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VOORWOORD

Medio 2000 zijn de hoofdlijnen van de Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK)
aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet moet voor de lange termijn een wettelijk
kader bieden voor de snel groeiende en in belang toenemende voorzieningen voor
kinderopvang. Centrale elementen in deze wet zijn het recht op een voldoende
kwaliteit, het delen van de kosten door de overheid, werkgevers en gebruikers, en een
vraaggeoriënteerde financiering van de kosten. Inmiddels is een wetgevingstraject in
gang gezet. De nieuwe wet zal naar verwachting in 2003 in werking treden. In het
kader van de voorbereiding van de nieuwe wet is een interdepartementale werkgroep
financiën WBK ingesteld, die onder meer werd belast met het opstellen van een
meerjarenraming voor de toekomstige vraag naar kinderopvang. 
Voor de opstelling van een meerjarenraming is onder meer een ramingsmodel vereist,
waaruit de toekomstige vraag naar kinderopvang kan worden afgeleid. In opdracht van
de genoemde werkgroep hebben de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) en
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gezamenlijk een ramingsmodel voor de
kinderopvang ontwikkeld, waarvan in dit werkdocument verslag wordt gedaan. De
raming van de vraag naar kinderopvang heeft betrekking op de periode 2003-2007.
Gezien de tijdsplanning van het wetgevingstraject moest het ramingsmodel in enkele
maanden worden ontwikkeld. Mede om deze reden is de expertise van de SEO en het
SCP gecombineerd. Een groot aantal medewerkers van deze instellingen was
betrokken bij de ontwikkeling van het ramingsmodel kinderopvang. Bij de SEO betreft
het Lennart Janssens, Inge Groot, Marko van Leeuwen en Djoerd de Graaf, en bij het
SCP betreft het Jolanda van Leeuwen, Ingrid Ooms, Evert Pommer, Michiel Ras en
Isolde Woittiez.
De opstelling van een ramingsmodel in zo'n korte tijd legt enige beperkingen op aan
het onderzoek. Zo is de ontwikkeling van het arbeidsaanbod van ouders met jonge
kinderen, met name van vrouwen, in het ramingsmodel exogeen verondersteld,
hetgeen wil zeggen dat dit niet direct afhankelijk is van de beschikbaarheid van
kinderopvang. Voorts konden de gevolgen van het beperkte aanbod van kinderopvang
slechts deels in het onderzoek worden betrokken. Dit betreft met name de rol die
wachtlijsten spelen bij de uitoefening van de vraag naar kinderopvang. Ondanks deze
beperkingen zijn wij van mening dat hier een model is ontwikkeld dat goed bruikbaar
is voor de raming van de vraag naar kinderopvang. 

Hugo Keuzenkamp (directeur SEO) en Paul Schnabel (directeur SCP)
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SAMENVATTING

Dit rapport geeft ramingen van de vraag naar kinderopvang in de periode 2003-2007.
Deze ramingen zijn gemaakt op basis van een model dat in dit rapport wordt
beschreven. Een gevoeligheidsanalyse geeft vervolgens een beeld van de robuustheid
en betrouwbaarheid van de ramingen.
De ramingen hebben steeds betrekking op de eerste januari van het betreffende jaar.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen van 0 tot en met 3 jaar en kinderen van
4 tot en met 12 jaar. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen opvang in een
kinderdagverblijf, bij gastouders en buitenschoolse opvang. De ramingen zien er voor
de genoemde periode als volgt uit (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Het aantal benodigde kinderopvangplaatsen, 

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

kinder-
dagverblijf

gastouder-
 opvang totaal

buitenschool-
se opvang

gastouder-
 opvang totaal totaal

1999 73.700 5.100 78.800 35.600 4.400 40.000 118.800

2000 84.000 5.800 89.800 36.600 4.500 41.100 130.900

2001 88.700 6.200 94.900 38.800 4.800 43.500 138.400

2002 93.900 6.500 100.400 41.200 5.100 46.300 146.700

2003 100.400 7.000 107.400 44.800 5.500 50.400 157.800

2004 106.600 7.400 114.000 48.700 6.000 54.700 168.700

2005 112.800 7.800 120.600 52.700 6.500 59.200 179.800

2006 119.500 8.300 127.800 57.300 7.100 64.300 192.100

2007 126.600 8.800 135.400 62.200 7.700 69.900 205.300

De uitkomsten voor 2003 komen overeen met de uitbreidingsdoelstelling van 160.000
plaatsen die volgens de overheid in 2003 moeten zijn gerealiseerd op basis van de
regeling Uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. De vraag naar
kinderopvang zal zich volgens de uitkomsten in tabel 1.1 verder ontwikkelen naar
205.000 plaatsen in 2007, hetgeen correspondeert met een jaarlijkse groei van bijna
7%.
Deze ramingen zijn gemaakt met een model dat bestaat uit een aantal stappen. Op
basis van enquêtegegevens van een representatieve groep huishoudens wordt de
huidige vraag naar verschillende vormen van kinderopvang verklaard aan de hand van
determinanten. De keuze is daarbij gevallen op de determinanten die het grootste deel
van de variatie van de kinderopvangvraag kunnen verklaren, zoals de samenstelling
van het huishouden, arbeidsparticipatie en opleiding van de moeder, woonomgeving
en inkomen. De hierbij gebruikte schattingstechniek stelt ons in staat om de
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gevoeligheid van de kinderopvangvraag aan veranderingen van de determinanten te
koppelen.
Vervolgens wordt een basisscenario geschetst waarin de genoemde determinanten zich
ontwikkelen in de ramingsperiode. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van
prognoses van het CBS en CPB. De ontwikkeling van de vraag naar kinderopvang is
erg gevoelig voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en het inkomen van
huishoudens. Daarom zijn de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het
basisscenario voorgelegd aan het CPB.
Op basis van het basisscenario berekenen we de ontwikkeling van de kinder-
opvangvraag per kind in een huishouden. Een combinatie van deze resultaten met de
demografische ontwikkelingen van de aantallen huishoudens brengt ons tot een eerste
zogenoemde macroraming.
Deze raming is een onderschatting van de werkelijke behoefte aan kinder-
opvangplaatsen en moet worden gecorrigeerd worden om twee redenen. De eerste
reden is dat de raming gebaseerd is op de kinderopvangvraag van de huishoudens die
in 1999 daadwerkelijk kinderopvang gebruiken. De groep die op een wachtlijst staat
wordt niet meegenomen in de analyse. Daarom wordt (een deel van) de
wachtlijsthuishoudens bij de raming opgeteld en wordt daarbij verondersteld dat deze
wachtlijstgroep in de tijd dezelfde ontwikkeling doormaakt als de groep huishoudens
die niet op een wachtlijst staat. Een tweede ophoging is nodig omdat er als gevolg van
frictieleegstand altijd meer plaatsen nodig zijn dan het aantal dat gevraagd en bezet zal
worden. De aldus berekende aantallen benodigde plaatsen, uitgesplitst naar leeftijd
van het kind en opvangvorm, staan vermeld in tabel 1.1.
Met behulp van gevoeligheidsanalyse is berekend wat het effect zou zijn van een
hogere of lagere waarde van de determinanten in de ramingsperiode. Hieruit komt naar
voren dat het huishoudensinkomen en de arbeidsparticipatie van de vrouw van alle
determinanten de grootste invloed hebben op de ramingen. Een andere
veronderstelling over de ontwikkeling van deze determinanten in het basisscenario zal
de ramingen aanzienlijk veranderen.
Een geheel andere manier om een raming van de kinderopvangvraag te maken is door
gebruik te maken van de SCP micromodel-bevolking. Deze aanpak geeft grofweg
hetzelfde resultaat. Dat is te interpreteren als een bevestiging van de kwaliteit van het
model dat we in dit rapport gebruiken.
Wellicht teleurstellend is de matige prijsgevoeligheid die naar voren is gekomen in het
model. In het huidige stelsel lopen prijs en inkomen bijna synchroon, en is er alleen
een waarneembaar inkomenseffect. Dit betekent dat in het hier gebruikte model
effecten van prijsveranderingen als inkomensveranderingen moeten worden
doorgerekend in de ramingen.
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1 INLEIDING

In 2003 zal de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang (WBK) in werking treden.
Deze wet garandeert bepaalde rechten op het moment dat van een kinderopvangplaats
gebruik wordt gemaakt. Recht op kwaliteit en, onder bepaalde voorwaarden, recht op
een financiële bijdrage van de overheid om kinderopvang te bekostigen, maken
onderdeel uit van de wet. Hoewel het aantal kinderopvangplaatsen in Nederland de
afgelopen jaren sterk is toegenomen en een verdere stijging wordt voorzien, is er
sprake van een aanzienlijk tekort aan plaatsen. Met de nieuwe wet wordt een
belangrijke voorwaarde geschapen voor het uiteindelijk tot stand komen van een
dekkend aanbod aan opvang van kinderen tot en met 12 jaar. Het nieuwe systeem zal
uitgaan van vraagfinanciering, waarbij de ouders de middelen zelf in handen krijgen.
Over de wijze van vraagfinanciering heeft echter nog geen besluitvorming
plaatsgevonden.
Om zicht te krijgen op de te verwachten vraag naar kinderopvang vanaf het jaar 2003
is een interdepartementale werkgroep financiën WBK ingesteld. Deze werkgroep heeft
SEO/SCP de opdracht gegeven om een raming te maken van de vraag naar
kinderopvang voor de periode 2003-2007. In dit rapport wordt deze raming gegeven.
De ramingopzet die in dit rapport is gekozen heeft als uitgangspunt de individuele
voorkeuren (microniveau) en combineert deze met macrogegevens.
In hoofdstuk 2 wordt de modelopzet beschreven, beginnend bij de beschrijving van
het micromodel en eindigend in de macrobenadering. Ouders beslissen via een
keuzeboom of zij kinderopvang willen gebruiken en zo ja, welke vorm van kinder-
opvang zij dan gebruiken. Dit keuzeproces wordt gemodelleerd.
In hoofdstuk 3 wordt het keuzemodel op microniveau geschat. In dit hoofdstuk is
zichtbaar welke determinanten (opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, huishoudens-
inkomen enz.) het keuzeproces beïnvloeden.
In hoofdstuk 4 worden veronderstellingen over de toekomstige ontwikkeling van
relevante determinanten gemaakt. Op grond van deze veronderstellingen wordt de
uiteindelijke macroraming gegenereerd.
In een tweetal bijlagen is er aandacht voor gevoeligheidsanalyses, waarmee wordt
getoetst hoe robuust de raming is. Eerst wordt nagegaan of kleine wijzigingen in de
veronderstellingen tot forse veranderingen leiden in de uiteindelijke raming, of juist
niet (bijlage A). Met behulp van een micromodel-bevolking wordt vervolgens een
alternatieve raming gemaakt, waarbij naar wijzigingen op individuniveau wordt
gekeken, in plaats van veranderingen van de totale bevolking (bijlage B).
Voorts wordt in de bijlagen de verdeling van kinderen in huishoudens beschreven
(bijlage C) en wordt een beknopt literatuuroverzicht gegeven (bijlage D).
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2 MODELOPZET

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. De vraag naar
kinderopvang wordt op het niveau van huishoudens uitgeoefend. Bij de modellering
van deze vraag doen zich echter een aantal complicaties voor.
In de eerste plaats is de huidige vraag naar kinderopvang gerantsoeneerd door een
tekortschietend aanbod. Wachtlijsten en een onvervulde behoefte aan kinderopvang
zijn hiervan het gevolg. De nieuwe wet is erop gericht de knelpunten aan de
aanbodkant te verminderen. Het verwerken van rantsoenering in een model is
gecompliceerd.
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 substitutie
tussen de verschillende vormen van kinderopvang.1 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. Zo
kan de stijging van het aantal kinderopvangplaatsen, gegeven de bestaande
rantsoenering, leiden tot een hogere arbeidsparticipatie (en dus behoefte aan opvang).
Uit onderzoek blijkt dat de participatiekans toeneemt met de verdiencapaciteit, maar
afneemt met de kosten van kinderopvang (Ribar 1992). In de hier gekozen opzet is de
participatiebeslissing exogeen en de kinderopvangbeslissing endogeen. In een
eventuele vervolgstudie kan een structureel model worden ontwikkeld, waarin de
participatiebeslissing en de kinderopvangbeslissing in onderlinge afhankelijkheid zijn
opgenomen (zie bijvoorbeeld Michalopoulos, Robins en Garfinkel 1992).
Een vierde complicatie is dat de kwaliteitsdimensie van belang is voor de keuze van
bepaalde vormen van kinderopvang. Zo blijkt uit onderzoek dat kwaliteitsverschillen
een rol spelen bij de keuze van het soort kinderopvang (Walker 1992; Hofferth en
Wissoker 1992). Helaas is op microniveau weinig bekend over de kwaliteit van zowel
de informele als formele opvang. Daarom wordt dit aspect in dit rapport buiten
beschouwing gelaten.
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2.1  Kinderopvang en arbeidsparticipatie
Een potentiële toetreder tot de arbeidsmarkt maakt zijn beslissing om te gaan werken
aan de hand van vele factoren. Wat zijn de verdiensten, is het een leuke baan, hoe is
de thuissituatie, enzovoort. Besluit deze persoon te gaan werken, heeft deze persoon
kinderen en werkt de partner ook, dan zal er behoefte ontstaan aan kinderopvang. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor bij herintreders. Het kan uiteraard ook om werkenden
gaan die een kind krijgen. Dan is het de vraag of de ouders blijven werken en of zij het
aantal uur dat zij blijven werken wijzigen of niet. De vraag naar kinderopvang houdt
dus veelal verband met de arbeidsparticipatie-beslissing van met name vrouwen.
Het aantal uren kinderopvang dat een huishouden vraagt, hangt af van het aantal uren
dat beide partners werken.2 Op de dagen dat beiden aan het werk zijn, is er kinder-
opvang nodig. Als één van de partners niet werkt of de werktijden slechts deels
overlappen, dan is er ook geen of minder dan fulltime kinderopvang nodig. Het
volgende voorbeeld verduidelijkt dit punt.

