vrouwelijke beroepsbevolking en voor vrouwen 
met kinderen van 0-12 jaar namen beide met circa 1,5% per jaar toe in de jaren ’90 (in 
personen). Voor de gehele vrouwelijke beroepsbevolking geldt dat ze meer in deeltijd 
zijn gaan werken (gemiddeld minder werkuren per werkende vrouw), voor de vrouwen 
met kinderen van 0-12 jaar geldt hetzelfde: de groep moeders met kleine banen (minder 
dan twintig uur per week) groeide sneller, dan het aandeel moeders met een grote baan.
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Aandeel vrouwen met meer dan twintig werkuren per week
Er is geen directe prognose voorhanden van het aantal vrouwen, met kinderen, dat 
een baan heeft van meer dan twintig werkuren per week. Er is wel een prognose 
gemaakt door het cpb van het verwachte aantal werkuren van vrouwen (cpb 2001). 
Daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal werkuren per vrouw licht afneemt tot 2010.3 
Gecombineerd met de ontwikkeling van de netto-arbeidsparticipatie is dat om te 
rekenen naar de verandering van het aandeel vrouwen dat meer dan 20 uur per week 
werkt. De netto arbeidsparticipatie stijgt sneller dan dat het aantal werkuren daalt. 
Daarom neemt het aandeel vrouwen toe, dat meer dan 20 uur per week werkt.

Tabel 5.5  Prognose van aandeel vrouwen met meer dan twintig werkuren per week 
in procenten

vrouwen uit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

alle huishoudens

0-3 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,1 31,3 31,5 31,7

4-12 28,6 28,8 29,0 29,3 29,5 29,8 30,0 30,2 30,5

huishoudens met 
kinderopvang

0-3 45,6 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1 47,4 47,7 48,0

4-12 45,8 46,2 46,6 47,0 47,4 47,8 48,1 48,5 48,9

huishoudens met 
formele kinderopvang

0-3 57,6 57,9 58,3 58,7 59,1 59,5 59,9 60,3 60,7

4-12 56,4 56,9 57,3 57,8 58,3 58,8 59,2 59,7 60,2

Bron: CPB (2001), SEP (div. jaren), SEO-bewerking

De trend van het aandeel vrouwen dat meer dan twintig uur per week werkt daalt 
wanneer we kijken naar alleen de huishoudens waar de vrouw minstens twaalf uur 
per week werkt. Binnen die groep huishoudens daalt het aandeel dat meer dan twin-
tig uur per week werkt omdat het totaal aantal werkuren per vrouw afneemt. Voor 
deze groep vrouwen wordt dat deeltijdeffect niet gecompenseerd door een toene-
mende arbeidsparticipatie. Immers al deze vrouwen werken al. Bijgevolg neemt het 
aandeel vrouwen toe dat minder dan twintig uur werkt.

Een prognose voor het aantal werkuren per week is voor de vorige versie van 
het ramingsmodel kinderopvang gemaakt op basis van gegevens uit de Enquête 
Beroepsbevolking, jaargangen 1992-1998.

3 De prognose van het cpb verwacht een afname van 0,35% per jaar in het aantal weke-
lijkse werkuren van vrouwen. Een vrouw die in 2003 24 uur per week werkt, zal volgens 
deze verwachting 23,1 uur werken in 2010.
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Zorgdagdelen
Als ouders zelf beschikbaar zijn om voor hun kind te zorgen, dan hebben ze geen 
kinderopvang nodig. De variabele zorgdagdelen geeft aan hoeveel dagdelen de 
ouders (of ouder) zelf beschikbaar is. Deze exogene is van directe invloed op het 
aantal dagdelen kinderopvang waar ze behoefte aan hebben. We veronderstellen dat 
de ontwikkeling van het aantal zorgdagdelen alleen samenhangt met de ontwikke-
ling van het aantal werkuren per week en de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat de 
hoeveelheid tijd besteed aan andere activiteiten constant is. In tabel 5.7 is te zien dat 
het aantal zorgdagdelen afneemt. Deze ontwikkeling is een combinatie van het afne-
mend aantal werkuren en de toenemende arbeidsparticipatie.

Tabel 5.7 toont de ontwikkeling van het aantal zorgdagdelen dat de ouders zelf 
beschikbaar zijn. Voor de gehele groep neemt dat af. Daar is de positieve ontwikke-
ling van de arbeidsparticipatie groter dan de afname van het aantal uren per week 
dat gewerkt wordt. Deze groep gaat per saldo meer werken en is dus minder beschik-
baar om zelf voor de kinderen te zorgen. De subgroep die van formele kinderopvang 
gebruik maakt heeft in 2010 meer dagdelen beschikbaar om voor de eigen kinderen 
te zorgen. Voor hen is de positieve ontwikkeling van de arbeidsparticipatie kleiner 
dan de afname van het aantal uren per week. Ze gaan per saldo minder werken en 
hebben zelf meer zorgdagdelen beschikbaar.

De ontwikkeling van de beschikbare zorgdagdelen is stijgend voor de groep huis-
houdens waar de vrouw minstens 12 uur werkt: deze vrouwen gaan allemaal minder 
uren werken (en hebben niet het effect van toenemende arbeidsparticipatie, want ze 
werken allemaal al). De afname van het aantal werkuren is 3,3% over de hele periode 
tot met 2010. De toename van de beschikbare zorgdagdelen is daaraan gelijk voor de 
huishoudens met een werkende vrouw.

Tabel 5.6  Prognose van aandeel vrouwelijke werknemers met meer dan twintig werkuren 
per week

werkende vrouwen uit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

alle huishoudens

0-3 50,1 49,6 49,2 48,7 48,3 47,9 47,5 47,1 46,7

4-12 49,5 49,0 48,6 48,1 47,7 47,2 46,8 46,4 46,0

huishoudens met 
kinderopvang

0-3 50,0 49,6 49,1 48,7 48,2 47,8 47,4 47,0 46,6

4-12 49,4 48,9 48,4 47,9 47,5 47,1 46,6 46,2 45,8

huishoudens met 
formele kinderopvang

0-3 62,1 61,5 60,9 60,4 59,8 59,3 58,8 58,3 57,8

4-12 60,2 59,6 59,0 58,5 57,9 57,4 56,9 56,4 55,9

Bron: CPB (2001), SEP (div. jaren), SEO-bewerking
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Huishoudinkomen
Het cpb heeft het ‘voorzichtig trendmatige’ scenario gemaakt dat aangeeft dat het 
besteedbare gezinsinkomen vanaf 2003 tot en met 2007 gemiddeld met 4,9 procent 
per jaar zal toenemen. Het besteedbare gezinsinkomen is gedefi nieerd als: het inko-
men dat gezinnen met kinderen te besteden hebben na aftrek van belastingen en na 
bijtelling van kinderbijslagen. De ontwikkeling die wordt verwacht is dynamisch van 
aard. Dat betekent dat het de ontwikkeling is die gemiddeld voor de hele populatie 
wordt verwacht. Het is dus niet de inkomensontwikkeling van een bepaald type huis-
houden, het houdt ook rekening met veranderingen van typen huishoudens. Zo zal 
het inkomen volgens het scenario dus ook toenemen als het aantal twee-verdieners 
toeneemt, en zal het afnemen als bijvoorbeeld de werkloosheid toeneemt.

Het besteedbare gezinsinkomen is nominaal. Om dit gezinsinkomen om te rekenen 
in een reëel bedrag moet het met infl atie verminderd worden. Voor de infl atie heeft 
het cpb ook een scenario gemaakt. Tot en met 2010 verwacht men een constante 
infl atie van 1,25% per jaar. De ontwikkeling van het besteedbare gezinsinkomen 
komt daarmee op 3,65% (4,9 – 1,25%).4 In tabel 5.8 wordt de ontwikkeling getoond 
van het nominale en het reële besteedbare gezinsinkomen en van de infl atie.

Tabel 5.7 Aantal zorgdagdelen dat ouder zelf het kind verzorgt 
 naar verschillende subgroepen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alle huishoudens

0-3 6,70 6,63 6,57 6,50 6,43 6,37 6,30 6,24 6,18

4-12 6,71 6,63 6,56 6,48 6,41 6,33 6,26 6,19 6,12

Huishoudens met 
kinderopvang

0-3 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,14 5,14

4-12 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82

Huishoudens met 
formele kinderopvang

0-3 4,91 4,92 4,93 4,94 4,95 4,96 4,97 4,98 4,99

4-12 4,40 4,41 4,41 4,41 4,42 4,42 4,42 4,42 4,43

Bron: SEP (div. jaren)/POLS’01, SEO-bewerking 

4 Deze ontwikkeling lijkt aan de hoge kant maar wordt door het cpb gemotiveerd. Het cpb 
hanteert de ‘technische’ veronderstelling dat het eindjaar van het middellange termijn 
scenario conjunctureel neutraal is. Bij het opstellen van dit scenario in juni 2003 is, conform 
beschikbare informatie, gerekend met een betrekkelijk grote economische ‘dip’ in 2003, en 
bijgevolg een sterker conjunctureel herstel daarna – immers tot een neutraal niveau.
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Het cpb-scenario loopt van 2003 tot en met 2007. De periode aansluitend tot en 
met 2010 hebben we zelf geëxtrapoleerd. De ontwikkeling van 2002 naar 2003 komt 
uit de Macro-economische Verkenningen van het cpb van 2002. Daarin staat dat 
de groei in dat jaar in reële termen 2,75% bedraagt (de nominale groei is 5% en de 
infl atie 2,25%). De getoonde inkomensontwikkeling doet zich volgens de veronder-
stelling voor bij de gehele groep huishoudens en bij de huishoudens waar de vrouw 
werkt – in de stappen 1, 2 en 3.

Tabel 5.8 Prognose van nominaal en reëel besteedbaar gezinsinkomen en infl atie

In EuroEuro 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

besteedbaar gezinsinkomen, 
nominaal

22.750 23.900 25.100 26.300 27.600 29.000 30.400 31.900 33.500

besteedbaar gezinsinkomen, 
reëel

 — 23.400 24.300 25.200 26.100 27.100 28.100 29.100 30.200

infl atie — 2,25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%

Bron: CPB (2003), SEO-bewerking 

De vorige versie van het ramingsmodel kinderopvang ging op advies van het cpb uit 
van een lagere groei van het besteedbare gezinsinkomen in reële termen: 2,5% per 
jaar, tegen 3,65% in de huidige raming.

Opleidingsniveau
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gebruikt het lector 
model om referentieramingen te maken van onder andere het gemiddelde oplei-
dingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking. Daaruit blijkt het volgende.

Het aandeel mannen en vrouwen tussen 20 en 54 jaar met een hbo- of wo-oplei-
ding neemt gemiddeld met ongeveer 1 procent per jaar toe. Voor deze prognose zijn 
we echter op zoek naar de ontwikkeling van het opleidingsniveau van vrouwen. Hoe 
verhoudt die zich tot de ontwikkeling van de gehele bevolking in deze leeftijdsgroep? 
Ze zijn nagenoeg aan elkaar gelijk. De verandering van het aandeel hoger opgeleiden 
in de bevolking wordt bijna geheel veroorzaakt door een stijging van het aandeel 
hoger opgeleiden in de stroom schoolverlaters. Het opleidingsprofi el van de vrouwe-
lijke schoolverlaters wijkt volgens het ministerie van ocenw niet (meer) af van dat 
van de mannen. We kunnen daarom veronderstellen dat voor de ontwikkeling van 
het vrouwelijke deel van de bevolking hetzelfde geldt als voor de gehele bevolking.