Voorbeeld: werktijden van partners 
Ouder 1 werkt 4 dagen. Ouder 2 werkt 3 dagen. De ouders hebben hun
werkzaamheden dusdanig efficiënt ingedeeld dat zij de tijden die zij
gelijktijdig werken geminimaliseerd hebben. Er is dus een overlap van 4 +
3 – 5 = 2 dagen. Voor deze 2 dagen is kinderopvang noodzakelijk.

In figuur 2.1 is het arbeidsparticipatie-beslissingsproces geschetst.

Figuur 2.1 Wat bepaalt de arbeidsparticipatie-beslissing?
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De beslissing om te gaan werken hangt van vele variabelen af, zoals het opleidings-
niveau, het te bereiken loon en de aanwezigheid van kinderen. In figuur 2.2 is het
verband tussen de arbeidsparticipatie en de vraag naar kinderopvang weergegeven. De
participatie van beide partners geeft een overlap in het aantal uur dat zij werken. Voor
deze uren is er kinderopvang nodig. Flexibele indeling van werktijden kan deze
overlap verminderen.3

Figuur 2.2 Verband tussen de arbeidsparticipatie en de vraag naar kinderopvang

Er zijn ook huishoudens die behoefte hebben aan kinderopvang om andere redenen
dan de arbeidsparticipatie. Er kan kinderopvang nodig zijn op medische grond, door
het volgen van onderwijs, of door activiteiten die betrekking hebben op een
reïntegratietraject.
Omdat het voor dit onderzoek te ver gaat om eerst de arbeidsparticipatie-beslissing te
modelleren en vervolgens de invloed van deze beslissing op de vraag naar kinderop-
vang te schatten, wordt voor een meer directe benadering gekozen. De arbeidspartici-
patie wordt exogeen verondersteld en de variabelen die via de arbeidsparticipatie-
beslissing de vraag naar kinderopvang beïnvloeden, doen dit nu rechtstreeks.
In eerste instantie wordt een model gemaakt waarmee de huidige vraag naar kinder-
opvang wordt verklaard. Vervolgens kan, met behulp van dit model, de vraag naar
kinderopvang in de toekomst bepaald worden. Daarvoor worden onder meer
prognoses gebruikt van het aantal toekomstige huishoudens, hun arbeidsparticipatie en
het aantal in het huishouden aanwezige kinderen. Deze inputvariabelen kunnen
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gevarieerd worden en de invloed van een wijziging in een van deze variabelen op de
toekomstige vraag naar kinderopvang kan worden nagegaan

2.2  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 tegelijker-
tijd 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.
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 kinderdagverblijf (of buiten-
schoolse opvang voor 4-12-jarigen). In figuur 2.3 is het sequentiële keuzeproces
schematisch weergegeven.

Figuur 2.3 Het sequentiële keuzeproces

Bij een simultaan model kiezen de ouders niet stapsgewijs een opvangvorm, maar
maken zij een keuze uit een aantal categorieën tegelijk zoals weergegeven in
figuur 2.4.
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Figuur 2.4 Het simultane keuzeproces

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 simultane model gemodelleerde keuzegedrag. De meeste
ouders zullen namelijk eerst een keuze maken voor het al dan niet gebruiken van
kinderopvang en vervolgens (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 (zie hiervoor hoofdstuk 3).
Op basis van geselecteerde huishoudens uit het meest recent beschikbare Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek (AVO) wordt geschat op welke manier bepaalde
variabelen effect hebben op de drie keuzen.

Eerst wordt de keuze voor het al dan niet gebruikmaken van kinderopvang
gemodelleerd. Wij beperken ons tot twee groepen huishoudens, huishoudens met
kinderen van 0-3 jaar en huishoudens met kinderen van 4-12 jaar,4 omdat de vraag
naar kinderopvang voor schoolgaande kinderen wezenlijk anders is dan de vraag naar
kinderopvang voor de 0-3-jarigen. Wel wordt bij de schattingen rekening gehouden
met de aanwezigheid van kinderen in andere leeftijdsgroepen. Enige verkenningen
wijzen uit dat er een relatie tussen beide vormen van kinderopvang is als er in een
huishouden zowel kinderen van 0-3 als van 4-12 jaar aanwezig zijn (als het 0-3-jarige
kind gebruik maakt van informele opvang, wordt doorgaans ook voor informele
opvang gekozen voor het oudere kind).
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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 laatste keuze is de keuze tussen gastouderopvang en opvang in een kinderdag-
verblijf (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 wij deze keuze benaderen, maar in het tussenliggende
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 gebruik wordt

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.

2.3  Inbedding in macro-omstandigheden
De op microgegevens gebaseerde schattingsresultaten geven inzicht in de kinderop-
vangbeslissing van een huishouden en in de vraag naar het aantal uren kinderopvang
uitgeoefend door een huishouden 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.
Daarbij kunnen globaal twee benaderingen worden gehanteerd. Bij de ene benadering
worden de microschattingen direct op macroniveau toegepast (de macrobenadering),
bij de andere benaderingen worden de microschattingen op microniveau toegepast en
pas daarna opgehoogd (de microbenadering). De eerste benadering heeft het grote
voordeel dat deze eenvoudig kan worden toegepast, en geen microbestand meer is
vereist om de ramingen uit te voeren. Maar dit kan wel ten koste gaan van de kwaliteit.
De tweede benadering heeft wel het kwalitatieve voordeel dat microramingen aan-
sluiten op microschattingen, maar heeft als nadeel dat deze methode voor derden
moeilijk toegankelijk is. Gezien het doel van dit project, het opleveren van een
ramingsmodel, is hier gekozen voor de eerste benadering. Om de gevoeligheid van
deze macrobenadering te toetsen, is in paragraaf 5.2 een microbenadering uitgevoerd.
De sequentiële beslisboom geeft het beslissingsproces aan dat de ouders moeten
maken, alvorens zij hun kind op een kinderdagverblijf of bij een gastouder plaatsen.
Figuur 2.5 is een gedetailleerd voorbeeld dat aangeeft hoe de beslisboom voor
huishoudens met kinderen in de categorie 0-3 jaar loopt.
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Figuur 2.5 De vraag naar kinderopvang in kinderdagverblijven van huishoudens met kinderen tussen de 0 en 3 jaar

Onderstaand getallenvoorbeeld verschaft inzicht in de uiteindelijke werking van dit
onderdeel van het model.

Voorbeeld: het keuzeproces voor kinderopvang5

Er zijn 650.000 huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Van
deze huishoudens kiest 50% voor het gebruik van kinderopvang, terwijl
50% van de huishoudens in deze groep geen kinderopvang gebruikt. De
huishoudens hebben gemiddeld 1.3 kind in de leeftijd van 0-3 jaar. Dit
betekent dat er 650.000 * 50% * 1.3 = 422.500 kinderen van 0-3 jaar zijn
die enige vorm van kinderopvang gebruiken. Vervolgens kiezen de ouders
of ze formele of informele kinderopvang gebruiken. In het voorbeeld kiest
30% van de huishoudens voor het gebruik van formele kinderopvang. Dit
betekent dat 126.750 kinderen formele kinderopvang gebruiken.
Als ouders hebben besloten om formele kinderopvang te gebruiken, dan
gaat 75% van de kinderen naar het kinderdagverblijf en 25% van de
kinderen naar de gastouder. Dit betekent dat er 75% * 126.750 = 95.063
kinderen gebruikmaken van kinderopvang bij het kinderdagverblijf. De
gemiddeld per kind gevraagde opvang is 4 dagdelen. In totaal wordt er dus
4 * 95.062 = 380.252 dagdelen kinderopvang gevraagd op weekbasis bij
kinderdagverblijven.



20 M O D E L  O P Z E T

2.4  Macroraming
Allereerst wordt voor de komende jaren het aantal huishoudens met een kind in de
leeftijdsgroep 0-3 jaar bepaald. Dit aantal wordt achtereenvolgens vermenigvuldigd
met het percentage huishoudens dat gebruik maakt van enige vorm van kinderopvang
en het percentage huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang. Dit leidt
tot het totale aantal huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang.
Vermenigvuldiging van dit aantal huishoudens ten slotte met het gemiddeld gevraagde
aantal uren formele kinderopvang per huishouden in bijvoorbeeld een kinderdag-
verblijf, 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.
In het AVO-databestand waren slechts zeer weinig waarnemingen beschikbaar voor
gastouderopvang. De keuze tussen gastouderopvang of opvang bij een kinderdag-
verblijf of buitenschoolse opvang voor ouders die gekozen hebben om gebruik te
maken van formele kinderopvang kon daarom niet geschat worden.
Om toch een uitspraak te doen over de toekomstige vraag naar gastouderopvang en
opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang veronderstellen wij dat een
bepaalde fractie van de gevraagde kinderopvang plaatsen gastouder opvangplaatsen
zijn en dat de overige plaatsen bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
gevraagd worden. Ook hier wordt onderscheid gemaakt naar 0-3-jarigen en
4-12-jarigen, wat betekent dat er in totaal twee van dergelijke fracties zijn. Deze
fracties kunnen worden verkregen uit macro-gegevens (zie tabel 4.3).

2.4.1 Onvervulde vraag
Wachtlijsten, zoals geïnventariseerd door het SGBO (2000), laten zien dat de vraag
naar kinderopvang op dit moment niet vervuld kan worden. Er zijn echter tegen-
gestelde aanwijzingen over de omvang van de wachtlijstenproblematiek. In het
onderzoek van Research voor Beleid (2000) is gevraagd aan 981 ouders die geen
gebruikmaken van formele kinderopvang waarom zij daar geen gebruik van maken.
Hoewel het bestaan van wachtlijsten6 een mogelijk antwoord was, werd deze categorie
zelden gekozen: 4,0% van de mensen die geen gebruikmaken van formele kinder-
opvang geven aan dat het niet verkrijgbaar is.
Toch lijkt het ons niet reëel om de wachtlijstproblematiek en de bijbehorende
onvervulde vraag te negeren. Wachtlijsten zijn echter vervuild. Er staan kinderen
ingeschreven bij meerdere instellingen en ouders zullen niet altijd hun kind afmelden
als elders een plek wordt gevonden of als de thuissituatie is veranderd (wachtlijsten
overschatten de onvervulde vraag). Daarentegen denken sommige ouders niet in
aanmerking te kunnen komen voor een kinderopvangplaats en schrijven hun kind
daarom niet in op een wachtlijst (wachtlijsten onderschatten de onvervulde vraag). De
werkelijke onvervulde vraag ligt naar alle waarschijnlijkheid ergens tussen de nul en
de geregistreerde wachtlijst in.
Omdat de analyses geen antwoord geven op dit dilemma zal een aanname moeten
worden gemaakt. In de berekeningen wordt uitgegaan van een vervuiling van de
wachtlijst in het basisjaar van 50%. Dit zou betekenen dat in een niet gerantsoeneerde
markt, waar de huidige wachtlijst ter grootte van 30% van de kinderopvangplaatsen
niet bestaat, de vraag naar kinderopvang 15% hoger is dan het nu feitelijk waarge-
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nomen gebruik (de helft van 30% opslag voor omvang wachtlijst). We differentiëren
naar 0-3 jaar en 4-12 jaar gegeven het verschil in de (procentuele) omvang van de
wachtlijst.
Een tweede veronderstelling is dat de huishoudens op de wachtlijst, qua kenmerken en
behoefte aan kinderopvang, niet anders zijn dan de huishoudens die wel een plek
hebben gevonden. De stijging in de vraag naar kinderopvang, zoals we deze berekenen
met het model, is dan tevens van toepassing op de wachtlijstgroep.
Voor het basisjaar wordt dus de onvervulde vraag bepaald als zijnde 50% van de
wachtlijst. Deze vraag groeit in hetzelfde tempo als de vervulde vraag, omdat wordt
verondersteld dat de huishoudens die op de wachtlijst staan gemiddeld dezelfde
kenmerken hebben als de groep ouders waarvoor de vraag wel wordt vervuld. Door
uitbreiding van het aanbod zal echter een steeds groter gedeelte van de onvervulde
vraag worden vervuld.

2.4.2 Frictieleegstand
Een keuze die gemaakt moet worden is of de vraag naar kinderopvang voorspeld
wordt in een aantal dagdelen of in een aantal voltijdse plaatsen. Het aantal gevraagde
dagdelen kinderopvang kan namelijk niet direct worden omgerekend tot de behoefte
aan een aantal plaatsen.

Voorbeeld: de keuze uit dagdelen
Ouder A heeft behoefte aan 3 dagdelen kinderopvang. Ouder B wil graag
5 dagdelen kinderopvang en ouder C heeft 2 dagdelen kinderopvang
nodig. Gezamenlijk is er dus een behoefte aan 10 dagdelen kinderopvang,
wat overeenkomt met één voltijdse plaats. Het probleem is echter dat alle
ouders op vrijdag een vrije dag hebben en de kinderopvang dus van
maandag tot en met donderdag willen. In totaal is er dus meer dan één
plaats (bedje, stoeltje, enz.) nodig om aan deze vraag te voldoen.7

Dat er frictie optreedt op de kinderopvangmarkt is zichtbaar doordat er zowel
wachtlijsten zijn, als overcapaciteit. De bezettingsgraad lag in het verleden rond de
82% (MDW werkgroep kinderopvang 1998). Volgens datzelfde rapport is het te
verwachten dat deze bezettingsgraad in de toekomst hoger zal liggen. Dit kan
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door met behulp van prijsprikkels de vraag op tijden
van leegstand te stimuleren of door bijvoorbeeld de ADV-dagen van de leidsters te
plannen op tijden met weinig vraag of door kinderen zorgvuldiger in te plannen.
In het model zal met genoemde problematiek rekening gehouden moeten worden. Het
verband tussen vraag naar kinderopvang en capaciteit in voltijdse plaatsen is dus als
volgt8:
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Vk = b * C 

Met Vk = de vraag naar kinderopvang (voltijds9)
b = de bezettingsgraad
C = het benodigde aantal voltijdse plaatsen (capaciteit)

2.5  Prognose van exogenen
De laatste stap die moet worden gezet is het opstellen van een raming van de vraag
naar kinderopvang voor de periode 2000-2007. 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, veranderingen in de
participatiegraad van vrouwen en het huishoudensinkomen) te worden doorgetrokken
in de tijd. Wat betreft de demografische ontwikkelingen wordt aangesloten bij de
prognoses van CBS/CPB (1997). Ten aanzien van andere exogene variabelen (zoals
de stedelijkheidsgraad) worden ad hoc veronderstellingen gemaakt.
Uit de beschrijving van het model blijkt reeds dat diverse variabelen van invloed
kunnen zijn op de vraag naar kinderopvang. Deze invloed kan op verschillende
manieren plaatsvinden:
- een verandering in een variabele kan leiden tot een andere keuze van

kinderopvang;
- een verandering in een variabele kan leiden tot een veranderend aantal uur

gevraagde kinderopvang.
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1
Peuterspeelzalen worden grotendeels als recreatieve en educatieve voorziening aangemerkt en
worden daarom in het ramingsmodel kinderopvang buiten beschouwing gelaten. Bijzondere
groepen (zoals reïntegrerende herintreders) zijn niet afzonderlijk onderscheiden. Voorzover hun
vraag naar kinderopvang door bijvoorbeeld overheidsmaatregelen anders uitvalt, moet daar nog
extra rekening mee worden gehouden.

2
In een één-oudergezin hangt het aantal uur benodigde kinderopvang af van het aantal uur dat de
betreffende ouder werkt.

3
Zie Graafland (1999) voor een soortgelijke benadering voor de vraag naar kinderopvang.

4
Huishoudens met zowel kinderen van 0-3 jaar als kinderen van 4-12 jaar zijn in beide groepen
opgenomen.

5
De in dit voorbeeld gebruikte getallen zijn willekeurig gekozen.

6
Gesteld als "ik kan geen kinderopvang krijgen".

7
Genoemde frictie kan ook optreden doordat de vraag in verschillende regio's niet met het aanbod in
deze regio's overeenkomt.

8
Een voltijdse plaats in een kinderdagverblijf staat voor 52,5 uur kinderopvang.

9
In dagdelen/10 voor de 0-3-jarigen en in middagen/5 voor de 4-12-jarigen.

Noten
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3 MICROSCHATTINGEN

Het gebruik van formele kinderopvang is het resultaat van vraag en aanbod op een
sterk gereguleerde markt. Het aanbod van formele voorzieningen is sterk afhankelijk
van het overheidsbeleid en afspraken die in het kader van de CAO's door werkgevers
en werknemers worden gemaakt. Ook de prijzen voor deze voorzieningen vormen
een onderdeel van deze afspraken. Naast formele kinderopvang is er onbetaalde en
betaalde informele opvang, die enerzijds concurreert met formele opvang en ander-
zijds aanvullend is. Een belangrijke functie van kinderopvang is het bevorderen van
de arbeidsmarktparticipatie van vooral vrouwen. Daarmee zou de participatie-
beslissing onderdeel uit moeten maken van het vraagmodel. Conform de uitgangs-
punten in hoofdstuk 2 wordt de participatiebeslissing in dit ramingsmodel echter als
exogeen opgevat.1

De belangrijkste vraagbepalende factor is de (potentiële) behoefte aan kinderopvang.
Daarbij kunnen twee groepen worden onderscheiden: de 0-3-jarigen en de
4-12-jarigen. De eerste groep volgt geen dagonderwijs, de tweede groep wel. De
behoefte aan kinderopvang is daarbinnen afhankelijk van economische, sociale,
culturele en geografische factoren. In hoofdstuk 2 is daar uitvoerig op ingegaan.
De behoefte aan kinderopvang wordt onder zekere restricties omgezet in een vraag
naar kinderopvang. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende restricties: 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.
Belangrijke restricties zijn de prijs van de verschillende opvangvoorzieningen en het
beschikbare budget (inkomen). Een complicatie hierbij is dat sommige prijzen
inkomensafhankelijk zijn, zodat het prijseffect moeilijk van het inkomenseffect is te
scheiden. 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, omdat de invloed van het beleid en de sociale partners daarop zeer groot is.
In onderstaand schema wordt de meer uitvoerige modellering van de vraag naar
formele kinderopvang in hoofdstuk 2 globaal samengevat.
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Figuur 3.1 Globaal model formele kinderopvang

De raming van de kinderopvang wordt gebaseerd op een microbenadering, omdat de
keuzes in beginsel op huishoudensniveau worden gemaakt. Een belangrijke
voorwaarde 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 kinderopvang
zijn ontleend aan het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1999 (AVO) van
het SCP.2 Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek onder ruim 6.000 huishoudens om
gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en
culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich
zowel op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van kenmerken
van de huishoudens en de individuele personen binnen een huishouden. In het
AVO'99 zijn 626 huishoudens met niet-schoolgaande kinderen van 0-3 jaar en 1.125
huishoudens met schoolgaande kinderen van 4-12 jaar opgenomen. Tabel 3.1 geeft
enige elementaire informatie over kinderopvang in het AVO'99. De ongewogen
aantallen betreffen de steekproef, de gewogen aantallen betreffen de totale bevolking
nadat rekening is gehouden met enkele demografische verschillen in de samenstelling
van de steekproef en de bevolking. 
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Tabel 3.1 Elementaire informatie over het gebruik van kinderopvang door gezinnen met kinderen, 1999

ongewogen gewogen, 1:1000

0-3 jr 4-12 jr 0-3 jr 4-12 jr
aantal huishoudens met kinderen in de steekproef 626 1.125 675 1.178

aandeel in de bevolking (%) 10 18 10 17

kindertal (gemiddeld) 1,23 1,56 1,22 1,54

huishoudens met kinderopvang (%)a (stap 1) 39 22 40 23
waarvan huishoudens met formele opvang (%)b(stap 2) 41 28 42 27

huishoudens met formele kinderopvang (%)b (stap 1x2) 16 6 17 6
waarvan uitsluitend kinderdagverblijf (%) 85 85 85 85
waarvan gebruikers (kinderen per huishouden) 1,22 1,35 1,22 1,32

waarvan gebruik (dagdelen/middagen per kind) (stap 3) 4,50 1,99 4,54 2,03

waarvan standaardafwijking gebruik 2,20 1,20 2,20 1,20
Huishoudens met zowel kinderen van 0-3 jaar als kinderen van 4-12 jaar zijn in beide groepen opgenomen.
a Exclusief partiële non-response.
b Inclusief gastouders.

Bron: SCP (AVO'99)

Uit tabel 3.1 blijkt dat 40% van de huishoudens met kinderen van 0-3 jaar en 23%
van de huishoudens met kinderen van 4-12 jaar volgens de gebruikte bron enigerlei
vorm van kinderopvang heeft, waarvan twee vijfde deel respectievelijk een kwart
ook formele opvang gebruikt. Het aantal gebruikers per huishouden ligt iets lager bij
gezinnen met jonge kinderen (1,2) dan bij gezinnen met wat oudere kinderen (1,3),
maar dit hangt samen met het gekozen leeftijdsbereik bij de kinderen. Het gemiddeld
gebruik van formele opvang per kind ligt bij gezinnen met jonge kinderen op 4,5
dagdelen en bij gezinnen met wat oudere kinderen op 2,0 middagen per week. Uit de
spreidingsmaat bij deze gemiddelden (de standaardafwijking) blijkt dat er relatief
weinig variatie is in het gemiddeld gebruik, hetgeen wijst op een relatief spitse
verdeling. Zo blijkt dat circa eenderde deel van de huishoudens met zeer jonge
kinderen 4 dagdelen gebruikt en eveneens circa eenderde deel 6 dagdelen. Bij de
huishoudens met iets oudere kinderen wordt bijna de helft van de kinderen
2 middagen in de week opgevangen.
De schatting van het model heeft zoals vermeld in drie stappen plaatsgevonden, om
in beginsel de mogelijkheid open te laten, dat per stap verschillende determinanten
beslissend zijn voor het keuzegedrag. Uit de literatuur is immers gebleken dat de
keuze tussen wel of geen opvang op andere gronden wordt genomen dan de keuze
tussen soorten van kinderopvang (zie bijlage B). De volgende stappen zijn
onderscheiden.
1. keuze wel/geen opvang buiten het gezin;
2. indien wel opvang: keuze wel/geen formele opvang;
3. indien formele opvang: aantal dagdelen per week.

De eerste twee stappen zijn geschat met een logit model, de derde stap met een
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Poisson model.3 Omdat er bij stap 3 huishoudens zijn met meerdere kinderen in
opvang, moet bij de raming nog een extra stap worden gezet met behulp van het
gemiddelde aantal kinderen in de betreffende leeftijdsgroep per huishouden.4

Voorts zijn de schattingen verricht op huishoudensniveau. Aangenomen is dat de
prijs van formele kinderopvang alleen in de stappen 2 en 3 een rol speelt. Bij de
opname van variabelen in het schattingsmodel is steeds uitgegaan van een
significantieniveau van 10%.