Het aandeel lager opgeleiden in de beroepsbevolking neemt gemiddeld met onge-
veer een half procent per jaar af. Een lagere opleiding betekent bijvoorbeeld een vmbo 
opleiding. Ook hier veronderstellen dat hetzelfde geldt voor vrouwen. Het aandeel 
middelbaar opgeleide vrouwen verandert nagenoeg niet. De getoonde ontwikkeling in 
tabel 5.9 wordt verondersteld te gelden voor de gehele groep huishoudens en voor de 
huishoudens waar de vrouw werkt. Voor beide groepen in de stappen 1, 2 en 3.
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Tabel 5.9 Groei van de aandelen lager, middel en hoger opgeleiden onder 20-54-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

lager 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95

middel 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99

hoger 1,00 1,02 1,03 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,09

Bron: Ministerie van OcenW (2003), SEO-bewerking 

In de vorige versie van het ramingsmodel kinderopvang werd bij de prognose van het 
opleidingsniveau gebruik gemaakt van een raming van het cpb/cbs uit 1997. In die 
prognose werd een jaarlijkse verandering verwacht van het aandeel van de bevolking 
met een hogere opleiding van 1%, terwijl het deel lager opgeleiden met jaarlijks met 1% 
zou afnemen en de middengroep gelijk zou blijven. Sinds 1997 is er bij het cpb en bij 
het cbs geen nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van het opleidingsniveau.

Opleidingsparticipatie
Uit de referentie ramingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen blijkt ook de ontwikkeling in de participatiegraad in onderwijs. Die 
raming is onderverdeeld naar leeftijd, maar niet naar geslacht. We zullen veronder-
stellen dat de participatiegraad van vrouwen in onderwijs dezelfde ontwikkeling 
doormaakt als de participatiegraad bij mannen. Deze veronderstelling heeft alleen 
betrekking op de ontwikkeling: het niveau van de participatiegraad kan wel verschil-
len tussen mannen en vrouwen. Het niveau van de participatiegraad is 10,1% voor 
vrouwen met kinderen tussen 0-3 jaar en 12,7% voor vrouwen met kinderen tussen 
4-12 jaar. De ontwikkeling van deze cijfers is in tabel 5.10 weergegeven. We veron-
derstellen dat de ontwikkeling van de opleidingsparticipatiegraad (onderste regel 
van de tabel) niet anders is voor vrouwen in stap 2 of 3, of voor alleen de vrouwen die 
meer dan twaalf uur per week werken. In het ramingsmodel kinderopvang uit 2001 
werd verondersteld dat de opleidingsparticipatie niet zou veranderen.

Tabel 5.10 Groei van de onderwijsparticipatiegraad, vrouwen met kinderen en index

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vrouwen met kinderen 0-3 10,1% 10,3% 10,4% 10,6% 10,7% 10,9% 11,2% 11,4% 11,6%

vrouwen met kinderen 4-12 12,7% 13,0% 13,1% 13,3% 13,5% 13,8% 14,0% 14,3% 14,6%

index 1,00 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15

Bron: Ministerie van OCenW (2003), SEO-bewerking

5 Voor het jaar 2003 is in de raming gerekend met een infl atie van 2,25%. Echter, in dat 
jaar zijn de ouderbijdragen gestegen met 7%. Na aftrek van infl atie dus met 4,75%.
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Stedelijkheidsgraad
De stedelijkheidsgraad geeft aan hoeveel adressen er zijn in de directe omgeving van 
het adres van het huishouden. Deze factor is van invloed op de behoefte aan kinder-
opvang. Het Ruimtelijk Planbureau heeft een prognose gemaakt van de ontwikke-
ling van de stedelijkheidsgraad de komende twintig jaar (Primos/rpb 2003). Daaruit 
blijkt dat de stedelijkheidsgraad jaarlijks toeneemt met 0,3%. Er is geen eenduidige 
informatie die aangeeft dat deze toename van de stedelijkheidsgraad anders zou zijn 
voor de subgroep huishoudens die (formele) kinderopvang gebruiken, of waar de 
vrouwen meer dan twaalf uur in de week werken. Tabel 5.11 geeft de ontwikkeling 
van de stedelijkheidsgraad weer. In het ramingsmodel kinderopvang uit 2001 werd 
verondersteld dat de stedelijkheidsgraad niet zou veranderen.

Tabel 5.11 Ontwikkeling van stedelijkheidsgraad, voor huishoudens met kinderen

huishoudens 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

met kinderen van 0  -  3 43,5 43,6 43,7 43,9 44,0 44,1 44,3 44,4 44,5

met kinderen van 4  - 12 40,7 40,8 41,0 41,1 41,2 41,3 41,5 41,6 41,7

Bron: Primos/RPB (2003), SEO-bewerking

Prijzen van kinderopvang
In het geschatte model is nu ook de reële (voor infl atie gecorrigeerde) ouderbijdrage 
voor de kinderopvang gebruikt als verklarende variabele. In de versie van 2001 was 
dat niet het geval omdat deze exogene bij de schatting niet van signifi cante invloed 
bleek op de behoefte aan kinderopvang. In dit onderdeel van de prognose zullen we 
uitgaan van een ontwikkeling in de ouderbijdrage die de infl atie volgt na 2003.5 Ook 
de prijs die ouders betalen voor informele opvang wordt verondersteld de infl atie te 
volgen. In reële termen blijft de ouderbijdrage dus constant. Met behulp van het bij-
geleverde Excel-model kunnen andere varianten worden doorgerekend. In de hoofd-
stukken 2 en 3 werden additionele effecten van prijzen en een aanpassing van de 
ouderbijdragesystematiek besproken. Tabel 5.12 vat de ontwikkeling van de ouderbij-
drage, zoals we die voor de raming gebruiken, nog eens samen.

Tabel 5.12 Prognose van ouderbijdrage, in procenten ten opzichte van het niveau in 2002

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

nominale ouderbijdrage 7 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

reële ouderbijdrage 4.75 0 0 0 0 0 0 0%

Bron: CPB (2003), SEO-bewerking
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5.3 Samenvatting

Voor deze versie van het ramingsmodel kinderopvang hebben we voor de exogenen 
andere prognoses gebruikt, dan voor de eerste versie. In de onderstaande tabel vatten 
we de veranderingen nog eens samen.

Tabel 5.13 Overzicht verschillen in prognoses van exogenen, versies 2001 en 2003

naam exogene prognose versie 2001 [bron] prognose versie 2003 [bron]

huishoudens, eenouder-
gezinnen, aantal kinde-
ren per huishouden

groei aantal eenoudergezinnen: 0,4%/jr 
aantal kinderen per huishouden constant 
voor 0-3 jaar en lichte stijging 4-12 jaar
[CBS (Huishoudensprognose 1998-
2050)]

Groei aantal eenoudergezinnen: 1%/jr’,
Aantal kinderen per huishouden 
constant
[CBS (Huishoudensprognose 2003-
2050)]

participatiegraad vrou-
wen

59,3% met een toename van 
1,3 procentpunt per jaar 
[CBS/CPB (Bevolking en Arbeidsaanbod, 
1997)]

54% (0-3 jaar) in 2002 met een 
toename van 0,8 procentpunt per jaar
[CPB (Arbeidsparticipatie van vrouwen, 
2001) en CBS (SEP 1990-2001)]

> 20 werkuren per week 2,9% groei per jaar
[CBS (EBB tot en met 1998)]

toename van 0,3 tot 0,8 procentpunt 
per jaar
[CPB (Arbeidsparticipatie van vrouwen, 
2001)]

huishoudinkomen, 
infl atie

2,5% reëel
[CPB (op verzoek een prognose 
gemaakt)]

4,9% groei per jaar verminderd 
met 1,25% infl atie (dus 3,1% reëel)
[CPB, afdeling Inkomens en Prijzen 
(2003)]

opleidingsniveau hoger opgeleid: +1% per jaar
lager opgeleid: -1% per jaar
[CBS/CPB (Bevolking en Arbeidsaanbod, 
1997)]

hoger opgeleid: circa +1% per jaar
lager opgeleid: circa -0,5% per jaar
[OCenW (prognoses uit model LECTOR 
beschikbaar gesteld in 2003)]

opleidingsparticipatie geen verandering
[eigen veronderstelling]

neemt tot 2010 toe met circa 
2 procentpunt
[OCenW (prognoses uit model LECTOR 
beschikbaar gesteld in 2003)]

stedelijkheidsgraad geen verandering
[eigen veronderstelling]

groei van 0,3% per jaar
[Primos/RPB(beschikbaar gesteld in 
2003)]

prijs van kinderopvang geen invloed op behoefte aan 
kinderopvang

ontwikkeling is gelijk aan infl atie
[CPB, afdeling Inkomens en prijzen 
(2003)] 
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6  Het ramingsmodel

6.1 Inleiding

Het ramingsmodel voor de vraag naar kinderopvang wordt gebaseerd op de micro-
schattingen van de relatie tussen het gebruik en determinanten van het gebruik (de 
zogenoemde exogenen), en de (toekomstige) ontwikkelingen van deze determinan-
ten in de loop der tijd. Deze componenten zijn besproken in de hoofdstukken 4 en 
5. Daarnaast zijn enkele aanvullende veronderstellingen noodzakelijk. Paragraaf 
6.2 gaat in op de aanvullende veronderstellingen. In hoofdstuk 4 zijn afzonderlijke 
modellen geconstrueerd voor de opvang van kinderen van 0-3 jaar, en van kinderen 
4-12 jaar. De prognoses worden ook voor beide groepen afzonderlijk berekend in de 
paragrafen 6.3 en 6.4. Ook worden er modellen geconstrueerd voor werknemers-
huishoudens. Deze modellen worden gepresenteerd in bijlage B6, de resulterende 
ramingen in paragraaf 6.5. Paragraaf 6.6 bevat een samenvatting van de resultaten. 

6.2 Veronderstellingen

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe de relatie tussen het gebruik van opvang en de 
achterliggende factoren (exogenen) in drie stappen wordt gemodelleerd. Stap 1 
beschrijft de kans dat een huishouden opvang gebruikt (formeel of informeel), stap 
2 beschrijft de kans dat gebruikers van opvang gebruikmaken van formele opvang 
(kindercentrum of gastouderopvang), en stap 3 beschrijft het gemiddelde aantal 
uren opvang dat huishoudens met formele opvang per kind per week gebruiken. 
De drie stappen (kansen en uren) kunnen voor verschillende jaren worden geraamd 
door gebruik te maken van de prognoses van de determinanten uit hoofdstuk 5.1 
Benadrukt dient te worden dat de raming geen rekening houdt met nieuw beleid. 
Verondersteld wordt dat er geen verandering plaatsvindt met betrekking tot bijvoor-
beeld de ontwikkeling van de eigen bijdrage. Voor de stijging van de eigen bijdrage 
tussen 1-1-2002 en 1-1-2003 is de gerealiseerde stijging gehanteerd, voor de jaren 
daarna wordt de toename van de eigen bijdrage gelijkgesteld aan de infl atie (dus 
geen reële prijsstijging).

1 Merk op dat de startwaarden (voor begin 2002) voor de variabelen verschillen tussen de 
verschillende stappen. De berekeningen gaan immers uit van verschillende populaties. 
Zo betreft stap 1 alle huishoudens met kinderen in de relevante leeftijdscategorie, terwijl 
stap 2 alleen de huishoudens betreft die opvang gebruiken voor werk of studie. De 
kenmerken van de groep gebruikers verschillen van die van de niet-gebruikers zodat 
de gemiddelde waarden van de variabelen ook verschillen tussen de stappen. Ook de 
groeipaden van de determinanten kunnen verschillen tussen de verschillende stappen. 
Zie hiervoor hoofdstuk 5.
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Deze drie stappen worden gecombineerd om een raming van het gebruikte aantal 
uren formele kinderopvang te maken. Het aantal huishoudens in Nederland met kin-
deren in de relevante leeftijdsgroep (0-3 jaar resp. 4-12 jaar) wordt vermenigvuldigd 
met de kans dat een huishouden opvang gebruikt (stap 1) en de kans dat de gekozen 
vorm van opvang formele opvang is (stap 2). Dit levert het totale aantal huishoudens 
dat gebruikmaakt van formele opvang. Dit aantal huishoudens wordt vermenig-
vuldigd met het gemiddeld aantal kinderen per huishouden en met het aantal uren 
formele opvang per week dat per kind wordt gebruikt (stap 3). Dit levert het totale 
gebruik van formele opvang gemeten in uren per week. 