Niet alle vragen in het AVO resulteren in zuivere waarnemingen van de gewenste
variabelen in het model. Zo is bij de vraag naar het al dan niet gebruik van kinder-
opvang en het aantal uren opvang geen relatie gelegd met het verrichten van arbeid
of het volgen van onderwijs. Daarnaast is het waargenomen aantal uren opvang per
kind in het AVO het totaal van de uren in alle vormen van kinderopvang.
De opname van ouderschapsverlof in het model is twijfelachtig. Dit heeft te maken
met de verwoording van de vraag in het gebruikte onderzoek: heeft u ooit ouder-
schapsverlof opgenomen? Daarmee meet het eerder de noodzaak tot opvang en de
geneigdheid tot het combineren van werk en zorg, dan dat het als substituut voor
reguliere opvang wordt gezien.
Een probleem is verder de verwerking van aanbodrestricties. Voor bereikbaarheid
kan in het AVO gebruik worden gemaakt van de vraag 'of er in de buurt voorzienin-
gen zijn als peuterspeelzaal, peuterklas, crèche of kinderdagverblijf'. Aangezien
peuterspeelzalen niet tot de (formele) kinderopvang worden gerekend en veel vaker
voorkomen dan kinderdagverblijven of buitenschoolse opvangvoorzieningen, moet
deze aanbodindicator als een grove proxy worden beschouwd.

In schema 3.1 wordt een overzicht gegeven van mogelijke determinanten en worden
nadere aanduidingen gegeven van de operationalisatie.5



29M I C R O S C H A T T I N G E N

Schema 3.1 Gebruikte determinanten van kinderopvang
gebruikte variabelen microschattingena nadere omschrijving
demografisch

kinderen tussen de 0-3 jaar aanwezig thuiswonend

kinderen tussen de 4-12 jaar aanwezig thuiswonend

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig thuiswonend
economisch

vrouw is werkzaam in loondienst vanaf 1 uur per week

vrouw werkt meer dan 20 uur per weekb volgens arbeidscontract

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

vrouw is hoogopgeleidc hbo of universiteit

vrouw is laagopgeleidc mavo, lbo of lager

vrouw volgt een opleiding deeltijd of voltijd
sociaal

ooit ouderschapsverlof opgenomen voor kinderen van 0-4 jaar

woont in stedelijk gebied meer dan 1.500 adressen per km2

eenoudergezin met thuiswonende kinderen
restricties

voorzieningen in de buurt aanwezig peuterspeelzaal, crèche, kinderdagverblijf

inkomen netto van het huishouden per maand (x 1.000) 

eigen bijdrage formele opvang bedrag per maand per dag opvang (adviestabel)

a Waar 'vrouw'staat kan bij eenoudergezinnen ook 'man' staan.
b De middencategorie 'werkt 20 uur per week' is relatief groot (circa 13%), waardoor de uitkomsten gevoelig

kunnen zijn voor de indeling van deze middencategorie. Hier is gekozen voor de indeling in de categorie
'meer dan 20 uur per week' met het oog op de mogelijke invloed op de belasting van de informele zorg.

c De middencategorie (mbo, havo, vwo) geldt als referentiecategorie.

3.1  Opvang voor 0-3-jarigen
Voor de schatting van het model zijn op basis van het AVO maar weinig relevante
cases beschikbaar. Van de 626 huishoudens met één of meer kinderen onder de
4 jaar, zijn er 246 die enige vorm van kinderopvang gebruiken. Daarvan zijn er
slechts 102 die enige vorm van formele kinderopvang gebruiken, overwegend
kinderdagverblijven. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van gastouders is te
laag om daarvoor nog verfijningen in het model aan te brengen.

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

Tabel 3.2 geeft de schattingsresultaten van stap 1 voor huishoudens met kinderen van
0-3 jaar. Bij alle stappen worden verschillende varianten getest (allen additief). De
gerapporteerde specificaties zijn de best presterende. 

Daarbij zijn alleen variabelen opgenomen die effecten hebben die van nul verschillen
(bij een significantieniveau van 10%).
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Tabel 3.2 Logit schatting op de ja/nee-beslissing voor enige vorm van kinderopvang, 0-3-jarigen

determinant coëfficiënt standaardfout status

demografisch

kinderen tussen de 0 en 3 jaar aanwezig n.v.t.

kinderen tussen de 4 en 12 jaar aanwezig –1,49 0,21 significant

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig niet significant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst +1,60 0,21 significant

vrouw werkt meer dan 20 uuur per week niet significant

beschikbare zorgdagdelen ouders niet significant

vrouw hoogopgeleid niet significant

vrouw laagopgeleid niet significant

vrouw volgt een opleiding niet significant

sociaal

ooit ouderschapsverlof opgenomen niet significant

woont in stedelijk gebied +0,38 0,21 significant

eenoudergezin +1,21 0,41 significant

restricties

aanbod in buurt aanwezig + 0,75 0,35 significant

inkomen huishouden + 0,22 0,05 significant

tarief eigen bijdrage kdv (adviestabel) n.v.t.

constante voor referentie categorie –2,71 0,46 significant

pseudo verklaarde variantie (%) 36 n = 626

 Bron: SCP (AVO'99)

Uit tabel 3.2 blijkt dat de aanwezigheid van iets oudere kinderen de kans op enige
vorm van opvang verlaagt. Naarmate er meer kinderen in het huishouden zijn, doet
het huishouden minder een beroep op kinderopvang en neemt het de zorgtaken voor
kinderen in eigen beheer. De arbeidsparticipatie van de vrouw bevordert het gebruik
van kinderopvang. Een extra invloed van haar opleidingsniveau is dan niet meer van
betekenis. Voorts zal het niet verbazen dat het gebruik van kinderopvang (ceteris
paribus) hoger is bij eenoudergezinnen omdat er minder ouderlijke opvang
mogelijkheden zijn. Gebruik van kinderopvang is ook hoger in stedelijke gebieden,
dat kan ermee samenhangen dat er meer faciliteiten zijn in de stad, maar het kan ook
een indicator zijn van een andere houding van ouders tegenover kinderopvang.
Voorts blijkt dat gezinnen met een hoger gezinsinkomen vaker gebruikmaken van
opvang dan gezinnen met lagere inkomens. Ten slotte blijkt de beschikbaarheid van
kinderopvang voorzieningen in de buurt positief uit te werken op het gebruik van
enigerlei vorm van kinderopvang. Het model in tabel 3.2 blijkt 36% van de variantie
in de keuze tussen wel/geen kinderopvang te kunnen verklaren.6
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Stap 2: Wel/geen formele kinderopvang (0-3 jaar)

Tabel 3.3 Logit schatting op de ja/nee-beslissing voor formele kinderopvang, gegeven dat het huishouden voor
enige vorm van opvang kiest, 0-3-jarigen

determinant coëfficiënt standaardfout status

demografisch

kinderen tussen de 0 en 3 jaar aanwezig n.v.t.

kinderen tussen de 4 en 12 jaar aanwezig –1,15 0,44 significant

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig niet significant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst +1,04 0,51 significant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week +1,25 0,36 significant

beschikbare zorgdagdelen ouders niet significant

vrouw hoogopgeleid +1,11 0,38 significant

vrouw laagopgeleid niet significant

sociaal

ooit ouderschapsverlof opgenomen niet significant

woont in stedelijk gebied +1,44 0,35 significant 

eenoudergezin niet significant

restricties

aanbod in de buurt aanwezig niet significant

inkomen huishouden +0,34 0,12 significant

tarief eigen bijdrage kdv (adviestabel) –0,004 0,005 niet significant

constante voor referentie categorie –3,6 0,74 significant

pseudo verklaarde variantie (%) 47 n = 246
Bron: SCP (AVO'99)

Tabel 3.3 geeft globaal een vergelijkbaar beeld als tabel 3.2, maar dan doorgaans
met iets hogere coëfficiënten en andere accenten. Daarbij moet overigens wel
rekening worden gehouden met de grotere onzekerheidsmarges wegens de geringere
populatie waarop het model betrekking heeft.
Afwijkend van stap 1 is de rol die voltijd/deeltijd arbeid bij de vrouw speelt en haar
opleidingsniveau. Vrouwen die 20 uur of meer per week werken en vrouwen die
hoger zijn opgeleid kiezen verhoudingsgewijs meer ten gunste van formele
kinderopvang. Voorts speelt het behoren tot een eenoudergezin op de keuze voor
informele of formele opvang in stap 2 geen rol. Ook de aanwezigheid van kinder-
opvangvoorzieningen in de buurt blijkt geen rol te spelen. Ten slotte heeft de prijs
van formele kinderopvang (tarief kinderdagverblijven) weliswaar het verwachte
negatieve teken, maar het effect is niet significant. Een poging om de prijs op een
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andere wijze aan het model toe te voegen bleek niet succesvol. Hierbij werd de
prijsinformatie gecombineerd met inkomensklassen waardoor het effect voor lage,
midden en hoge inkomens zou kunnen verschillen. Deze schattingen leverden echter
geen beter model op. Het model in tabel 4.3 blijkt 47% van de variantie in de keuze
tussen informele/formele kinderopvang te kunnen verklaren.

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

Het aantal dagdelen (0-3-jarigen) en middagen (4-12-jarigen) formele kinderopvang
is niet direct gevraagd in het gebruikte onderzoek, wel het aantal uren en dagen
opvang voor alle voorzieningen samen. Dit is omgerekend naar dagdelen en
middagen formele kinderopvang. De categorie n.v.t. (niet van toepassing) in de tabel
duidt zowel op het niet relevant zijn van de betrokken variabele als op statistische
problemen bij de schatting (te kleine aantallen, te veel ontbrekende waarnemingen,
collineariteit).

Tabel 3.4 Poisson schatting op aantal dagdelen formele kinderopvang, gegeven dat het huishouden voor formele
opvang kiest, 0-3-jarigen, 1999

determinant coëfficiënt standaardfout status

demografisch

aantal kinderen tussen de 0 en 3 jaar n.v.t.

aantal kinderen tussen de 4 en 12 jaar niet significant

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig niet bruikbaar

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst niet significant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet significant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,05 0,02 significant

vrouw is hoogopgeleid +0,18 0,10 significant

vrouw is laagopgeleid niet significant

vrouw volgt opleiding niet significant

sociaal

ooit ouderschapsverlof opgenomen n.v.t.

woont in stedelijk gebied niet significant 

eenoudergezin niet significant

restricties

aanbod in buurt aanwezig n.v.t.

inkomen niet bruikbaar

tarief eigen bijdrage kdv (adviestabel) –0,0021 0,0008 significant

constante voor referentie categorie 2,058 0,194 significant

pseudo verklaarde variantie (%) 11 n  = 102
Bron: SCP (AVO'99)
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Uit tabel 3.4 blijkt dat de keuze van het aantal dagdelen in belangrijke mate wordt
bepaald door het maximale aantal dagdelen dat de ouder(s) niet tegelijk werken: de
beschikbare zorgdagdelen.7 Verder blijkt dat hoger opgeleide vrouwen iets meer
dagdelen vragen8 en dat de hoogte van de eigen bijdrage de vraag naar dagdelen iets
tempert (prijseffect).
Overigens moet bij deze analyse worden bedacht dat het hier om een betrekkelijk
spitse verdeling gaat. Zo blijkt ongeveer 30% van de huishoudens voor 4 dagdelen in
de week te kiezen en eveneens zo'n 30% voor 6 dagdelen.

3.2  Opvang voor 4-12-jarigen
Van de 1.125 huishoudens met kinderen van 4-12 jaar blijken er 253 enige vorm van
kinderopvang te gebruiken, waarvan 71 formele kinderopvang.
Het gebruik van kinderopvang is voor 0-3-jarigen en 4-12-jarigen afzonderlijk
geschat. Enige verkenningen wijzen evenwel uit dat er een relatie tussen beide
vormen van kinderopvang is als er in een huishouden zowel kinderen van 0-3 jaar als
van 4-12 jaar aanwezig zijn.

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

Tabel 3.5 Logit schatting op de ja/nee-beslissing voor enige vorm van kinderopvang, 4-12-jarigen, 1999
determinant coëfficiënt standaardfout status

demografisch
kinderen in de categorie 0-3 jaar aanwezig niet significant

kinderen in de categorie 4-12 jaar aanwezig n.v.t.

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig –1,28 0,22 significant

economisch
vrouw is werkzaam in loondienst +1,53 0,18 significant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet significant

vrouw hoogopgeleid niet significant

vrouw laagopgeleid –0,49 0,17 significant

vrouw volgt opleiding +0,56 0,30 significant

sociaal
ooit ouderschapsverlof opgenomen n.v.t.

woont in stedelijk gebied niet significant 

eenoudergezin +1,18 0,25 significant

restricties

aanbod in buurt aanwezig n.v.t.

inkomen huishouden +0,16 0,04 significant

tarief eigen bijdrage bso (adviestabel) n.v.t.

constante voor referentie categorie –2,64 0,28 significant

pseudo verklaarde variantie (%) 26 n = 1.125

Bron: SCP (AVO'99)
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Uit tabel 3.5 blijkt dat de aanwezigheid van kinderen, die ouder zijn dan 12 jaar, een
matigende invloed heeft op het gebruik van kinderopvang. Mogelijk betekent dit dat
deze kinderen op hun jongere broertjes of zusjes passen die dan wellicht ook al
relatief wat ouder zijn (eerder 10 dan 4). Vrouwen werkzaam in loondienst maken
meer gebruik van kinderopvang dan gemiddeld, vrouwen die laag zijn opgeleid juist
minder. Voorts wordt het gebruik van kinderopvang positief beïnvloed door het
volgen van onderwijs door de moeder, het inkomen van de ouder(s) en het behoren
tot een eenoudergezin. 

Het model in tabel 3.5 blijkt 26% van de variantie in de keuze tussen wel/geen
kinderopvang te kunnen verklaren.

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

Deze stap kon op basis van deze gegevens niet goed worden geschat. De geschatte
coëfficiënten waren steeds niet-significant, maar de waarden die ze aannamen
kwamen in hoge mate overeen met de waarden van de coëfficiënten uit de schatting
van stap 2 voor de 0-3-jarigen. Daarom is besloten om stap 2 voor de categorie
4-12 jaar in beginsel gelijk te stellen aan stap 2 van de categorie 0-3 jaar. In
paragraaf 4.1 staat een precieze omschrijving van de veronderstelling die hierover
gemaakt is.Er is nog onderzocht of het mogelijk was om stap 1 en 2 gecombineerd te
schatten. Doordat het aantal huishoudens waarin gebruik wordt gemaakt van formele
kinderopvang voor 4-12-jarige kinderen relatief erg klein is (ongeveer 6,5%) leverde
dit bij het schatten problemen op.

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

Uit tabel 3.6 blijkt dat de keuze van het aantal dagdelen uitsluitend kan worden
verklaard door het maximale aantal dagdelen dat de ouder(s) niet tegelijk werken. De
eigen bijdrage heeft wel het verwachte negatieve effect, maar is niet significant op
10%.
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Tabel 3.6 Poisson schatting op aantal middagen formele kinderopvang, gegeven dat het huishouden voor formele
opvang kiest, 4-12-jarigen
determinant coëfficiënt standaardfout status
demografisch

kinderen in de categorie 0-3 jaar aanwezig

kinderen in de categorie 4-12 jaar aanwezig n.v.t.

kinderen ouder dan 12 jaar aanwezig niet significant

economisch

vrouw is werkzaam in loondienst niet significant

vrouw werkt meer dan 20 uur per week niet significant

beschikbare zorgdagdelen ouder(s) –0,08 0,03 significant

vrouw is hoogopgeleid niet significant

vrouw is laagopgeleid niet significant

vrouw volgt opleiding niet significant

sociaal

ooit ouderschapsverlof opgenomen n.v.t.

woont in stedelijk gebied niet significant

eenoudergezin niet significant

restricties

aanbod in buurt aanwezig n.v.t.

inkomen huishouden niet bruikbaar

tarief eigen bijdrage bso (adviestabel) niet significant

constante voor de referentie categorie 1,08 0,17 significant

pseudo verklaarde variantie (in %) 13 n  = 71

Bron: SCP (AVO'99)
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1
Ook het inkomen, dat feitelijk een resultante is van de participatiebeslissing, wordt in directe zin als
exogeen opgevat (in § 5.2 wordt het inkomenseffect indirect wel meegenomen).

2
Peuterspeelzalen worden grotendeels als recreatieve en educatieve voorziening aangemerkt en
worden daarom in het ramingsmodel kinderopvang buiten beschouwing gelaten. Bijzondere
groepen (zoals reïntegrerende herintreders) zijn niet afzonderlijk onderscheiden. Voorzover hun
vraag naar kinderopvang door bijvoorbeeld overheidsmaatregelen anders uitvalt, moet daar nog
extra rekening mee worden gehouden. 
Meer informatie over het AVO kan worden verkregen via de website van het SCP:
http://www.scp.nl/miss/avo.htm.

3
In het logit model wordt de kans op gebruik begrensd tussen 0 en 1 door de kans P op gebruik te
definiëren als ef(X)/(1+ef(X)), waarbij f(X) de te schatten vergelijking is. Door deze modellering is de
relatie tussen de kans P en de determinanten in f(x) niet-lineair maar S-vormig. Het Poissonmodel
wordt gebruikt omdat het aantal dagdelen een discrete (telbare) variabele is. In het Poisson
regressie model, dat een bijzondere vorm is van het binomiale model, kunnen de kansen op het
voorkomen van bepaalde gebeurtenissen worden berekend. In dit geval gaat het om het gebruik
van dagdelen of middagen kinderopvang. Een belangrijke voorwaarde is dat het gemiddelde en de
variantie van een verdeling gelijk kunnen worden verondersteld (dispersietest); aan deze
voorwaarde blijkt te worden voldaan.

4
Bij de micromodel-bevolking geschiedt dit door deze huishoudens extra te wegen, onder de
veronderstelling dat de modellering van de vraag voor gezinnen met meer kinderen in opvang niet
anders is dan voor gezinnen met slechts één kind in opvang.

5
In het gebruikte databestand (AVO) is ook informatie opgenomen over de bedrijfstak waarin
betrokkene werkzaam is. Deze bleek geen relatie te hebben met het gebruik van kinderopvang. Dit
is mogelijk veroorzaakt door het geringe aantal gebruikers van kinderopvang in het AVO in relatie
tot de vele bedrijfstakken. Deze variabele is daarom niet gebruikt bij de schattingen.

6
Gegeven dit modeltype is 36% een hoog percentage.

7
Deze variabele is zelf geconstrueerd en is een combinatie van de samenstelling van het
huishouden en de arbeidsparticipatie van de leden.

8
Diverse verklaringen zijn mogelijk, zoals meer reistijd door een grotere afstand wonen-werken en
een moeilijker afstemming van werktijden van de moeder op die van de vader.

Noten
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4 MACRORAMINGEN

In paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk worden de schattingsresultaten uit hoofdstuk 3 en
de in paragraaf 4.1 gemaakte veronderstellingen over de ontwikkelingen van de
variabelen die de microkeuzen verklaren gecombineerd tot een raming van het
benodigde aantal kinderopvang plaatsen.

4.1 Veronderstellingen
Uit de microschattingen blijkt reeds welke variabelen van invloed zijn op het
keuzegedrag van de ouders. Om tot een prognose te komen voor de vraag naar
kinderopvang zullen er veronderstellingen gemaakt moeten worden over de
ontwikkeling van de bepalende variabelen. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt
van bestaande prognoses van het CBS en het CPB. De ramingsveronderstellingen
betreffende de ontwikkeling van de meer economische georiënteerde variabelen als
participatiegraad, opleidingsniveau en huishoudensinkomen, zijn op hun
actualiteitswaarde voorgelegd aan het CPB.1 Indien er geen prognoses voorhanden
zijn, worden de groeicijfers op basis van de beschikbare informatie geraamd.
Het ramingsproces verloopt wederom in drie stappen. In de eerste stap wordt de
keuze voor het wel of niet gebruikmaken van kinderopvang gemaakt. Alle
Nederlandse huishoudens met kinderen in de betreffende leeftijdscategorie maken
deze keuze. De meeste prognoses zullen daarom goed bruikbaar zijn voor deze eerste
stap.
In de tweede stap wordt de keuze tussen formele en informele kinderopvang
gemaakt. Echter, niet alle huishoudens hoeven deze keuze te maken, slechts de
huishoudens die in de eerste stap hebben gekozen om gebruik te maken van
kinderopvang zullen voor deze keuze staan. De CPB-prognoses voor de verklarende
variabelen, die betrekking hebben op de gehele Nederlandse bevolking zullen minder
bruikbaar zijn. Er wordt gekeken naar een subgroep, namelijk de groep huishoudens
die gebruikmaakt van kinderopvang. Per variabele wordt bekeken of de Nederlandse
trend, waar een prognose van bekend is, ook geldt voor deze subgroep, of dat er
aparte aannamen gemaakt moeten worden.
In de derde stap is de groep nog specifieker: het betreft nu huishoudens met kinderen
in de betreffende leeftijdscategorie die gebruikmaken van formele kinderopvang.

Representativiteit AVO 
Het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO) van het SCP is een
representatieve steekproef. Daarom kan worden aangenomen dat de gemiddelde
waarden die uit de AVO-data volgen (gemiddeld inkomen, percentage een-
ouderhuishoudens, percentage ouders dat een bepaalde keuze maakt, enz.) ook
gemiddelden zijn voor de gehele Nederlandse bevolking. Deze waarden zijn
vergeleken met de data van Research voor Beleid en met CBS-gegevens. Doorgaans
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kwamen de gegevens redelijk overeen. De bruto steekproef voor 1999 kwam uit op
9.219 huishoudens, waarvan er om uiteenlopende redenen 6.125 geschikt zijn voor
analyse. Dit komt neer op een netto respons van 66%.
Nu volgt een beschrijving van de aannamen die zijn gemaakt.

Huishoudens
Het aantal huishoudens met 0-3-jarige en met 4-12-jarige kinderen volgt uit de CBS-
huishoudenstatistiek (CBS 2000a). In deze huishoudenstatistiek worden andere
klassegrenzen (cohorten per drie jaar) gehanteerd dan de grenzen die hier nodig zijn.
Daarom is verondersteld dat de huishoudens naar leeftijd van het kind binnen de
ingedeelde cohorten uniform verdeeld zijn. Voor de huishoudens met 4-12-jarige
kinderen is de ontwikkeling van het aantal huishoudens waarin het jongste kind
4-12 jaar is genomen als proxy voor de ontwikkeling van het totale aantal
huishoudens met kinderen van 4-12 jaar (op deze wijze wordt ca. 80% van de
huishoudens bereikt), omdat de CBS-huishoudensprognose een prognose geeft voor
het aantal huishoudens naar de leeftijd van het jongste kind.

Eenoudergezinnen
Het aantal eenoudergezinnen neemt sneller toe dan het totale aantal huishoudens. Uit
de CBS-huishoudenprognose (CBS 2000a) volgt een jaarlijkse groei van het aandeel
eenoudergezinnen van 0,4%.

Gemiddeld aantal kinderen
Een huishouden met minstens één 0-3-jarig kind heeft gemiddeld 1,25 kind in deze
categorie. Dit aantal is gelijk aan het gemiddeld aantal kinderen in deze categorie
van huishoudens die gebruikmaken van formele kinderopvang, volgens Research
voor Beleid (2000). Verondersteld wordt dat het aantal 0-3-jarige kinderen in een
huishouden constant blijft in de tijd. Daarnaast wordt aangenomen dat het percentage
0-3-jarige kinderen met een broertje of zusje van 4-12 jaar gemiddeld niet zal
veranderen.
Voor huishoudens met 4-12-jarige kinderen geldt het volgende. Een huishouden met
een 4-12 jarig kind heeft gemiddeld 1,73 kind in deze leeftijdscategorie. Voor
huishoudens die gebruikmaken van formele kinderopvang is dit volgens de
bevindingen van het rapport van Research voor Beleid gelijk aan 1,35 kind. We
veronderstellen dat het gemiddelde aantal kinderen per huishouden die gebruikmaken
van buitenschoolse opvang groeit met 0,01 per jaar tot 1,43 in 2007.

Participatiegraad
In CBS/CPB2 worden drie leeftijdscategorieën onderscheiden: 20-29 jaar, 30-54 jaar
en 55-64 jaar. De arbeidsparticipatie in de eerste leeftijdscategorie is laag door
studerende begin-twintigers. In de laatste leeftijdscategorie zullen nauwelijks ouders
met kinderen van 0-12 jaar aanwezig zijn. Wij nemen daarom de arbeidsparticipatie
van de 30-54-jarigen als prognosewaarde en passen die ook toe op de jongere ouders.
De participatiegraad van de mannen blijft, conform de CPB-prognoses, constant
(91%). De participatie van vrouwen neemt sterk toe, tot 70% in 2010. In tabel 4.1 is
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de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie weergegeven. De startwaarde van de
CPB-prognose ligt iets hoger dan de waarde uit de AVO-steekproef. Om de prognose
goed te kunnen gebruiken wordt als startwaarde die van het CPB genomen.