Op het als boven berekende gebruikte aantal uren kinderopvang dienen enkele 
aanpassingen te worden gedaan om een beeld te geven van de gevraagde uren kinder-
opvang: er moet worden geijkt op het werkelijke gebruik en worden gecorrigeerd voor 
de onvervulde vraag. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Tot slot wordt er een afzonderlijk model 
geconstrueerd voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst werkt. Ook hiervoor 
moeten extra aanpassingen worden gedaan. Alle aanpassingen worden hieronder 
besproken.

Correctie voor prijseffect
Bij de schattingen voor stap 1 en 2 is het niet mogelijk gebleken om een goed prijsef-
fect te schatten op microniveau (hoofdstuk 4). Wel is in hoofdstuk 2 een gemiddelde 
prijselasticiteit gevonden van –0,15 voor deze stappen tezamen. Deze wordt gebruikt 
om de raming van het aantal gebruikte uren kinderopvang te corrigeren voor het 
prijseffect. Dit betekent dat voor ieder procent stijging van de eigen bijdrage in een 
bepaald jaar, het aantal gebruikers van kinderopvang wordt verminderd met 0,15%. 2 
Voor stap 3, het aantal gebruikte uren kinderopvang, is wel een prijseffect gevonden 
bij de microschattingen.

IJken op werkelijk gebruik
Het geraamde aantal plaatsen moet voor 1-1-2002, het startpunt van de ramingen, 
het werkelijke aantal gebruikte plaatsen correct weergeven. In de praktijk is dit niet 
precies het geval. Daarom worden de ramingen geijkt. Er wordt een correctiefac-
tor berekend die deze ijking voor 2002 bewerkstelligt. De gegevens over het aantal 
beschikbare plaatsen van sgbo   3 zijn hiervoor het uitgangspunt (ruim 102.500 
plaatsen voor 0-3-jarigen en ruim 54.600 plaatsen voor 4-12-jarigen). Naast het 

2 Gebruik inclusief prijseffect = gebruik exclusief prijseffect * (1 – 0,0015 * (prijsstijging 
van t–1 > t in procenten))

3 De cijfers van sgbo worden gebruikt, omdat deze meer informatie geven dan bijvoor-
beeld de cijfers van het Netwerkbureau uitbreiding kinderopvang. Naast cijfers voor het 
aantal beschikbare plaatsen hebben we ook gegevens nodig met betrekking tot bezet-
tingsgraad en wachtlijsten.
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gebruik is er echter ook sprake van frictieleegstand: de opvangplaatsen worden niet 
volledig bezet. De bezettingsgraad bij de formele opvang bedroeg begin 2002 voor 
0-3-jarigen 90% en 85% voor 4-12-jarigen (sgbo 2003). Het totale aantal beschik-
bare plaatsen moet hiervoor worden gecorrigeerd om het aantal gebruikte plaatsen 
te verkrijgen. Het bijbehorende werkelijk gebruikte aantal uren per week is hieruit 
af te leiden door het aantal plaatsen te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de 
opvang gemiddeld per dag gebruikt wordt en het aantal dagen per week dat opvang 
wordt gebruikt. Voor de kinderdagverblijven wordt uitgegaan van acht uur per dag; 
voor de buitenschoolse opvang wordt drie uur per dag gehanteerd. Deze aantallen-
uren zijn de gemiddeld waargenomen gebruikte uren opvang in pols’01. Het aantal 
contracturen ligt hoger (ongeveer tien respectievelijk vijf per dag). In beide gevallen 
wordt uitgegaan van vijf dagen per week. De verhouding van het zo berekende werke-
lijke gebruik en het geraamde gebruik levert nu de ijkfactor voor 2002.4 Deze ijkfac-
tor wordt ook voor de andere jaren toegepast. 

Correctie voor onvervulde vraag
Evenals in de vorige versie van het ramingsmodel levert de raming een onderschat-
ting van de werkelijke vraag naar kinderopvang doordat er een aanbodtekort is: er is 
sprake van onvervulde vraag. Daarom wordt bij de raming rekening gehouden met de 
omvang van de wachtlijsten. De wachtlijst die gerapporteerd wordt door sgbo (2003) 
is te hoog, doordat het geen zuivere wachtlijst is. De wachtlijstcijfers worden vertekend 
door dubbeltellingen en vervuilingen, alsmede door het feit dat het vaak plannings-
lijsten zijn (DeLoos Monitoring 2003, concept). Er wordt cf. DeLoos Monitoring (2003 
concept) verondersteld dat in 2002 de onvervulde vraag 50% van de wachtlijst (in plaat-
sen) bedraagt. De verhouding tussen de wachtlijst en het gebruik in 2002 wordt als 
opslagfactor gehanteerd om deze onderschatting weg te nemen.5 Voor 0-3-jarigen be-
draagt de wachtlijst ongeveer 18% van het gebruik, voor 4-12-jarigen 14% (sgbo 2003). 
De correctiefactor voor 2002 wordt daarom ook voor de andere jaren gehanteerd.

De vraag gemeten in contracturen en plaatsen
In het bovenstaande is uiteengezet hoe de raming van het aantal gevraagde uren tot 
stand komt op basis van de berekening van het aantal gebruikte uren. Deze vraag 
wordt omgezet in een vraag naar een aantal contracturen per jaar en in een aantal 
plaatsen. Om het gevraagde aantal contracturen per jaar te vinden wordt het aantal 
gevraagde uren per week gedeeld door het gemiddeld aantal gebruikte uren per 

4 Gebruikte plaatsen sgbo 1-1-2002 = beschikbare plaatsen sgbo 1-1-2002 x bezettings-
graad sgbo 1-1-2002; geijkt gebruik in uren per week = (gebruik inclusief prijseffect) 
x (gebruikte plaatsen sgbo 1-1-2002 x gebruikte uren per week per plaats 1-1-2002) / 
(geraamde uren gebruik per week 1-1-2002).

5 Gevraagde uren per week = (geijkt gebruik in uren per week) x (1+0,5 (wachtlijst 1-1-
2002)/(gebruikte plaatsen sgbo 1-1-2002)).
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week en vermenigvuldigd met het aantal contracturen per jaar.6 Evenals bij het ijken 
worden voor het gebruik van 0-3-jarigen acht uur per dag (veertig uur per week) en 
van 4-12-jarigen drie uur per dag (vijftien uur per week) aangehouden. Het aantal 
contracturen is voor 0-3-jarigen 2590 per jaar en voor 4-12-jarigen 1381 per jaar (Van 
Doveren Marketing Analyse 2003, concept). Het gevraagde aantal plaatsen wordt 
verkregen door het gevraagde aantal contracturen per jaar te delen door het gemid-
deld aantal contract-uren per jaar per plaats.7 

Onderscheiden van gastouderopvang
In de microschattingen kon er geen onderscheid worden gemaakt tussen de opvang 
in kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang en de gastouderopvang door het 
geringe aandeel gastouderopvang in het gebruik. Daarom is de formele opvang daar 
gedefi nieerd als kinderdagverblijf respectievelijk buitenschoolse opvang inclusief 
de gastouderopvang voor kinderen in de bijbehorende leeftijdsgroep. Om toch een 
indruk te geven van de toekomstige vraag naar gastouderopvang wordt verondersteld 
dat het aandeel gastouderopvang in de formele opvang in de loop der tijd niet veran-
dert. In 2002 werd 4,5% van het totale aantal plaatsen voor formele opvang voor 0-3-
jarigen en 8,5% voor 4-12-jarigen verzorgd door gastouders (sgbo 2003). 

Werknemersramingen
Er worden afzonderlijke ramingen geconstrueerd voor de werknemershuishoudens. 
Deze worden benaderd door de huishoudens waarvan de vrouw in loondienst werkt. 
Hierbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst (zie ook hoofdstuk 4). Ten 
eerste worden de eenoudergezinnen waarvan de ouder een man is die in loondienst 
werkt ook meegenomen. Ten tweede is in pols’01 alleen bekend of de ouders twaalf 
uur of meer in loondienst werken. In de schattingen voor werknemers (vrouwen in 
loondienst) is geen rekening gehouden met de vrouwen die minder dan twaalf uur 
werken. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 was hiervoor niet voldoende informatie 
aanwezig. 

De ijking, de correctie voor onvervulde vraag, het omrekenen van gevraagde uren 
naar dagen en plaatsen en de verdeling tussen kinderdagverblijven/buitenschoolse 
opvang en gastouderopvang verloopt bij deze raming volgens hetzelfde stramien als 
bij de ramingen voor alle huishoudens. Slechts op één punt behoeven deze correcties 
een wijziging. Uit pols’01 blijkt dat 91% van de gebruikte uren formele opvang voor 
0-3-jarigen en 82% van de gebruikte uren formele opvang voor 4-12-jarigen door 
huishoudens met een vrouw in loondienst worden gebruikt. Daarom is de ijkfactor 
aangepast zodat de raming van het gebruik door werknemershuishoudens voor 2002 
een beeld geeft van het werkelijke gebruik van deze groep. Hierbij is ook rekening 

6 Gevraagde contracturen per jaar = (gevraagde uren per week x contracturen per plaats 
per jaar) /(gebruikte uren per plaats per week).

7 Gevraagde plaatsen = gevraagde contracturen per jaar/gemiddeld aantal contracturen 
per jaar (2590 voor de 0-3-jarigen en 1381 voor de 4-12-jarigen).
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gehouden met het gebruik van huishoudens (1%) waarvan de vrouw minder dan 
twaalf uur werkt.

Tabel B6.1 in de bijlage geeft een numeriek overzicht van de hier gehanteerde ver-
onderstellingen. De waarden van de gehanteerde correctiefactoren worden gegeven 
bij de bespreking van de desbetreffende ramingen.

6.3 De vraag naar kinderopvang 0-3-jarigen, alle huishoudens 2002-2010

6.3.1 Stap 1: Wel/geen opvang, alle huishoudens (0-3 jaar)

De resultaten van de microschatting van de kans op opvang ten behoeve van werk of 
studie (stap 1) voor de 0-3-jarigen worden in tabel 6.1 nogmaals weergegeven (coëf-
fi ciënten uit tabel 4.2). In de tweede kolom wordt de gemiddelde waarde van de exo-
gene variabelen op 1-1-2002 weergegeven. Deze zijn al eerder aan de orde geweest in 
hoofdstuk 5 en dienen als startwaarden in het basisscenario. In de laatste kolom is 
het effect van een verandering van een variabele op de kans dat een gemiddeld huis-
houden kinderopvang vraagt gegeven: de marginale effecten.