Tabel 4.1 Ontwikkeling arbeidsparticipatie voor vrouwen, 20-64 jaar (in procenten)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
56,0 57,0 58,0 59,3 60,6 62,0 63,2 64,6 66,1

Bron: CPB (13 december 2000, afdeling arbeid, inkomens en prijzen)

De participatie van vrouwen in een huishouden waar gebruik wordt gemaakt van
kinderopvang ligt aanmerkelijk hoger dan de participatie van vrouwen in alle
huishoudens. De percentages uit tabel 4.1 zijn daarom niet bruikbaar in stap 2.
Verondersteld wordt dat de participatie van vrouwen die reeds gebruikmaken van
kinderopvang (dus zowel formele als informele opvang) verder toe zal nemen met
0,76% per jaar. Uit het AVO blijkt dat op dit moment, van de vrouwen die
kinderopvang gebruiken, 78% participeert. De resterende 22% van de vrouwen die
kinderopvang gebruiken participeren niet. De kinderopvangvraag van deze laatste
groep is waarschijnlijk veelal informeel van aard en klein van omvang.
Verondersteld wordt dat de participatie van deze groep in hetzelfde tempo groeit als
de participatie van, ongeacht het gebruik van kinderopvang, de totale groep vrouwen
die niet werken (dus de groep ter grootte van 100 – 56 = 44% van alle vrouwen).
Deze laatste groep krimpt van 44% naar 34% van alle vrouwen in 2007; de groep
vrouwen die wel gebruikt maakt van kinderopvang, maar niet participeert krimpt van
22% naar 17%.

Aantal uur dat wordt gewerkt
Uit de enquête beroepsbevolking van het CBS blijkt dat de arbeidsduur van vrouwen
met minderjarige kinderen over de periode 1992 tot 1998 gemiddeld met 1% per jaar
toeneemt (zie tabel 4.2). Dit cijfer spoort met de groei die het CPB aannemelijk acht
in het Global competition scenario voor de periode 1995-2002 (MDW werkgroep
kinderopvang 1998: 78). Ook in de navolgende periode komt het CPB uit op een
jaarlijkse groei van circa 1%. Verondersteld wordt daarom dat de gemiddelde
arbeidsduur van vrouwen die gebruikmaken van kinderopvang in de ramingsperiode
met 1% stijgt. De daarmee corresponderende fractie vrouwen met een baan van meer
dan 20 uur per week komt volgens de Enquête beroepsbevolking (CBS) uit op
gemiddeld 2,9% per jaar, wanneer wordt uitgegaan van de periode 1992 tot en met
1998 (alleen voor deze jaren zijn gegevens beschikbaar). Dit groeipercentage wordt
ook in de ramingen verondersteld.
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Tabel 4.2 Ontwikkeling gemiddelde werktijd van vrouwen met kinderen van 0-12 jaar

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 jaarlijkse
groei (%)

uren per week 19,5 19,7 19,9 19,9 20,1 20,5 20,8 1,1

> 20 uur per week (in %) 35,5 37,0 37,5 36,4 37,9 40,1 42,2 2,9

Bron: CBS (EBB) diverse jaren (SCP-bewerking)

Huishoudensinkomen
De groei van het reële huishoudensinkomen wordt verondersteld 2,5% per jaar te
bedragen (zowel in stap 1, als in stap 2). Dit cijfer is op verzoek door het CPB
verschaft.3 Deze groei komt onder andere voort uit een toenemende arbeidspartici-
patie van vrouwen en zorgt voor een verschuiving van alleenverdieners naar
tweeverdieners. Het gemiddelde huishoudensinkomen zal daardoor toenemen.

Opleidingsniveau
Volgens prognoses van het CPB/CBS (1997) neemt het aandeel hoogopgeleide
werknemers in de beroepsbevolking met 1% per jaar toe. Een werknemer is hoogop-
geleid als hij een hbo- of een wo-opleidingsniveau heeft. Verondersteld wordt dat de
groei van het opleidingsniveau van vrouwen dezelfde ontwikkeling volgt als de groei
van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Dit betekent dat het aandeel
hoogopgeleide vrouwen met 1% per jaar toeneemt. Dit gaat ten koste van het aandeel
laagopgeleide vrouwen. Dit aandeel daalt met 1% per jaar.

Opleidingsparticipatie
Het percentage huishoudens met kinderen van 4 tot en met 12 jaar waarin de vrouw
een opleiding volgt blijft gelijk.

Zorgdagdelen
Het aantal dagdelen dat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen is de belang-
rijkste variabele die van invloed is op de keuze voor het aantal uren kinderopvang
dat een huishouden vraagt. In het restant van de werkweek is er noodzaak voor
opvang. Omdat het aantal uur dat de vrouw werkt gemiddeld met 1% per jaar groeit,
berekenen wij dat het aantal dagdelen dat de ouders samen zelf voor hun kind kunnen
zorgen gemiddeld afneemt met 0,8% per jaar in de periode 1999-2007.4

Beschikbaarheid kinderopvang
Door de geplande uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen zal de beschik-
baarheid van kinderopvang toenemen. Ook in gemeenten waar op dit moment geen
opvangvoorzieningen aanwezig zijn, zullen deze gerealiseerd worden. Op dit
moment is voor 89,5% van de huishoudens met kinderen tussen de 0 en 3 jaar een
kinderopvangcentrum in de buurt aanwezig. Wij veronderstellen dat de beschikbaar-
heid met 2% per jaar zal groeien tot en met 2003. Er is dan een beschikbaarheid van
97% gerealiseerd. Vanaf 2004 blijft de beschikbaarheid constant.
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Stedelijkheidsgraad
De stedelijkheidsgraad geeft aan in hoeverre de gemeente verstedelijkt is, afhankelijk
van het aantal adressen per vierkante kilometer in een gemeente. Verondersteld
wordt dat de stedelijkheidsgraad constant blijft (waarschijnlijk neemt ook het belang
van deze variabele af bij een toenemend aanbod).

Formeel versus informeel bij 4-12-jarigen
Wegens een tekort aan waarnemingen was het niet mogelijk om stap 2, de keuze
tussen formele en informele opvang, voor de 4-12-jarigen te schatten. Wij
veronderstellen dat de kans dat een gemiddelde ouder voor formele kinderopvang
kiest gelijk is aan 21%. Deze kans is gelijk aan de in het AVO waargenomen kans.
Bij de 0-3-jarigen groeit het percentage ouders dat voor formele kinderopvang kiest
met 2,4% per jaar, gegeven het feit dat ze enige vorm van kinderopvang willen. Bij
de 4-12-jarigen veronderstellen wij een groei van 4% per jaar tot en met 2003, omdat
er met name in die periode in de buitenschoolse opvang veel nieuwe capaciteit wordt
gecreëerd. Er zal daarom daar meer substitutie plaatsvinden van informele opvang
naar formele opvang bij de 4-12-jarigen dan bij de 0-3-jarigen (waar het gebruik van
formele opvang reeds aanmerkelijk hoger is). Vanaf 2004, als ouders hun gedrag op
de capaciteitsuitbreiding hebben kunnen aanpassen, is de groei gelijk aan de groei bij
de 0-3-jarigen: 2,4%.

Gastouderopvang versus het kinderdagverblijf
In paragraaf 2.3 worden de fracties geïntroduceerd voor het deel kinderopvang-
plaatsen voor 0-3-jarigen in de gastouderopvang en voor de 4-12-jarigen in de
gastouderopvang. De SGBO-data (SGBO, 1999) geeft de waarden van deze
percentages voor het einde van 1998. In tabel 4.3 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 4.3 Gastouderopvang en opvang bij kinderdagverblijf/BSO (in procenten)
gastouder kinderdagverblijf/

buitenschoolse opvang
totaal

0-3-jarigen 6,5 93,5 100
4-12-jarigen 11 89 100

Bron: SGBO (1999)

Uit tabel 4.3 blijkt dat de opvang voor 0-3-jarigen voor 93,5% plaatsvindt bij een
kinderdagverblijf en voor 6,5% door een gastouder. Bij de 4-12-jarigen is het
aandeel gastouderplaatsen hoger: 11% van de formele plaatsen zijn gastouder-
plaatsen, terwijl 89% van de plaatsen BSO-plaatsen zijn.
Verondersteld wordt dat deze percentages voor de periode 1999-2007 constant
blijven, omdat er enerzijds door de toenemende arbeidsparticipatie een kleinere
beschikbaarheid aan gastouders komt terwijl anderzijds de gastouderopvang nog in
zijn kinderschoenen staat en groeipotentie heeft.
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Frictieleegstand
Zoals reeds is aangegeven in paragraaf 2.4.1 wordt verwacht dat de bezettingsgraad
toe zal nemen. Op dit moment is de bezettingsgraad 89% bij de opvang in kinder-
dagverblijven en 82% bij de buitenschoolse opvang. Verondersteld wordt dat de
bezettingsgraad van de kinderdagverblijven in 2002 toegenomen zal zijn tot 90% en
bij de buitenschoolse opvang tot 89%. Daarna is verondersteld dat de
bezettingsgraden constant blijven.

4.2 De periode 1999-2007

4.2.1 Raming kinderopvang voor 0-3-jarigen

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

De resultaten van de microschattingen van stap 1 voor 0-3-jarigen worden in
tabel 4.4 nogmaals weergegeven.

Tabel 4.4 Resultaten van de microschatting: stap 1 (0-3 jaar)
gemiddelde waarde

van de variabelen
coëfficiënt effect van een

verandering van de
variabelen

kind 4-12 jaar aanwezig 0,45 –1,49 –0,35
stedelijke woonomgeving 0,40 0,38 0,09
vrouw in loondienst 0,55 1,60 0,37
eenoudergezin 0,07 1,21 0,28
inkomen huishouden 4,76 0,22 0,05
aanbod 0,90 0,75 0,17
Bron: berekeningen SEO/SCP. Zie schema 3.1 voor bespreking van de variabelen

In de laatste kolom van tabel 4.4 zien we het effect van een verandering van een
variabele op de kans dat een gemiddeld huishouden kinderopvang vraagt.5 Als er een
kind in de leeftijdscategorie 4-12 jaar aanwezig is dan wordt de kans ruim eenderde
kleiner en als het in een stedelijke omgeving woont dan wordt de kans 9% groter. Het
grootste effect komt van de variabele die aangeeft of de vrouw een betrekking heeft
in loondienst: een verhoging van de kans van 37%. Een eenoudergezin heeft een 28%
grotere kans om kinderopvang te vragen en het huishoudensinkomen verhoogt de
kans met 5% per 1.000 gulden meer inkomen per maand. Ten slotte, de aanwezigheid
van een peuterspeelzaal, –klas, crèche of kinderdagverblijf in de buurt verhoogt de
kans met 17%.
De volgende stap is om te kijken wat er met de relevante variabelen gebeurt in de
ramingsperiode, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de kans dat een huishouden
een vraag naar kinderopvang uitoefent. In de eerste kolom van tabel 4.4 zijn de
gemiddelde waarden van de variabelen gegeven zoals de huishoudens in de steek-
proef die hadden. Nu wordt voor elke variabele een tijdpad gemaakt dat loopt van de
(bekende) waarde van 1999 tot de waarde van 2007. Voor de variabelen uit de
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vorenstaande tabel resulteert het volgende tijdpad (tabel 4.5).

Tabel 4.5 Basisscenario voor de variabelen (0-3 jaar)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kind 4-12 jaar aanwezig 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

stedelijke woonomg. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

vrouw in loondienst6 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66

eenouder gezin 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

inkomen huishouden 4,76 4,88 5,00 5,13 5,26 5,39 5,52 5,66 5,80

aanbod 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

Omdat de veranderingen van de variabelen van invloed zijn op de kans dat een
huishouden kinderopvang vraagt, worden steeds de waarden van de variabelen uit de
jaren 2000-2007 in de geschatte vergelijking ingevuld. Dit geeft per jaar de kans
weer dat een huishouden kinderopvang vraagt.7

De ontwikkelingen van de variabelen volgens tabel 4.5 leveren de volgende kansen
dat een huishouden een vraag naar kinderopvang uitoefent.

Tabel 4.6 De effecten van de veranderingen van de variabelen (0-3 jaar)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kans dat het huishouden
kinderopvang vraagt 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50 0,52
Bron: berekeningen SEO/SCP

Volgens deze berekeningen stijgt de kans dat een huishouden met ten minste één
kind in de categorie 0-3 jaar een vraag naar kinderopvang uitoefent met
11 procentpunt in de periode 1999-2007.

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

Nu is het relevant om te kijken naar de kans dat een huishouden van formele
kinderopvang (in het kinderdagverblijf of bij een gastouder) gebruik wil maken,
gegeven het feit dat het van kinderopvang gebruik maakt.
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Tabel 4.7 Resultaten van de microschatting: stap 2 (0-3 jaar)

gemiddelde waarde
van de variabelen

coëfficiënt effect van een
verandering van de

variabelen
kind 4-12 aanwezig 0,24 –1,15 –0,28

vrouw werkt > 20 uur 0,49 1,25 0,30

vrouw hoogopgeleid 0,30 1,11 0,27

stedelijk woonomg. 0,45 1,44 0,35

vrouw in loondienst 0,78 1,04 0,25

inkomen huishouden 5,41 0,34 0,08

Bron: berekeningen SEO/SCP

Deze tabel is vergelijkbaar van opzet met tabel 4.4. De laatste kolom geeft aan op
welke manier de kans dat een huishouden formele kinderopvang vraagt afhangt van
de genoemde variabelen. De aanwezigheid van een kind uit de andere leeftijds-
categorie is als enige variabele negatief van invloed op de kans. De kans dat een
huishouden voor formele kinderopvang kiest wordt aanzienlijk vergroot als de vrouw
meer dan 20 uur werkt, als ze hoog is opgeleid of als ze in loondienst werkzaam is.
Het wonen in een stedelijke omgeving verhoogt de kans met circa 35%. De rol die
het inkomen speelt bij de keuze tussen wel of niet formele kinderopvang is groter in
deze afweging (ruim 8% grotere kans bij een inkomensstijging van 1.000 gulden) dan
bij de afweging of er überhaupt van kinderopvang gebruikt moet worden gemaakt.
Tabel 4.8 geeft de verwachtte ontwikkelingen van deze variabelen.

Tabel 4.8 Basisscenario voor de variabelen (0-3 jaar)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kind 4-12 jr
aanwezig 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

vrouw werkt
> 20 uur 0,49 0,51 0,52 0,54 0,55 0,57 0,59 0,60 0,62

vrouw
hoogopgeleid 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33

stedelijk
woonomgeving 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

vrouw loon 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

inkomen
huishouden 5,41 5,54 5,68 5,82 5,97 6,12 6,27 6,43 6,59

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

De waarden van de variabelen van 2000 tot en met 2007 en worden ingevuld in de
geschatte vergelijking. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de kans dat een
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huishouden voor formele kinderopvang kiest. Volgens deze berekeningen stijgt de
kans dat een huishouden naar formele opvang vraagt met 13 procentpunt in de
ramingsperiode.

Tabel 4.9 De effecten van de veranderingen van de variabelen (0-3 jaar) 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kans dat huishouden formele
kinderopvang vraagt 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,58
Bron: berekeningen SEO/SCP

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

In 1999 was er een effectieve vraag van 4,5 dagdelen formele kinderopvang per week
per kind. Volgens microschattingen is het aantal gevraagde dagdelen afhankelijk van
vier factoren: het aantal dagdelen dat de ouder(s) zelf voor het kind kunnen zorgen,
de aanwezigheid van andere kinderen, de eigen bijdrage en het opleidingsniveau. Als
gevolg van het afnemend aantal dagdelen dat de ouders zelf het kind kunnen
opvangen (met 0,8% per jaar), groeit het aantal gevraagde dagdelen kinderopvang
van 4,54 in 1999 naar 4,64 in 2007.

Combinatie van de stappen (0-3 jaar)
Het aantal in Nederland aanwezige huishoudens (met kinderen in de categorie 0-3
jaar) wordt vermenigvuldigd met de kans dat ze:
1. gebruik willen maken van enige vorm van kinderopvang (stap 1), en
2. dat de gekozen vorm van opvang formeel is (stap 2).
Dit resulteert in het aantal huishoudens dat vraag uitoefent naar formele
kinderopvang. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het aantal dagdelen dat per
kind gevraagd wordt en het aantal kinderen (van 0-3 jaar) dat het huishouden heeft.
Als de zo berekende hoeveelheid door 10 wordt gedeeld, resulteert de vraag naar
voltijds plaatsen (ervan uitgaande dat een formele kinderopvangplaats 10 dagdelen
aanbiedt). In cijfers komt het vorenstaande neer op het volgende (tabel 4.10).
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Tabel 4.10 Combinatie van de verschillende componenten (0-3 jaar)
aantal

huishoudens in
Nederland

gemiddeld aantal
kinderen

stap 1 stap 2 stap 3 aantal voltijds
plaatsen

(afgerond)
1999 638.500 1,25 0,41 0,42 4,54 61.500

2000 643.000 1,25 0,42 0,44 4,55 66.900

2001 636.600 1,25 0,43 0,45 4,56 71.400

2002 630.200 1,25 0,45 0,47 4,58 76.500

2003 623.800 1,25 0,47 0,49 4,59 81.800

2004 617.400 1,25 0,48 0,51 4,60 86.800

2005 611.000 1,25 0,49 0,53 4,61 91.900

2006 605.000 1,25 0,50 0,55 4,63 97.400

2007 599.000 1,25 0,52 0,58 4,64 103.100

Bron: berekeningen SEO/SCP

Deze geraamde aantallen moeten voor 1999 een correct beeld geven, of met andere
woorden, het model moet in het basisjaar een correcte 'voorspelling' geven. Het
berekende aantal plaatsen voor 1999 (61.500) kan daarvoor met het feitelijke aantal
van 1999 (63.000, volgens de SGBO 'Kinderopvang monitor'8) worden geconfron-
teerd.
Nu moet er nog rekening worden gehouden met het feit dat tabel 4.10 een
onderschatting van de eigenlijke behoefte aan kinderopvang weergeeft omdat een
deel van de vraag door wachtlijsten wordt gerantsoeneerd. Uit tabel 4.3 volgt dat
6,5% van de 0-3-jarigen gebruik maakt van gastouderopvang en 93,5% van de 0-
3-jarigen wordt opgevangen in een kinderdagverblijf. In tabel 4.11 is de totale vraag
naar kinderopvang weergegeven, rekening houdend met de onvervulde vraag en de
uitsplitsing naar opvang bij een kinderdagverblijf en opvang bij een gastouder.

Tabel 4.11 De vraag naar kinderopvang voor de 0-3-jarigen
KDV GO totaal

1999 65.600 4.600 70.200

2000 73.900 5.100 79.000

2001 78.900 5.500 84.400

2002 84.500 5.900 90.400

2003 90.400 6.300 96.700

2004 95.900 6.700 102.600

2005 101.500 7.100 108.600

2006 107.600 7.500 115.100

2007 113.900 7.900 121.900

Bron: berekeningen SEO/SCP
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Daarnaast moeten we corrigeren voor het feit dat er door fricties altijd plaatsen
leegstaan. Zoals in veronderstellingen beschreven loopt de bezettingsgraad op van
89% in 1999 tot 90% in 2007. Met deze bezettingsgraad wordt de gemiddelde
bezettingsgraad over de beide vormen van formele kinderopvang bedoeld. Met deze
factor komt het aantal benodigde plaatsen om aan de in tabel 4.11 berekende vraag te
voldoen op het volgende neer (tabel 4.12).

Tabel 4.12 Het aantal benodigde kinderopvangplaatsen voor 0-3-jarigen

KDV GO totaal
1999 73.700 5.100 78.800

2000 84.000 5.800 89.800

2001 88.700 6.200 94.900

2002 93.900 6.500 100.400

2003 100.400 7.000 107.400

2004 106.600 7.400 114.000

2005 112.800 7.800 120.600

2006 119.500 8.300 127.800

2007 126.600 8.800 135.400

Bron: berekeningen SEO/SCP

4.2.2 Raming kinderopvang voor 4-12-jarigen

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

Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 4-12 jaar wordt wederom een verklaring
gezocht van het gerealiseerde gedrag zoals dat uit de enquêtegegevens blijkt. De
eerste stap is het verklaren van de beslissing wel of niet van kinderopvang gebruik te
maken. De volgende resultaten komen naar voren (tabel 4.13).

Zie schema 3.1 voor een bespreking van de variabelen. De laatste kolom geeft weer
in welke mate de kans dat een huishouden kinderopvang wil gebruiken afhangt van
de genoemde variabelen. De effecten zijn minder sterk dan de vergelijkbare keuze
van huishoudens met kinderen in de jongere leeftijdscategorie: het inkomenseffect is
nu half de omvang, het effect van het eenouderschap van het huishouden is 10%-punt
lager dan bij de categorie 0-3 jaar en het effect van de dummy die aangeeft of de
vrouw in loondienst werkt is 14%-punt lager. Van de aanwezigheid van een ander
kind gaat wederom een negatieve invloed uit op de keuze om kinderopvang te
vragen: als er een 12-plusser aanwezig is wordt de kans 18% kleiner. Als de vrouw
onderwijs volgt wordt de kans groter en als de vrouw laagopgeleid is wordt de kans
kleiner dat het huishouden kinderopvang zal vragen.



48 M A C R O R A M I N G E N

Voor de hiervoor genoemde variabelen is ook een tijdpad geconstrueerd voor de
periode 1999-2007. Door veranderingen van de variabelen zal de fractie van de
huishoudens in Nederland dat voor opvang kiest veranderen.

Tabel 4.13 Resultaten van de microschatting: stap 1 (4-12 jaar)

gemiddelde waarde
van de variabelen

coëfficiënt effecten van een
verandering van de

variabelen
inkomen huishouden 4,53 0,16 0,02

vrouw volgt onderwijs 0,07 0,56 0,09

eenoudergezin 0,12 1,18 0,18

kind > 12 jaar
aanwezig 0,28 –1,28 –0,18

vrouw laagopgeleid 0,47 –0,49 –0,07

vrouw in loondienst 0,52 1,53 0,23

Bron: berekeningen SEO/SCP

Tabel 4.14 Basisscenario voor de variabelen (4-12 jaar)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

inkomen huishouden 4,53 4,65 4,76 4,88 5,00 5,13 5,26 5,39 5,52

vrouw volgt onderwijs 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

eenouder 0,116 0,117 0,117 0,117 0,118 0,118 0,119 0,119 0,12

kind > 12 jr aanwezig 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

vrouw laagopgeleid 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43

vrouw in loondienst9 0,56 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66

Bron: veronderstellingen SEO/SCP

Voor een beschrijving van de manier waarop dit scenario tot stand is gekomen, wordt
verwezen naar paragraaf 4.1. Om te zien op welke manier de kans dat een
huishouden kinderopvang vraagt verandert zijn ook hier de veranderingen van de
variabelen ingevuld in de geschatte vergelijking. Deze berekening geeft ons de
onderstaande tabel.
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Tabel 4.15 De effecten van de veranderingen van de variabelen (4-12 jaar)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kans dat huishouden
kinderopvang vraagt 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29

Bron: berekeningen SEO/SCP

Volgens deze raming neemt de kans toe met 5 procentpunt dat een huishouden
kinderopvang vraagt voor de kinderen van 4-12 jaar.

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

De stap die nu logischerwijs gezet moet worden, namelijk het verklaren van de keuze
om voor formele kinderopvang te kiezen gegeven het feit dat er al voor enige vorm
van kinderopvang is gekozen, ontbreekt. Op basis van de gegevens die ons beschik-
baar zijn is het niet mogelijk een verklaringsmodel te schatten. Er zijn te weinig
waarnemingen. In Paragraaf 4.1 wordt beschreven dat de fractie van de huishoudens
die nu voor formele kinderopvang kiest verondersteld wordt te groeien met 4% per
jaar tot en met 2003. Voor de jaren daarna wordt eenzelfde groeivoet als voor de
jongere leeftijdscategorie verondersteld (2,4% per jaar).

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

Volgens de enquête maakten huishoudens gebruik van 2,03 dagdelen kinderopvang
per week voor hun 4-12-jarige kind. De enige verklarende variabele die een
significante invloed heeft is het aantal dagdelen dat de ouders zelf voor het kind
kunnen zorgen. Deze variabele neemt af met 0,8% per jaar. Als gevolg hiervan neemt
het gevraagde aantal dagdelen toe van 2,03 in 1999 tot 2,08 in 2007.

Combinatie van de stappen (4-12 jaar)

De drie stappen kunnen nu weer tot een raming worden gecombineerd. De demo-
grafische ontwikkelingen worden gereflecteerd in het aantal huishoudens met
kinderen van 4-12 jaar, en het gemiddeld aantal kinderen dat ze hebben in die
leeftijdscategorie. In cijfers komt het een en ander neer op het volgende (tabel 4.16).
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Tabel 4.16 Combinatie van de verschillende componenten (4-12 jaar)

aantal
huishoudens in

Nederland

gemiddeld
aantal

kinderen

stap 1 stap 2 stap 3 aantal voltijds
plaatsen 

(afgerond)
1999 1.026.300 1,35 0,24 0,21 2,03 28.000

2000 1.033.900 1,36 0,24 0,22 2,04 30.400

2001 1.041.500 1,37 0,25 0,23 2,04 32.900

2002 1.049.300 1,38 0,26 0,24 2,05 35.800

2003 1.057.100 1,39 0,26 0,25 2,06 39.000

2004 1.064.900 1,40 0,27 0,25 2,06 42.300

2005 1.072.800 1,41 0,28 0,26 2,07 45.800

2006 1.080.800 1,42 0,29 0,27 2,07 49.800

2007 1.088.800 1,43 0,29 0,28 2,08 54.100

Bron: berekeningen SEO/SCP

Volgens onze modelberekeningen zijn er begin 1999 28.000 plaatsen in gebruik. Dat
is een hoger aantal dan dat door de SGBO genoemd wordt.
Ook hier moet rekening worden gehouden met een onderschatting van de feitelijke
behoefte aan kinderopvang als gevolg van rantsoenerende wachtlijsten. De
werkelijke vraag naar kinderopvang is weergegeven in tabel 4.17, waarbij 11% van
de kinderopvangplaatsen worden vervuld bij de gastouder en 89% van de kinderop-
vangplaatsen de vorm van buitenschoolse opvang heeft.