Tabel 6.1 Resultaten van de microschatting stap 1 alle huishoudens (wel/geen opvang), 
0-3-jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten
kind 4-12 aanwezig (%) –  0,43 34,3 –  0,10

vrouw werkt in loondienst (%) 2,15 54,1 0,47

beschikbare zorgdagdelen –  0,30 6,7 –  0,07

vrouw hoog opgeleid (%) 0,45 21,9 0,10

vrouw laag opgeleid (%) –  0,54 29,7 –  0,13

vrouw volgt opleiding (%) 1,11 9,9 0,22

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,05 2,81 0,01

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

De waarde –0,10 (eerste regel tabel 6.1), bijvoorbeeld, geeft aan dat de kans op 
opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar tien procentpunt minder wordt wanneer er een 
kind tussen de 4 en 12 jaar in het huishouden aanwezig is. De kans op opvang neemt 
af met zeven procentpunt wanneer er één zorgdagdeel extra beschikbaar is. De 
grootste effecten geven de variabelen die aangeven of de vrouw twaalf uur of meer in 
loondienst is en of zij een opleiding volgt: een verhoging van de kans op opvang van 
47 procentpunt respectievelijk 22 procentpunt. Hoogopgeleide vrouwen hebben een 
hogere kans, en laagopgeleide vrouwen een lagere kans op opvang dan de vrouwen 
met een middelbare opleiding. Tot slot neemt de kans op opvang met één procent-
punt toe wanneer het huishoudinkomen met 10.000 euro toeneemt.
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De relevante variabelen ontwikkelen zich in de ramingsperiode 2002-2010 volgens 
het pad zoals besproken in hoofdstuk 5. Dat levert voor de variabelen in deze stap de 
ontwikkelingen in Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Basisscenario voor de exogene variabelen stap 1 alle huishoudens, 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 4-12 aanwezig (%) 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3

vrouw werkt in loondienst (%) 54,1 55,0 55,8 56,6 57,4 58,3 59,1 59,9 60,7

beschikbare zorgdagdelen 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2

vrouw hoog opgeleid (%) 21,9 22,3 22,6 22,9 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0

vrouw laag opgeleid (%) 29,7 29,4 29,1 28,8 28,6 28,5 28,3 28,2 28,1

vrouw volgt opleiding (%) 9,9 10,1 10,2 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,4

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 2,81 2,89 2,99 3,09 3,20 3,30 3,40 3,50 3,61

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

De kans op opvang buiten het gezin wordt nu geraamd door de waarden van de exo-
gene variabelen voor 2002-2010 in de geschatte vergelijking in te vullen. Dit levert de 
kansen op opvang in tabel 6.3.

Tabel 6.3 De kans op opvang alle huishoudens, 0-3-jarigen (in procenten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden 
kinderopvang vraagt

62,8 63,9 65,0 66,0 67,1 68,1 69,1 70,1 71,0

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Volgens tabel 6.3 neemt de kans op opvang voor 0-3-jarigen met ongeveer één pro-
centpunt per jaar toe. Over de periode 2002-2010 levert dit een toename van 8,2 pro-
centpunt. 

6.3.2 Stap 2: Formele of informele opvang, alle huishoudens (0-3 jaar)

In de volgende stap wordt gekeken naar de kans dat een huishouden formele opvang 
(kinderdagverblijf of gastouderopvang) wil gebruiken, gegeven het feit dat dit huis-
houden van kinderopvang gebruikmaakt. De resultaten van tabel 4.3 staan in tabel 
6.4 nogmaals weergegeven. De opzet van de tabel is hetzelfde als die van tabel 6.1.
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Tabel 6.4 Resultaten van de microschatting stap 2 alle huishoudens 
(formele/informele opvang), 0-3-jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

vrouw werkt in loondienst (%) 0,55 82,6 0,13 

vrouw werkt 20+ uur p.w. (%) 0,44 45,6 0,11 

vrouw hoog opgeleid (%) 1,25 29,6 0,30 

stedelijke woonomgeving (%) 0,72 44,0 0,18 

eenoudergezin (%) 0,82 7,5 0,20 

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,11 3,09 0,03 

Bron: CBS (POLS’01), SCP-bewerking

De kans op formele opvang (gegeven dat er opvang wordt gebruikt) neemt toe met 
dertien procentpunt wanneer de vrouw in loondienst is, en met elf procentpunt als 
de vrouw meer dan twintig uur werkt. Hoogopgeleide vrouwen hebben 30 procent-
punt meer kans op formele opvang dan middelbaar of laagopgeleide vrouwen. Verder 
hebben huishoudens in een stedelijke omgeving volgens de berekeningen achttien pro-
centpunt meer kans op formele opvang dan huishoudens in niet-stedelijke gebieden. 
Eenoudergezinnen hebben twintig procentpunt meer kans op formele opvang dan 
twee-oudergezinnen en de kans neemt toe met drie procentpunt wanneer het inkomen 
met 10.000 euro stijgt.

Tabel 6.5 bevat de ontwikkelingen van de determinanten van de relevante variabe-
len. Dit scenario wijkt op sommige punten af van het scenario uit stap 1. Ten eerste 
wijken de gemiddelde waarden van de variabelen in 2002 af, doordat er een andere 
groep wordt bestudeerd (alleen de huishoudens met opvang). Ten tweede is voor 
sommige variabelen het groeipad verschillend voor de verschillende stappen. Dit 
is bijvoorbeeld het geval met de variabele ‘vrouw werkt in loondienst’. Voor nadere 
toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Tabel 6.5  Basisscenario voor de exogene variabelen stap 2 alle huishoudens 
(formele/informele opvang), 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vrouw werkt in loondienst (%) 82,6 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,5 84,8 85,1

vrouw werkt 20+ uur p.w. (%) 45,6 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1 47,4 47,7 48,0

vrouw hoog opgeleid (%) 29,6 30,0 30,5 30,9 31,3 31,6 31,8 32,1 32,3

stedelijke woonomgeving (%) 44,0 44,1 44,2 44,4 44,5 44,6 44,8 44,9 45,0

eenoudergezin (%) 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)
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De waarden van deze variabelen voor 2002 tot en met 2010 worden ingevuld in de 
geschatte vergelijking. Dit levert de volgende ontwikkeling in de kans dat een huis-
houden met opvang voor formele opvang kiest (tabel 6.6).

Tabel 6.6  De kans op formele opvang, alle huishoudens, 0-3-jarigen (in procenten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kans dat het huishouden formele 
kinderopvang vraagt 

46,2 46,7 47,3 47,9 48,4 49,0 49,5 50,0 50,5

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Volgens de berekeningen neemt in de periode 2002-2010 de kans dat een huishouden 
kiest voor formele opvang van een 0-3-jarige, gegeven dat het huishouden een vorm 
van opvang gebruikt, toe met 4,3 procentpunt.

6.3.3 Stap 3: Aantal uren formele opvang per kind, alle huishoudens (0-3 jaar)

Voor de huishoudens die formele opvang gebruiken wordt vervolgens bestudeerd 
hoeveel uur opvang per kind (per week) zij gebruiken. De schattingsresultaten van 
de relatie tussen het aantal uren opvang per kind en de exogene variabelen uit tabel 
4.4 wordt hier nogmaals samengevat (tabel 6.7). Hieraan zijn weer de gemiddelde 
waarden van de variabelen (de startwaarden voor het basisscenario) en de marginale 
effecten toegevoegd.

Tabel 6.7 Resultaten van de microschatting stap 3 alle huishoudens 
(aantal uren formele opvang), 0-3-jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 13 of ouder aanwezig (%) 0,42 5,6 9,05

vrouw werkt 20+ uur p.w. (%) 0,15 57,6 2,71

beschikbare zorgdagdelen –0,04 4,9 –0,73

vrouw hoog opgeleid (%) 0,10 45,4 1,88

stedelijke woonomgeving (%) 0,10 55,7 1,82

eenoudergezin (%) 0,13 10,1 2,45

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,02 3,3 0,36

eigen bijdrage p.u. –0,08 3,1 –1,45

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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Het aantal uren formele opvang per week neemt volgens het model met negen toe 
wanneer er een kind ouder dan 13 jaar aanwezig is. Huishoudens waarvan de vrouw 
meer dan twintig uur per week werkt gebruiken bijna drie uur per week meer formele 
opvang dan huishoudens waarvan de vrouw maximaal twintig uur werkt. Een extra 
beschikbaar zorgdagdeel doet het aantal uren formele opvang per week met minder 
dan één afnemen. Huishoudens met een hoogopgeleide vrouw gebruiken bijna twee 
uur per week meer formele opvang dan anderen; huishoudens in een stedelijke omge-
ving gebruiken bijna twee uur per week meer dan huishoudens in een niet-stedelijke 
omgeving. Tabel 6.7 geeft verder aan dat eenoudergezinnen gemiddeld 2,5 uur per 
week meer gebruiken dan tweeoudergezinnen en dat het aantal uren met 0,4 toeneemt 
bij een toename van het huishoudinkomen met 10.000 euro. Tot slot daalt het aantal 
uren met 1,5 wanneer de eigen bijdrage per uur met 1 euro toeneemt. Wederom wordt 
de ontwikkeling van de exogene variabelen bepaald volgens het stramien van hoofd-
stuk 5. Dit levert de volgende waarden voor 2002-2010, die weer afwijken van die van de 
overeenkomstige variabelen in het basisscenario voor stap 2 (tabel 6.5). 

Tabel 6.8 Basisscenario voor de exogene variabelen stap 3 alle huishoudens, 0-3 jaar

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 13 of ouder aanwezig (%) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

vrouw werkt 20+ uur p.w. (%) 57,9 58,3 58,7 59,1 59,5 59,9 60,3 60,7 63,0

beschikbare zorgdagdelen 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0

vrouw hoog opgeleid (%) 45,4 46,1 46,8 47,5 48,0 48,5 48,9 49,3 49,7

stedelijke woonomgeving (%) 55,7 55,9 56,0 56,2 56,4 56,6 56,7 56,9 57,1

eenoudergezin (%) 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2

eigen bijdrage p.u. 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Het invullen van deze toekomstige waarden voor 2002-2010 levert de volgende voor-
spelling van het gemiddelde aantal uren formele opvang per kind (tabel 6.9). In de 
periode 2002-2010 neemt, na een aanvankelijke zeer lichte daling, het gebruikte 
aantal uren formele opvang per kind, per week met 0,3 toe.

Tabel 6.9 Raming van het aantal gebruikte uren formele opvang per week per kind, 0-3 jaar

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

uren formele opvang per kind 18,3 18,1 18,2 18,3 18,3 18,4 18,5 18,5 18,6

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)
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6.3.4 Raming vraag naar opvang (0-3 jaar)

De stappen 1, 2 en 3 worden nu met het aantal huishoudens en het kindertal per 
huishouden gecombineerd tot een raming voor de totale vraag naar formele kin-
deropvang zoals aangegeven in paragraaf 6.2. Dit levert resultaten in tabel 6.10. Het 
aantal huishoudens met één of meer kinderen tussen 0 en 3 jaar (kolom 1) wordt ver-
menigvuldigd met het gemiddeld aantal kinderen in deze leeftijdsklasse voor deze 
huishoudens (kolom 2). Vermenigvuldiging met achtereenvolgens de kans op opvang 
(kolom 3), de kans op formele opvang (kolom 4) en het aantal uren formele opvang 
per week (kolom 5) geeft een raming van het aantal gebruikte uren formele opvang 
per week van deze huishoudens (laatste kolom).

Tabel 6.10 Raming gebruikte uren formele opvang, alle huishoudens, 0-3-jarigen 
(per 1 januari)

Jaar exogene ontwikkeling uitkomsten model raming

huishoudens 
met kinderen
 0-3 (x1000)

gem. 
kindertal

kans op 
opvang 

(stap 1)

kans op 
formele opvang 

(stap 2)

aantal uren 
per week 
(stap 3)

aantal gebruikte 
uren per week

(x1000)

2002 685,4 1,2 62,8 46,2 18,3 4.357,1

2003 682,9 1,2 63,9 46,7 18,1 4.395,6

2004 680,2 1,2 65,0 47,3 18,2 4.556,5

2005 670,5 1,2 66,0 47,9 18,3 4.636,1

2006 661,5 1,2 67,1 48,4 18,3 4.715,7

2007 651,9 1,2 68,1 49,0 18,4 4.785,3

2008 641,1 1,2 69,1 49,5 18,5 4.841,9

2009 631,3 1,2 70,1 50,0 18,5 4.900,8

2010 622,8 1,2 71,0 50,5 18,6 4.966,8

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

Het zo geraamde aantal gebruikte uren kinderopvang wordt gecorrigeerd voor 
vraaguitval door een eventuele prijsstijging en vervolgens geijkt op het werkelijke 
gebruik in 2002 en gecorrigeerd voor de onvervulde vraag zoals aangegeven in para-
graaf 6.2. Dit levert een raming voor de gevraagde uren per week (gecombineerde 
correctiefactor voor ijking en onvervulde vraag 0,997). De correctiefactor is kleiner 
dan één doordat het gebruik in plaatsen volgens sgbo lager is dan het gebruik 
volgens pols’01. Vervolgens wordt de raming omgerekend in het aantal gevraagde 
contracturen per jaar en het aantal plaatsen. Tot slot wordt er onderscheid gemaakt 
tussen gastouderopvang en kinderdagverblijven. Dit levert het volgende beeld.
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Tabel 6.11 Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, alle huishoudens, 
0-3-jarigen (per 1 januari)

jaar aantal gevraagde 
contracturen per jaar

(x1.000.000)

aantal gevraagde 
plaatsen
(x1000)

aantal gevraagde plaat-
sen kinderdagverblijf 

(x1000)

aantal gevraagde plaat-
sen gastouderopvang 

(x1000)

2002 281,4 108,7 103,8 4,8

2003 283,9 109,6 104,7 4,9

2004 294,3 113,6 108,6 5,1

2005 299,4 115,6 110,5 5,2

2006 304,6 117,6 112,4 5,2

2007 309,1 119,3 114,0 5,3

2008 312,7 120,7 115,4 5,4

2009 316,5 122,2 116,8 5,5

2010 320,8 123,9 118,3 5,5

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

De resultaten geven aan dat de vraag in 2002 ruim 281 miljoen uren per jaar bedroeg, 
ofwel 108.700 plaatsen. In de periode 2002-2010 groeit deze vraag naar 320 miljoen 
uren per jaar ofwel 123.900 plaatsen. Dit is een groei met 14%. Dit betekent voor de 
vraag naar kinderdagverblijven een toename van bijna 104.000 plaatsen in 2002 tot 
ruim 118.000 plaatsen in 2010. De gastouderopvang voor 0-3-jarigen neemt volgens 
deze raming toe van 4800 plaatsen in 2002 tot 5500 plaatsen in 2010. 

6.4 De vraag naar kinderopvang 4-12-jarigen, alle huishoudens, 2002-2010

6.4.1 Stap 1: Wel/geen opvang (4-12 jaar)

De resultaten van de microschattingen van stap 1 voor de 4-12-jarigen (tabel 4.5) 
worden in tabel 6.12 nogmaals weergegeven. De opzet van de tabel is hetzelfde als in 
tabel 6.1.

De marginale effecten geven aan dat de aanwezigheid van een kind van 0 tot 
3 jaar de kans op opvang voor een 4-12-jarige met zestien procentpunt verhoogt, 
terwijl de aanwezigheid van een kind van 13 jaar of ouder deze kans juist met twaalf 
procentpunt verlaagt. Het grootste effect is te vinden bij de variabele die aangeeft of 
de vrouw in loondienst werkt: dit verhoogt de kans op opvang met 29 procentpunt. 
Het effect van een extra beschikbaar zorgdagdeel is bescheiden (4 procentpunt). 
Hoogopgeleide vrouwen hebben een hogere kans op opvang dan vrouwen met een 
middelbare opleiding (vijf procentpunt), terwijl laagopgeleid vrouwen een lagere 
kans hebben (negen procentpunt). Een vrouw die een opleiding volgt heeft 9 % meer 
kans op opvang dan een vrouw die geen opleiding volgt.
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De volgende ontwikkelingen worden op basis van hoofdstuk 5 voor de variabelen veron-
dersteld. Merk weer op dat de startwaarden, en soms ook de groeipaden in dit scenario 
afwijken van die voor de ramingen van de opvang van 0-3-jarigen in paragraaf 6.3.

Tabel 6.13 Basisscenario voor de exogene variabelen stap 1, alle huishoudens, 4-12 jaar

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 0-3 aanwezig (%) 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

kind 13 of ouder aanwezig (%) 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8

vrouw werkt in loondienst (%) 49,1 49,9 50,7 51,6 52,4 53,2 54,0 54,9 55,7

beschikbare zorgdagdelen 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,1

vrouw hoog opgeleid (%) 18,5 18,7 19,0 19,3 19,5 19,7 19,9 20,0 20,2

vrouw laag opgeleid (%) 40,8 40,4 39,9 39,6 39,3 39,1 38,9 38,8 38,6

vrouw volgt opleiding (%) 12,1 12,3 12,4 12,6 12,8 13,1 13,4 13,6 13,9

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Dit levert de volgende gemiddelde kansen op gebruik van opvang voor de jaren 2002-
2010 (tabel 6.14). De kans op opvang voor een 4-12-jarige groeit volgens de bereke-
ningen van 25% in 2002 tot 29,7% in 2010; een groei met bijna 5 procentpunt.

Tabel 6.14 De kans op opvang, alle huishoudens, 4-12-jarigen (in procenten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden 
kinderopvang vraagt 

25,0 25,6 26,2 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Tabel 6.12 Resultaten van de microschatting stap 1 alle huishoudens (wel/geen opvang), 
4-12- jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 0-3 aanwezig (%) 0,76 19,5 0,16

kind 13 of ouder aanwezig (%) –0,68 39,8 –0,12

vrouw werkt in loondienst (%) 1,56 49,1 0,29

beschikbare zorgdagdelen –0,19 6,7 –0,04

vrouw hoog opgeleid (%) 0,26 18,5 0,05

vrouw laag opgeleid (%) –0,50 40,8 –0,09

vrouw volgt opleiding (%) 0,47 12,1 0,09

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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6.4.2 Stap 2: Wel/geen formele opvang (4-12 jaar)

In de tweede stap wordt de keuze voor formele of informele opvang bestudeerd. In 
tegenstelling tot de vorige versie van het ramingsmodel is het nu wel mogelijk deze 
keuze te modelleren. De schattingen zijn weergegeven in tabel 6.15. De coëffi ciënten 
komen uit tabel 4.6.

Tabel 6.15 Resultaten van de microschatting stap 2 alle huishoudens 
(formele/informele opvang): 4-12- jarigen (in procenten)

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

vrouw hoog opgeleid 0,66 27,9 0,13

vrouw volgt opleiding 0,45 15,5 0,09

stedelijke woonomgeving 0,54 41,4 0,10

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

De kans op formele opvang voor een 4-12-jarige, gegeven dat er een vorm van opvang 
wordt gebruikt, is dertien procentpunt hoger voor vrouwen met een hoge opleiding, 
dan voor vrouwen met een lager of middelbare opleiding, en is negen procentpunt 
hoger voor vrouwen die een opleiding volgen dan voor vrouwen die geen opleiding 
volgen. Huishoudens in een stedelijke omgeving hebben tien procentpunt meer kans 
op formele opvang dan huishoudens in een niet-stedelijke omgeving.

Tabel 6.16 geeft de ontwikkeling van de exogenen voor 2002-2010, en tabel 6.17 
geeft per jaar de voorspelde gemiddelde kans op formele opvang.

Tabel 6.16 Basisscenario voor de exogene variabelen stap 2 alle huishoudens, 4-12- jarigen 
(in procenten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vrouw hoog opgeleid 27,9 28,3 28,7 29,1 29,5 29,7 30 30,2 30,5

vrouw volgt opleiding 15,5 15,9 16 16,2 16,5 16,8 17,2 17,5 17,8

stedelijke woonomgeving 41,4 41,5 41,6 41,7 41,9 42 42,1 42,3 42,4

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)
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Tabel 6.17 De kans op formele opvang, alle huishoudens, 4-12- jarigen (in procenten)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
kans dat het huishouden formele 
kinderopvang vraagt

25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,5 25,6 25,7 25,8

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

De kans op formele opvang, gegeven dat een huishouden enige vorm van opvang 
gebruikt bedroeg in 2002 25,1%. Volgens de berekeningen stijgt deze kans in de 
periode 2002-2010 nauwelijks: in 2010 bedraagt deze kans slechts 0,7 procentpunt 
hoger dan in 2002.

6.4.3 Stap 3: Aantal uren formele opvang per kind (4-12 jaar)

Vervolgens wordt het aantal uren formele opvang per kind per week voorspeld. Hier-
voor worden de schattingsresultaten uit tabel 4.7 nogmaals samengevat in tabel 6.18.

Tabel 6.18 Resultaten van de microschatting stap 3 alle huishoudens (aantal uren formele 
opvang): 4-12- jarigen 

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 0-3 aanwezig (%) 0,15 30,3 1,03

beschikbare zorgdagdelen –0,03 4,4 –0,23

vrouw hoog opgeleid (%) –0,20 38,8 –1,34

eenoudergezin (%) 0,45 14,7 3,67

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,07 3,31 0,44

eigen bijdrage p.u. –0,07 2,99 –0,46

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

De laatste kolom in tabel 6.18 geeft aan dat het gemiddeld aantal uren formele 
opvang voor 4-12-jarigen ruim één uur per week hoger ligt voor huishoudens waar 
ook een 0-3-jarige aanwezig is, dan voor huishoudens waar dat niet het geval is. Een 
extra beschikbaar zorgdagdeel levert gemiddeld een daling van bijna een kwartier 
per kind per week. Vrouwen met een hoge opleiding gebruiken ruim een uur minder 
opvang per kind per week dan laagopgeleide vrouwen (1,34), terwijl eenoudergezin-
nen gemiddeld ruim 3,5 uur per kind per week meer gebruiken dan tweeoudergezin-
nen (+3,65). Tot slot gebruiken huishoudens waarvan het jaarinkomen met 10.000 
euro toeneemt bijna een halfuur per kind per week meer. Het effect van de eigen 
bijdrage is relatief wat hoger: iedere euro extra eigen bijdrage per uur gaat gepaard 
met een halfuur minder formele opvang.
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Tabel 6.19 geeft de ontwikkeling van de determinanten en tabel 6.20 laat het resulte-
rende gemiddeld aantal uren formele opvang per kind per week zien voor de periode 
2002-2010.

Tabel 6.19 Basisscenario voor de exogene variabelen stap 3 alle huishoudens, 4-12- jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 0-3 aanwezig (%) 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

beschikbare zorgdagdelen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

vrouw hoog opgeleid (%) 38,8 39,4 40,0 40,5 41,0 41,4 41,7 42,1 42,4

eenoudergezin (%) 14,7 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 15,9 16,1 16,3

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,31 3,40 3,52 3,64 3,76 3,88 4,01 4,13 4,25

eigen bijdrage p.u. 2,99 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Tabel 6.20 Raming van het aantal gebruikte uren formele opvang per kind per week, 
alle huishoudens, 4-12- jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

uren formele opvang per kind 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Gemiddeld bedraagt het aantal uren formele opvang per 4-12-jarige per week in 2002 
6,9. Dit aantal stijgt in de bestudeerde periode licht tot 7,3 uur in 2010.

6.4.4 Raming vraag naar opvang (4-12 jaar)

De stappen 1, 2 en 3 worden nu met het aantal huishoudens en het kindertal per 
huishouden gecombineerd tot een raming voor de totale vraag naar formele kinder-
opvang zoals aangegeven in paragraaf 6.2. Dit levert de volgende resultaten.
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Tabel 6.21 Raming gebruikte uren formele opvang, alle huishoudens, 4-12- jarigen 
(per 1 januari)

jaar exogene ontwikkeling uitkomsten model raming

huishoudens 
met kinderen
 0-3 (x1000)

gem. 
kindertal

kans op 
opvang
stap 1

kans op 
formele opvang 

stap 2

aantal uren 
per week

stap 3

aantal gebruikte 
uren per week

(x1000)

2002 1.223,8 1,5 25,0 25,1 6,9 788,1

2003 1.225,1 1,5 25,6 25,2 6,9 801,9

2004 1.227,2 1,5 26,2 25,3 7,0 836,4

2005 1.232,5 1,5 26,7 25,4 7,0 868,1

2006 1.236,3 1,5 27,3 25,5 7,1 899,5

2007 1.239,7 1,5 27,9 25,5 7,1 931,4

2008 1.241,8 1,5 28,5 25,6 7,2 963,0

2009 1.245,2 1,5 29,1 25,7 7,2 996,0

2010 1.246,6 1,5 29,7 25,8 7,3 1.028,4

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

Evenals bij de raming voor de vraag naar opvang voor 0-3-jarigen wordt het 
geraamde aantal gebruikte uren kinderopvang gecorrigeerd voor een eventuele prijs-
stijging en vervolgens geijkt op het werkelijke gebruik in 2002 en gecorrigeerd voor 
de onvervulde vraag zoals aangegeven in paragraaf 6.2 (gecombineerde correctiefac-
tor voor ijking en onvervulde vraag 1,010). Dit levert een raming voor de gevraagde 
uren per week. Vervolgens wordt de raming omgerekend in het aantal gevraagde 
contracturen per jaar, en het aantal plaatsen. Dit levert de resultaten in tabel 6.22.

Tabel 6.22 Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, alle huishoudens, 
4-12- jarigen (per 1 januari)

jaar
aantal gevraagde 

contracturen per jaar
(x1.000.000)

aantal gevraagde 
plaatsen
(x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen buitenschoolse 

opvang (x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen gastouder-

opvang (x1000)

2002 73,3 53,1 48,6 4,5

2003 74,6 54,0 49,4 4,6

2004 77,8 56,3 51,6 4,8

2005 80,7 58,5 53,5 4,9

2006 83,7 60,6 55,5 5,1

2007 86,6 62,7 57,4 5,3

2008 89,6 64,8 59,4 5,5

2009 92,6 67,1 61,4 5,7

2010 95,6 69,3 63,4 5,9

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)
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De ramingen geven aan dat de vraag in 2002 ruim 73 miljoen uren per jaar bedroeg, 
ofwel 53.100 plaatsen. In de periode 2002-2010 groeit deze vraag naar ruim 95 mil-
joen uren per jaar ofwel 69.300 plaatsen: een groei met 30%. De raming geeft verder 
aan dat het aantal plaatsen voor buitenschoolse opvang (91,5% van het totale aantal 
plaatsen) toeneemt van 48.600 in 2002 tot 63.400 in 2010. Het aantal gastouderplaat-
sen voor 4-12-jarigen ontwikkelt zich van 4500 in 2002 tot 5900 in 2010.

6.5 De vraag naar kinderopvang, werknemersraming 2002-2010

In bijlage B6 worden de stappen voor de ramingen van huishoudens waarvan de vrouw 
(of de alleenstaande vader) in loondienst werkt besproken. Hier wordt volstaan met 
het laten zien van de raming van het aantal contracturen en het aantal plaatsen. Deze 
gegevens komen overeen met die uit de tabellen B6.12 en B6.23. Tabel 6.23 geeft de 
resultaten voor de opvang van 0-3-jarigen, tabel 6.24 de raming van de vraag naar 
formele kinderopvang voor 4-12-jarigen.

Tabel 6.23 Raming gevraagde uren, dagen en plaatsen formele opvang, werknemers-
huishoudens, 0-3-jarigen (per 1 januari)

jaar
aantal gevraagde 

contracturen per jaar
(x1.000.000)

aantal gevraagde 
plaatsen
(x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen kinderdag-

verblijf (x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen gastouder-

opvang (x1000)

2002 260,3 100,5 96,0 4,5

2003 261,4 100,9 96,4 4,5

2004 269,0 103,9 99,2 4,6

2005 271,9 105,0 100,3 4,7

2006 275,0 106,2 101,4 4,7

2007 277,4 107,1 102,3 4,8

2008 279,3 107,8 103,0 4,8

2009 281,4 108,6 103,8 4,8

2010 284,0 109,7 104,8 4,9

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

Gemeten in contracturen per jaar levert de raming voor de werknemershuishoudens 
ongeveer 260 miljoen uren voor 2002 (100.500 plaatsen). In 2010 is de vraag gestegen 
tot 284 miljoen uren per jaar (109.700 plaatsen). Dit betekent een toename van ruim 
9%. De raming geeft aan dat het aantal plaatsen in kinderdagverblijven voor werkne-
mershuishoudens in 2002 96.000 bedroeg, en zal toenemen tot 104.800 in 2010. Voor 
gastouderopvang voor deze huishoudens wordt een toename van 4500 plaatsen in 
2002 tot 4900 plaatsen in 2010 voorzien.
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Tabel 6.24 Raming gevraagde uren, dagen en plaatsen formele opvang, 
werknemershuishoudens 4-12- jarigen

jaar
aantal gevraagde 

contracturen per jaar
(x1.000.000)

aantal gevraagde 
plaatsen
(x1000)

aantal gevraagde
 plaatsen kinderdag-

verblijf (x1000)

aantal gevraagde
plaatsen gastouder-

opvang (x1000)

2002 60,8 44,0 40,3 3,7

2003 61,3 44,4 40,6 3,8

2004 64,0 46,4 42,4 3,9

2005 66,1 47,9 43,8 4,0

2006 68,4 49,5 45,3 4,2

2007 70,6 51,1 46,8 4,3

2008 72,9 52,8 48,3 4,5

2009 75,1 54,4 49,8 4,6

2010 77,4 56,1 51,3 4,7

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

De werknemershuishoudens vragen volgens de berekeningen in 2002 ruim 60 mil-
joen uren per jaar, ofwel 44.000 plaatsen. In 2010 is de vraag toegenomen tot ruim 
77 miljoen uren (56.1000 plaatsen), een groei met ruim 27%. Volgens de raming 
waren er in 2002 40.300 plaatsen in buitenschoolse opvang voor werknemershuis-
houdens, en neemt dit aantal toe tot 51.300 in 2010. De gastouderopvang voor deze 
groep huishoudens neemt toe 3700 in 2002 tot 4700 in 2010.

6.6 Conclusies

6.6.1 Overzicht van resultaten 

Figuur 6.1 geeft een overzicht van de ramingen zoals deze in de paragrafen 6.3 tot en 
met 6.6 zijn geconstrueerd. Hierdoor kunnen de ramingen voor alle huishoudens (§ 
6.3 en § 6.4) en de ramingen voor alleen de werknemershuishoudens (§ 6.5 en § 6.6) 
worden vergelijken. In de fi guur is geen onderscheid gemaakt tussen gastouderop-
vang en andere vormen van opvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang).

Figuur 6.1 laat zien dat de vraag naar formele opvangplaatsen voor 0-3-jarigen in 
2002 bijna 109.000 bedroeg, en dat dit aantal volgens de raming oploopt tot ongeveer 
124.000 in 2010. Dit is een groei van 14%. In 2002 betrof 92% van de vraagplaatsen 
voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is (100.500 plaatsen). De groei 
van de vraag van werknemershuishoudens (9%) blijft wat achter bij die vraag van 
alle huishoudens: in 2010 was het aandeel voor deze groep nog maar 89% (109.700 
plaatsen).
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De vraag naar formele opvang voor 4-12-jarigen bedroeg volgens het model in 2002 
53.000 plaatsen. Werknemershuishoudens oefenden een vraag uit van ruim 44.000 
plaatsen (83% van het totaal). In de periode 2002-2010 groeit de geraamde vraag naar 
formele opvang voor 4-12-jarigen met 30% tot bijna 70.000 plaatsen. Ook hier blijft 
de groei van de vraag van werknemershuishoudens (27%) wat achter bij die vraag van 
alle huishoudens.

De conclusie is dat de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen niet leidt tot een 
toename van het aandeel dat werkende vrouwen in de vraag naar opvang voor hun 
rekening nemen. Hieraan ligt met name de afname van de gemiddelde werkduur van 
vrouwen ten grondslag (zie hoofdstuk 5).

6.6.2 Vergelijking met de resultaten van het ramingsmodel SEO/SCP (2001)

Het ramingsmodel seo/scp (2001) levert de ramingen voor de periode 1999-2007. 
Figuur 6.2 laat de verschillen tussen deze ramingen zien en de resultaten uit het hui-
dige model.

In fi guur 6.2 vallen twee zaken op. Ten eerste is de geraamde vraag uit seo/scp 
(2001) in 2002 veel lager dan de vraag uit het huidige model. Dit geldt voor beide 
leeftijdscategorieën. Het werkelijke gebruik in 2002 (dus exclusief onvervulde vraag) 
was al groter dan de geraamde vraag uit seo/scp (2001). Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van het feit dat het gebruik van kinderopvang de afgelopen jaren zeer sterk is 

Figuur 6.1 Vergelijking van de ramingen voor alle huishoudens met de ramingen voor 
huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is (werknemersramingen).
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toegenomen door de toegenomen capaciteit. Dit was in het voorgaande model nog 
niet voorzien.

Ten tweede is de geraamde groei in seo/scp (2001) veel hoger dan in het huidige 
model. Deze lagere groei in het huidige model wordt voor een groot deel verklaard 
door de daling van de toekomstige groei in de arbeidsparticipatie van vrouwen, en 
een minder sterke groei van het huishoudinkomen.

Overigens komen beide modellen voor 2007 op ongeveer dezelfde raming uit.

6.6.3 Vergelijking met gegevens uit Monitor Kinderopvang (Netwerkbureau 
Uitbreiding Kinderopvang)

De ramingen zijn geijkt op de gegevens over de capaciteit in de kinderopvang van 
sgbo. Dit is gedaan om de omvang van de wachtlijsten goed te kunnen verdisconte-
ren. Echter ook het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang verzamelt informatie 
over de capaciteit in de kinderopvang (Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang, 
2003). Deze gegevens wijken af van de hier gebruikte sgbo -gegevens. Tabel 6.25 
plaatst enkele gegevens van het Netwerkbureau naast de ramingen. Hiervoor worden 
de cijfers uit de monitor gecorrigeerd voor bezettingsgraden, om zo het aantal 
gebruikte plaatsen te kunnen vergelijken met het aantal gevraagde plaatsen.8

Figuur 6.2 Vergelijking van de ramingen voor alle huishoudens met de ramingen 
uit SEO/SCP (2001)

8 Hiervoor worden dezelfde bezettingsgraadcijfers gebruikt als bij de ijking van de 
raming: 90% voor kdv en 85% voor bso. Het aantal plaatsen gastouderopvang zijn 
hiervoor proportioneel verdeeld over kdv en bso.
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Als het aantal bezette plaatsen dat zo wordt berekend, wordt vergeleken met het 
aantal geraamde gevraagde plaatsen, resulteert een geraamde wachtlijst van bijna 
26.000 plaatsen op 1-1-2002 (162.000 geraamde vraag minus 136.000 bezette plaat-
sen). De helft van de wachtlijst waarmee de ramingen zijn geijkt bedraagt ongeveer 
23.000 (tabel B6.1). Het verschil (3000 plaatsen) is bijna 2% van de raming van het 
aantal gevraagde plaatsen.

Dit betekent dat als de cijfers van het Netwerkbureau gebruikt zouden worden voor 
de ijking van de ramingen, deze ongeveer 2% lager zouden worden. Het groeipad van 
de ramingen zou overigens niet veranderen.

Als voor 2004 dezelfde berekening wordt gemaakt (op basis van het te verwachten 
aantal plaatsen volgens het Netwerkbureau) dan zou dat betekenen dat de wachtlijst 
bijna is verdwenen.

Tabel 6.25 Vergelijking van de cijfers van de monitor uitbreiding kinderopvang 2002 
met de ramingen

monitor (x1000) raming (x1000) wachtlijst (x1000)
aantal 

plaatsen
aantal 

bezette 
plaatsen

aantal 
gevraagde 

plaatsen

1-1-2002 154,2 136,1 161,8 25,7

1-1-2003 172,7 152,5 163,6 11,1

1-1-2004 191,2  a 168,8 169,9 1,1

a verwachte aantal plaatsen

Bron: SBGO (2003) en Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang (2003)
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B 6 Bijlage bij hoofdstuk 6

B 6.1  Veronderstellingen

Tabel B 6.1  Veronderstellingen

0-3-jarigen 4-12-jarigen

aantal beschikbare plaatsen 1-1 2002 (SGBO 2003) 102.546 54.616

bezettingsgraad 1-1 2002 (SGBO 2003) 90% 85%

wachtlijst 1-1-2002 (SGBO 2003) 32.738 13.292

gemiddeld aantal uren opvang per week 2001 (POLS’01) 40 15

gemiddeld aantal dagen per week 5 5

gemiddeld aantal weken per jaar 50 50

aandeel werknemers in totale opvang 2001 (POLS’01) 91% 82%

aantal gastouderplaatsen 1-1-2002 (SGBO 2003) 4.573 4.620

aantal contracturen per jaar per plaats (Van Doveren Marketing Analyse 2003) 2.590 1.381

B 6.2  De vraag naar kinderopvang 0-3-jarigen, werknemershuishoudens, 2002-2010

B 6.2.1  Stap 1: Wel/geen opvang (0-3 jaar)

De resultaten van de microschatting van de kans op opvang ten behoeve van werk of 
studie (stap 1) voor de 0-3-jarigen voor de huishoudens waarvan de vrouw minstens 
twaalf uur in loondienst werkt, worden in tabel B6.2 nogmaals weergegeven (zie ook 
tabel B4.1 en de bijbehorende bespreking). De marginale effecten van de drie varia-
belen in het model voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is, lijken sterk 
op de overeenkomstige effecten in het model voor alle huishoudens. Het sterke effect 
van de variabele ‘vrouw werkt in loondienst’ dat in het model voor alle huishoudens 
zichtbaar was, is hier vanzelfsprekend niet aanwezig. De relevante variabelen ont-
wikkelen zich volgens het pad uit zoals besproken in hoofdstuk 5. Dat levert voor 
de variabelen in deze stap de ontwikkelingen in tabel B6.3. Omdat dit een andere 
groep huishoudens betreft dan in stap 1 van het model voor alle huishoudens wijken 
de startwaarden af van die in tabel 6.2. De groeipaden voor de variabelen komen wel 
overeen in beide modellen.
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Tabel B 6.2  Resultaten van de microschatting stap 1 werknemershuishoudens (wel/geen  
 opvang), 0-3-jarigen

omschrijving coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 4-12 aanwezig (%) –0,55 27,2 –0,06

vrouw laag opgeleid (%) –0,83 19,7 –0,10

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,04 3,13 0,01

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

Tabel B 6.3   Basisscenario voor de exogene variabelen stap 1 werknemershuishoudens, 
 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 4-12 aanwezig (%) 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2

vrouw laagopgeleid (%) 19,7 19,5 19,3 19,1 19 18,9 18,8 18,7 18,7

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,13 3,21 3,32 3,44 3,55 3,67 3,78 3,89 4,01

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

De kans op opvang wordt nu geraamd door de waarden van de exogene variabelen 
voor 2002-2010 in de geschatte vergelijking in te vullen. Dit levert de volgende kansen 
op enige vorm van opvang. 

Tabel B 6.4  De kans op opvang, werknemershuishoudens, 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden 
kinderopvang vraagt 

88,5 88,5 88,6 88,7 88,7 88,8 88,8 88,9 88,9

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

De kans dat een huishouden met een vrouw in loondienst opvang gebruikt bedroeg 
in 2002 88,5%. Dit is ongeveer 15% hoger dan deze kans wanneer alle huishoudens 
in de analyse betrokken worden (tabel 6.3). Dit hogere aandeel is niet verwonderlijk 
omdat een groot deel van de gebruikers bestaat uit huishoudens waarvan de vrouw in 
loondienst is (zie tabel 6.2). In de loop der tijd verandert deze kans nauwelijks. Dit in 
tegenstelling tot de overeenkomstige kans voor alle huishoudens, die met 9% groeit. 
Aan dit verschil ligt een groeiend aandeel vrouwen in loondienst ten grondslag, die 
alleen in de kans voor alle huishoudens tot uitdrukking komt.
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B 6.2.2  Stap 2: Wel/geen formele opvang (0-3 jaar)

In de volgende stap wordt gekeken naar de kans dat een huishouden formele opvang 
(kinderdagverblijf of gastouderopvang) wil gebruiken, gegeven het feit dat dit huis-
houden van kinderopvang gebruikmaakt. De resultaten van tabel B4.2 staan in tabel 
B6.5 nogmaals weergegeven.

Tabel B 6.5  Resultaten van de microschatting stap 2 werknemershuishoudens,
 (wel/geen formele opvang) 0-3-jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

vrouw werkt 20+ uur (%) 0,61 50,0 0,15

vrouw hoog opgeleid (%) 1,18 31,5 0,28

stedelijke woonomgeving (%) 0,71 45,0 0,18

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,12 3,15 0,03

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

Evenals in stap 1 sporen de marginale effecten van de variabelen die in de schattingen 
voor alle huishoudens ook een rol spelen met de marginale effecten in tabel B6.5.

Tabel B6.6 bevat de ontwikkelingen van de determinanten van de relevante vari-
abelen. De startwaarden hiervoor wijken weer af van de startwaarden van het model 
voor alle huishoudens; de groeipaden komen wel overeen.

Tabel B 6.6   Basisscenario voor de exogene variabelen stap 2 werknemershuishoudens, 
 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vrouw werkt 20+ uur (%) 49,6 49,1 48,7 48,2 47,8 47,4 47,0 46,6 48,6

vrouw hoog opgeleid (%) 31,5 32,0 32,5 33,0 33,3 33,7 34,0 34,2 34,5

stedelijke woonomgeving (%) 45,0 45,1 45,2 45,4 45,5 45,7 45,8 45,9 46,1

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Invullen van deze waarden van de exogenen in de geschatte vergelijking geeft de vol-
gende ontwikkeling in de kans dat een huishouden met opvang voor formele opvang 
kiest.
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Tabel B 6.7  De kans op formele opvang, werknemershuishoudens, 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden formele 
kinderopvang vraagt 

50,2 50,7 51,1 51,6 52,0 52,4 52,8 53,2 53,5

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

De geschatte kans op formele opvang voor de huishoudens waarvan de vrouw in 
loondienst is die een vorm van opvang gebruiken bedroeg in 2002 ruim 50% en stijgt 
tot 53,5%. Dit percentage lag in 2002 slechts 3,5% hoger dan deze kans voor alle 
huishoudens.

B 6.2.3  Stap 3: Aantal uren formele opvang per kind (0-3 jaar)

Voor de huishoudens die formele opvang gebruiken wordt vervolgens bestudeerd 
hoeveel uur opvang per kind (per week) zij gebruiken. De schattingsresultaten van 
de relatie tussen het aantal uren opvang per kind en de exogene variabelen uit tabel 
B4.3 wordt hier nogmaals samengevat (tabel B6.8).

Tabel B 6.8  Resultaten van de microschatting stap 3 werknemershuishoudens,
 (aantal uren formele opvang) 0-3-jarigen

omschrijving coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 4-12 aanwezig (%) 0,07 24,6 137

kind 13 of ouder aanwezig (%) 0,39 5,0 8,48

vrouw werkt 20+ uur (%) 0,13 62,1 2,33

beschikbare zorgdagdelen –0,08 4,6 –1,42

vrouw hoog opgeleid (%) 0,11 46,8 1,96

stedelijke woonomgeving (%) 0,07 56,4 1,30

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,02 3,37 0,37

eigen bijdrage p.u. –0,09 3,10 –1,59

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

Ook hier blijken de marginale effecten van de variabelen die zowel in het model voor 
alle huishoudens als in het model voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst 
is voorkomen in beide modellen overeen te komen. In het laatste model speelt daar-
naast de aanwezigheid van een 4-12-jarige een rol, die het aantal uren opvang per 
week met 1,4 doet toenemen.
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Wederom wordt de ontwikkeling van de exogene variabelen bepaald volgens het stra-
mien van hoofdstuk 5. Dit levert de volgende waarden voor 2002-2010
.
Tabel B 6.9  Basisscenario voor de exogene variabelen stap 3 werknemershuishoudens, 

 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 4-12 aanwezig (%) 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

kind 13 of ouder aanwezig (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

vrouw werkt 20+ uur (%) 61,5 60,9 60,4 59,8 59,3 58,8 58,3 57,8 60,3

beschikbare zorgdagdelen 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

vrouw hoog opgeleid (%) 46,8 47,5 48,2 48,9 49,5 49,9 50,4 50,8 51,1

stedelijke woonomgeving (%) 56,4 56,6 56,7 56,9 57,1 57,3 57,5 57,6 57,8

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3

eigen bijdrage p.u. 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Hier wijken niet alleen de startwaarden af van de startwaarden van de overeenkom-
stige stap in het model voor alle huishoudens (tabel 6.8) maar wijkt ook het groeipad 
van sommige variabelen af. Het aantal vrouwen dat meer dan twintig uur per week 
werkt neemt af voor de huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is; het aantal 
beschikbare zorgdagdelen neemt daardoor sneller toe dan bij alle huishoudens. Zie 
verder hoofdstuk 5.

Het invullen van deze toekomstige waarden voor 2002-2010 levert de volgende 
voorspelling van het gemiddelde aantal uren formele opvang per kind (tabel B6.10).

Tabel B 6.10 Raming van het aantal gebruikte uren formele opvang, 
 werknemershuishoudens, 0-3-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

uren formele opvang per kind 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,4

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Het gemiddelde aantal uren per kind per week bedroeg in 2002 18,2. In de loop der 
tijd verandert dit aantal uren slechts weinig (+0,2 uur). Ook is het voorspelde aantal 
uren voor de huishoudens met een vrouw in loondienst goed vergelijkbaar met het 
aantal uren uit het model voor alle huishoudens.
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B 6.2.4  Raming vraag naar opvang (0-3 jaar)

De stappen 1, 2 en 3 worden nu met het aantal huishoudens en het gemiddelde aantal 
kinderen per huishouden gecombineerd tot een raming voor het gebruik van kinder-
opvang zoals aangegeven in paragraaf 6.2. Dit levert de volgende resultaten.

Tabel B 6.11  Raming gebruikte uren formele opvang, werknemershuishoudens, 
 0-3-jarigen (per 1 januari)

exogene ontwikkeling uitkomsten model raming
jaar huishoudens met 

kinderen 0–3 
(x1000)

gem. kindertal kans opopvang kans op formele 
opvang

aantal uren 
per week

aantal gebruikte 
uren per week 

( x1000)

2002 369,4 1,2 88,5 49,9 1843,1 3585,3

2003 375,4 1,2 88,5 50,2 1820,3 3625,9

2004 379,5 1,2 88,6 50,7 1822,5 3705,9

2005 379,6 1,2 88,7 51,1 1824,6 3745,8

2006 380,0 1,2 88,7 51,6 1826,6 3787,5

2007 379,8 1,2 88,8 52,0 1828,4 3821,5

2008 378,8 1,2 88,8 52,4 1830,1 3847,0

2009 378,2 1,2 88,9 52,8 1831,8 3875,8

2010 378,3 1,2 88,9 53,2 1833,5 3912,0

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 wordt het gebruik geijkt op het werkelijke gebruik 
en wordt de onvervulde vraag verdisconteerd om de vraag naar kinderopvang te ver-
krijgen. Ook hier. De correctiefactor bedraagt hier 1,121.

Tabel B 6.12  Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, 
 werknemershuishoudens, 0-3-jarigen (per 1 januari)

jaar aantal gevraagde 

contracturen per jaar

(x1.000.000)

aantal 

gevraagde plaatsen 

(x1000)

aantal gevraagde

 plaatsen kinderdag-

verblijf (x1000)

aantal gevraagde 

plaatsen gastouder-

opvang (x1000)

2002 260,3 100,5 96,0 4,5

2003 263,2 101,6 97,1 4,5

2004 269,0 103,9 99,2 4,6

2005 271,9 105,0 100,3 4,7

2006 275,0 106,2 101,4 4,7

2007 277,4 107,1 102,3 4,8

2008 279,3 107,8 103,0 4,8

2009 281,4 108,6 103,8 4,8

2010 284,0 109,7 104,8 4,9

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)
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Gemeten in contracturen per jaar levert de raming voor de huishoudens met een 
vrouw in loondienst ongeveer 260 miljoen uren voor 2002 (100,500 plaatsen). In 2010 
is de vraag gestegen tot 284 miljoen uren per jaar (109.700 plaatsen). Dit betekent een 
toename van ruim 9%. De raming geeft aan dat het aantal plaatsen in kinderdagver-
blijven voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is in 2002 96.000 bedroeg, 
en zal toenemen tot 104.800 in 2010. Voor gastouderopvang voor deze huishoudens 
wordt een toename van 4500 plaatsen in 2002 tot 4900 plaatsen in 2010 voorzien.

B 6.3   De vraag naar kinderopvang 4-12-jarigen, werknemershuishoudens, 2002-2010

B 6.3.1  Stap 1: Wel/geen opvang (4-12 jaar)

De resultaten van stap 1 voor de 4-12-jarigen worden in tabel B6.13 nogmaals weer-
gegeven. (De coëffi ciënten komen uit tabel B4.4.)

Tabel B 6.13 Resultaten van de microschatting stap 1 werknemershuishoudens 
 (wel/geen opvang) 4-12-jarigen 

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 0-3 aanwezig (%) 1,14 17,0 0,26

kind 13 of ouder aanwezig (%) –0,76 36,9 –0,19

beschikbare zorgdagdelen –0,09 4,6 –0,02

vrouw laag opgeleid (%) –0,46 31,1 –0,11

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

De marginale effecten in het model voor huishoudens met een vrouw in loondienst 
zijn vergelijkbaar met die in het model voor alle huishoudens. De effecten van de 
aanwezigheid van kinderen van 0 tot 3 jaar of van 13 jaar en ouder zijn wat sterker.

De volgende ontwikkelingen worden op basis van hoofdstuk 5 voor de variabelen 
verondersteld.

Tabel B 6.14  Basisscenario voor de exogene variabelen stap 1 werknemershuishoudens, 
 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 0-3 aanwezig (%) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

kind 13 of ouder aanwezig (%) 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

beschikbare zorgdagdelen 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8

vrouw laagopgeleid (%) 31,1 30,7 30,4 30,1 29,9 29,8 29,6 29,5 29,4

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)
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Ten opzichte van het basisscenario voor deze stap in het model voor alle huishoudens 
wijken niet alleen de startwaarden af, maar ook het groeipad voor het aantal zorg-
dagdelen. Voor de huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is groeit dit aantal 
wat sterker. Dit levert de volgende gemiddelde kansen op gebruik van opvang voor de 
jaren 2002-2010.

Tabel B 6.15 De kans op opvang werknemershuishoudens, 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden 
kinderopvang vraagt 

53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,6 53,6 53,6

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

De kans op gebruik van opvang in 2002 bedraagt volgens dit model 53,7%, en wijzigt 
het in de loop der tijd nauwelijks. Zoals verwacht is dit veel hoger dan in het model 
voor alle huishoudens (tabel 6.14). Daar was een toename zichtbaar, die grotendeels 
het gevolg is van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit komt in de 
kans in tabel B6.15 natuurlijk niet tot uitdrukking.

B 6.3.2  Stap 2: Wel/geen formele opvang (4-12 jaar)

In de tweede stap wordt de keuze voor formele of informele opvang bestudeerd. De 
schattingen zijn weergegeven in tabel B6.16 (coëffi ciënten uit tabel B4.5).

Tabel B 6.16  Resultaten van de microschatting stap 2 werknemershuishoudens 
 (wel/geen formele opvang) 4-12-jarigen

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 13 of ouder aanwezig (%) –0,79 27,0 –0,16

beschikbare zorgdagdelen –0,12 4,5 –0,03

vrouw hoog opgeleid (%) 0,69 27,6 0,16

stedelijke woonomgeving (%) 0,55 42,7 0,13

eigen bijdrage p.u. –0,08 2,90 –0,02

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking
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De marginale effecten van de variabelen ‘vrouw is hoog opgeleid’ en ‘stedelijke 
woonomgeving’ zijn in dit model vergelijkbaar met die in het model voor alle huis-
houdens. Hier doet de aanwezigheid van een kind van 13 jaar of ouder de kans op for-
mele opvang met zestien procentpunt afnemen; een extra beschikbaar zorgdagdeel 
leidt tot een daling van de kans met drie procentpunt. Tot slot speelt hier de eigen 
bijdrage een rol. Een toename van één euro per uur leidt tot een afname van de kans 
op formele opvang met twee procentpunt.

Tabel B6.17 geeft de ontwikkeling van de exogenen voor 2002-2010, en tabel B6.18 
geeft per jaar de voorspelde gemiddeld kans op formele opvang.

Tabel B 6.17  Basisscenario voor de exogene variabelen stap 2, werknemershuishoudens,  
 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 13 of ouder aanwezig (%) 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

beschikbare zorgdagdelen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6

vrouw hoog opgeleid (%) 27,6 28,0 28,4 28,8 29,2 29,4 29,7 29,9 30,1

stedelijke woonomgeving (%) 42,7 42,9 43,0 43,1 43,2 43,4 43,5 43,6 43,8

eigen bijdrage p.u. 2,90 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Evenals in eerdere modellen wijken de startwaarden en het groeipad voor het aantal 
beschikbare zorgdagdelen af van de overeenkomstige gegevens in het model voor 
alle huishoudens (tabel B6.17).

Tabel B 6.18  De kans op formele opvang, werknemershuishoudens 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kans dat het huishouden formele 
kinderopvang vraagt 

23,9 23,7 23,7 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

De kans op formele opvang voor huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is, 
is in 2002 bijna 24%. Deze kans verandert nauwelijks in de loop der tijd. Bij alle 
huishoudens was de kans op formele opvang in 2002 iets hoger (25,1%), en was een 
toename tot 25,8 in 2010 zichtbaar. Dit werd weer veroorzaakt door de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen.
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B 6.3.3  Stap 3: Aantal uren formele opvang per kind (4-12 jaar)

Vervolgens wordt weer het aantal uren per kind per week voorspeld. Hiervoor worden 
de schattingsresultaten uit tabel B4.6 nogmaals samengevat in tabel B6.19, samen 
met de startwaarden en de marginale effecten.

Tabel B 6.19  Resultaten van de microschatting stap 3 werknemershuishoudens, 
 4-12-jarigen (aantal uren formele opvang)

coëffi ciënten POLS, startwaarden marginale effecten

kind 0-3 aanwezig (%) 0,13 33,9 0,92

vrouw hoog opgeleid (%) –  0,24 39,2 –  1,58

eenoudergezin (%) 0,60 12,3 5,35

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 0,11 3,41 0,75

eigen bijdrage p.u. –  0,06 2,96 –  0,44

Bron: CBS (POLS’01) SCP-bewerking

De marginale effecten in dit model zijn wat sterker dan bij het model voor alle huis-
houdens, maar vertonen verder hetzelfde beeld.

Tabel B6.20 geeft de ontwikkeling van de determinanten en tabel B6.21 laat de resul-
terende gemiddelde aantallen uren zien voor de periode 2002-2010.

Tabel B 6.20  Basisscenario voor de exogene variabelen stap 3 werknemershuishoudens, 
 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kind 0-3 aanwezig (%) 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

vrouw hoog opgeleid (%) 39,2 39,8 40,4 41 41,5 41,9 42,2 42,6 42,9

eenoudergezin (%) 12,3 12,6 12,7 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,7

inkomen huishouden p.j. (x10.000) 3,41 3,50 3,63 3,75 3,87 4,00 4,12 4,25 4,37

eigen bijdrage p.u. 2,96 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

Bron: veronderstellingen SEO/SCP (2003)

Ten opzichte van het basisscenario voor stap 3 voor alle huishoudens is alleen de 
startwaarde veranderd. De groeipaden van deze variabelen zijn in beide scenario’s 
hetzelfde.
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Tabel B 6.21  Raming van het aantal gebruikte uren formele opvang, 
 werknemershuishoudens, 4-12-jarigen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Uren formele opvang per kind 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

Het gemiddelde aantal gebruikte uren in 2002 bedraagt volgens de berekeningen 
zeven. Dit is vergelijkbaar met het aantal uren per kind per week dat volgt uit het 
model voor alle huishoudens. Hier is echter een wat sterkere toename zichtbaar: in 
2010 is hier het aantal uren opgelopen tot 7,7 tegen 7,3 in het model voor alle huis-
houdens.

B 6.3.4  Raming vraag naar opvang (4-12 jaar)

De stappen 1, 2 en 3 worden gecombineerd tot een raming voor het gebruik van forme-
le kinderopvang zoals aangegeven in paragraaf 6.2. Dit levert de volgende resultaten.

Tabel B 6.22  Raming gebruikte uren formele opvang, werknemershuishoudens, 4-12-jarigen  
 (per 1 januari)

jaar exogene ontwikkeling uitkomsten model raming

huishoudens 
met kinderen 0-3 

( x1000)

gem. 
kindertal

kans op 
opvang

kans op 
formele 
opvang

aantal uren 
per week

aantal gebruikte 
uren per week

(x1000)

2002 595,1 1,5 53,7 23,9 703,9 794,6

2003 607,6 1,5 53,7 23,7 704,7 806,6

2004 621,5 1,5 53,7 23,7 714,1 837,0

2005 632,7 1,5 53,7 23,8 723,5 864,0

2006 645,6 1,5 53,7 23,8 733,2 893,7

2007 657,8 1,5 53,7 23,8 743,2 922,9

2008 669,8 1,5 53,6 23,8 753,3 952,4

2009 681,2 1,5 53,6 23,8 763,6 981,5

2010 693,3 1,5 53,6 23,8 774,1 1.012,1

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 wordt het gebruik geijkt op het werkelijke gebruik 
en wordt de onvervulde vraag verdisconteerd om de vraag naar kinderopvang te 
verkrijgen. De correctiefactor voor het omrekenen van gebruik naar vraag (ijken en 
onvervulde vraag) bedraagt 0,831. De correctiefactor is kleiner dan 1 doordat het 
werkelijke gebruik volgens sgbo lager is dan het gebruik volgens pols’01.

Het ramingsmodel
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Tabel B 6.23  Raming gevraagde contracturen en plaatsen formele opvang, 
 werknemershuishoudens, 4-12-jarigen (per 1 januari)

jaar aantal gevraagde 
contracturen per jaar

(x1.000.000)

aantal gevraagde 
plaatsen
(x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen buiten-
schoolse opvang 

(x1000)

aantal gevraagde 
plaatsen

gastouderopvang
(x1000)

2002 60,8 44,0 40,3 3,7

2003 61,7 44,7 40,9 3,8

2004 64,0 46,4 42,4 3,9

2005 66,1 47,9 43,8 4,0

2006 68,4 49,5 45,3 4,2

2007 70,6 51,1 46,8 4,3

2008 72,9 52,8 48,3 4,5

2009 75,1 54,4 49,8 4,6

2010 77,4 56,1 51,3 4,7

Bron: berekeningen SEO/SCP (2003)

De huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is, vragen volgens de berekeningen 
in 2002 ruim 60 miljoen uren per jaar, ofwel 44.000 plaatsen. In 2010 is de vraag 
toegenomen tot ruim 77 miljoen uren (56.1000 plaatsen), een groei met ruim 27%. 
Volgens de raming waren er in 2002 40.300 plaatsen in buitenschoolse opvang voor 
huishoudens waarvan de vrouw in loondienst is, en neemt dit aantal toe tot 51.300 in 
2010. De gastouderopvang voor deze groep huishoudens neemt toe van 3700 in 2002 
tot 4700 in 2010.

Het ramingsmodel
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