Tabel 4.17 De vraag naar kinderopvang voor 4-12-jarigen

BSO GO totaal
1999 29.200 3.600 32.800

2000 31.100 3.800 34.900

2001 33.700 4.200 37.900

2002 36.700 4.500 41.200

2003 39.900 4.900 44.800

2004 43.300 5.400 48.700

2005 46.900 5.800 52.700

2006 51.000 6.300 57.300

2007 55.400 6.800 62.200

Bron: berekeningen SEO/SCP

Ten slotte wordt er rekening gehouden met een frictieleegstand van plaatsen.
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Tabel 4.18 Het aantal benodigde kinderopvangplaatsen voor 4-12-jarigen

BSO GO totaal
1999 35.600 4.400 40.000

2000 36.600 4.500 41.100

2001 38.800 4.800 43.500

2002 41.200 5.100 46.300

2003 44.800 5.500 50.400

2004 48.700 6.000 54.700

2005 52.700 6.500 59.200

2006 57.300 7.100 64.300

2007 62.200 7.700 69.900

Bron: berekeningen SEO/SCP

4.3 Conclusies
In figuur 4.1 is gekeken hoe het aantal bezette kinderopvangplaatsen zich zou
ontwikkelen als de groei van het aantal kinderopvangplaatsen vanaf 1988 lineair
wordt doorgetrokken in de tijd. In 2007 zouden er dan (voor de 0-12-jarigen)
161.000 bezette plaatsen zijn. Als dit cijfer wordt vergeleken met onze raming (let
wel, er is nu nog geen rekening gehouden met onvervulde vraag en frictieleegstand,
dus de cijfers uit de tabellen 4.10 en 4.16 moeten worden gebruikt) blijkt dat de
raming 157.200 plaatsen voorspelt. Volgens onze raming zal de groei van het aantal
gevraagde kinderopvangplaatsen de komende tien jaar dus iets minder zijn dan de
gerealiseerde groei van het aantal bezette plaatsen van de afgelopen tien jaar.



52 M A C R O R A M I N G E N

0

40000

80000

120000

160000

200000

1985 1990 1995 2000 2005 2010

K
in

d
er

o
p

va
n

g
p

la
at

se
n

Figuur 4.1 Kinderopvangplaatsen, 1985-2007

Bron: SGBO (1999)

Rekening houdend met onvervulde vraag en frictieleegstand zijn de volgende
aantallen kinderopvangplaatsen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen:

Tabel 4.19 Het benodigde aantal kinderopvangplaatsen om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen (0-12 jaar)
1999 2003 2004 2005 2006 2007

0-3-jarigen 78.800 107.400 114.000 120.600 127.800 135.400

4-12-jarigen 40.000 50.400 54.700 59.200 64.300 69.900

totaal 0-12-jarigen 118.800 157.800 168.700 179.800 192.100 205.300

 Bron: berekeningen SEO/SCP

Vorenstaande getallen zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over de
ontwikkeling van de determinanten van de vraag naar kinderopvang. Er moet daarom
rekening worden gehouden met de onzekerheid die hieruit nu eenmaal volgt.
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1
Met dank aan Marcel Levers (CPB afdeling arbeid, inkomens en prijzen) voor commentaar en
advies op onze veronderstellingen.

2
Bevolking en arbeidsaanbod: drie scenario's tot 2020, CPB/CBS (1997).

3
Zie CPB opmerkingen d.d. 13 december 2000, afdeling arbeid, inkomens en prijzen.

4
Deze berekening, van 0,8% per jaar afname van de beschikbare zorgdagdelen in het huishouden,
gaat ervan uit dat de man een gemiddelde participatiegraad van 90% heeft en de vrouw gemiddeld
een baan van circa 20 uur.

5
De effecten kunnen anders zijn voor andere, niet gemiddelde huishoudens. Het is mogelijk om een
profiel op te stellen van een bepaald type huishouden en te berekenen hoe de gevoeligheden er
dan uitzien. Dat hebben we vooralsnog niet gedaan. 

6
De arbeidsparticipatie in 1999 wordt hoger verondersteld dan de arbeidsparticipatie volgend uit het
AVO (zie § 4.1).

7
Omdat het model vanwege schattingstechnische redenen een kleine onderschatting van de kans
op het gebruik van kinderopvang geeft, wordt een correctie factor toegepast. Deze factor is ter
grootte van het verschil tussen de kans op het gebruik van kinderopvang volgens het AVO en de
door het model voorspelde kans op het gebruik van kinderopvang. Dit is een constante factor (0,03)
die voor elk jaar wordt gebruikt.

8
De cijfers uit het SGBO-rapport hebben betrekking op het einde van 1998.

9
De arbeidsparticipatie in 1999 wordt hoger verondersteld dan de arbeidsparticipatie volgend uit het
AVO (zie § 4.1).

Noten
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Bijlage A  Gevoeligheidsanalyse exogenen

In hoofdstuk 4 zijn vele veronderstellingen gemaakt over de ontwikkeling van
bepalende variabelen. In deze bijlage wordt onderzocht in hoeverre veranderingen in
genoemde veronderstellingen invloed hebben op de uiteindelijke raming. Als een
kleine afwijking in de veronderstelling veel invloed heeft op het uiteindelijke
resultaat, dan is het belangrijk om de juistheid van de veronderstelling nader te
onderzoeken. Als een variabele nauwelijks invloed heeft op het eindresultaat, is de
correctheid van de ontwikkeling van deze variabele minder urgent. De resultaten
worden gepresenteerd in de vorm van figuren, waarbij het basisscenario steeds de lijn
in het midden is.

Gevoeligheidsanalyse arbeidsparticipatie
Verondersteld wordt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen met ongeveer 2% per
jaar groeit, conform CBS/CPB (1997). De arbeidsparticipatie van vrouwen die
gebruikmaken van kinderopvang zal minder snel groeien, namelijk met 1% per jaar.
In de gevoeligheidsanalyse worden twee varianten beschouwd. In de eerste variant
die wij doorrekenen groeit de arbeidsparticipatie van vrouwen met 4,0% per jaar en
de arbeidsparticipatie van vrouwen die gebruikmaken van kinderopvang met 2,0%
per jaar. In de tweede variant groeit de arbeidsparticipatie met slechts 0,5% per jaar
voor alle vrouwen en met 0,25% per jaar voor de vrouwen die reeds gebruikmaken
van kinderopvang.
In figuur A.1 is de ontwikkeling van het aantal kinderopvangplaatsen voor de
0-3-jarigen weergegeven voor het basisscenario en voor genoemde varianten. In
2007 zijn er bij de 4%-groei variant bijna 20.000 kinderopvangplaatsen meer nodig
dan in het basisscenario. Voor de 0,5%-groei variant kunnen er 11.000 plaatsen
minder gecreëerd worden. De arbeidsparticipatieontwikkeling heeft een grote invloed
op de uiteindelijke vraag naar kinderopvang.
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Figuur A.1 Gevoeligheidsanalyse arbeidsparticipatie voor de 0-3-jarigen

De participatieontwikkeling heeft ook invloed op de vraag naar kinderopvang voor
de 4-12-jarigen. In figuur A.2 zijn drie varianten weergegeven: de 0,5%-groei
variant, de 2,0%-groei variant en de 4,0%-groei variant. Als de arbeidsparticipatie
van vrouwen met 0,5% per jaar groeit, zijn er 5.800 kinderopvangplaatsen minder
nodig dan bij een groei van 2,0%. Een sterkere arbeidsparticipatie groei leidt tot een
hogere behoefte aan kinderopvang: bij een groei van 4,0% zijn er 9.500 plaatsen
meer nodig dan bij een groei van 2,0%.
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Figuur A.2 Gevoeligheidsanalyse arbeidsparticipatie voor de 4-12-jarigen

Gevoeligheidsanalyse huishoudensinkomen
Uit hoofdstuk 4 is al naar voren gekomen dat het huishoudensinkomen een steeds
terugkerende variabele is voor alle beslissingsstappen: huishoudens met een hoog
inkomen gebruiken eerder kinderopvang en als zij voor kinderopvang hebben
gekozen, dan kiezen zij eerder voor formele kinderopvang dan huishoudens met een
laag inkomen.
Wij veronderstellen dat het huishoudensinkomen met 2,5% per jaar groeit. In de lage
variant groeit het huishoudensinkomen met slechts een 1,5% per jaar, terwijl in de
hoge variant het huishoudensinkomen met maar liefst 3,5% per jaar groeit.
Aangenomen wordt dat de ontwikkeling van het huishoudensinkomen voor de
huishoudens die gebruikmaken van kinderopvang niet afwijkt van de ontwikkeling
van het huishoudensinkomen voor alle huishoudens.



58 B I J L A G E  A

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

K
in

d
er

o
p

va
n

g
p

la
at

se
n

Laag (1.5%) Basis (2.5%) Hoog (3.5%)

35000

45000

55000

65000

75000

85000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

K
in

d
er

o
p

va
n

g
p

la
at

se
n

Laag (1.5%) Bas is  (2.5%) Hoog (3.5%)

Figuur A.3 Gevoeligheidsanalyse huishoudensinkomen voor de 0-3-jarigen

In het 1,5%-scenario zijn er in 2007 ruim 16.000 plaatsen minder nodig dan bij het
2,5%-scenario en er zijn 18.000 plaatsen meer nodig bij het 3,5%-scenario.
Ook voor de vraag naar kinderopvang bij de 4-12-jarigen is het huishoudensinkomen
een niet te verwaarlozen factor. Uit figuur A.4 blijkt dat er bij het 1,5%-scenario
5.300 plaatsen minder nodig zijn dan bij het 2,5%-scenario en er zijn 5.900 plaatsen
meer nodig bij het 3,5%-scenario.

Figuur A.4 Gevoeligheidsanalyse huishoudensinkomen voor de 4-12-jarigen

Gevoeligheidsanalyse voor wachtlijstbijtelling
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Er wordt aangenomen dat de wachtlijsten voor 50% vervuild zijn. Daarom is gekozen
voor een wachtlijstbijtelling van 50%. Er zijn echter geen bronnen die deze aanname
bevestigen. In de figuren A.5 en A.6 is zichtbaar wat de consequenties zijn van een
bijtelling van 30% en een bijtelling van 70% voor de vraag naar het aantal
kinderopvangplaatsen voor de 0-3-jarigen en de 4-12-jarigen.

Figuur A.5 Gevoeligheidsanalyse wachtlijstbijtelling voor de 0-3-jarigen

Figuur A.6 Gevoeligheidsanalyse wachtlijstbijtelling voor de 4-12-jarigen

Een wachtlijstbijtelling van 30% van de wachtlijstplaatsen - dus een vervuiling van
70% - betekent dat er in 2007 8.300 kinderopvangplaatsen minder nodig zijn voor de
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0-3-jarigen en 3.700 plaatsen minder nodig zijn voor de 4-12-jarigen, dan bij een
bijtelling van 50%.
Als er wordt verondersteld dat de wachtlijsten nauwelijks vervuild zijn - een
bijtelling van 70% - zijn er in 2007 8.300 kinderopvangplaatsen meer nodig voor de
0-3-jarigen en 3.700 plaatsen meer nodig voor de 4-12-jarigen, dan bij een bijtelling
van 50%.

Gevoeligheidsanalyse overige variabelen. De overige variabelen zijn veel minder
gevoelig dan het huishoudensinkomen en de arbeidsparticipatie. In reële scenario's is
het verschil in plaatsen in 2007 niet of nauwelijks groter dan 2000. Bij bijvoorbeeld
een groei van het aantal eenoudergezinnen met 1,0% per jaar in plaats van de
veronderstelde 0,4% zijn er ongeveer 200 kinderopvangplaatsen meer nodig.
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Bijlage B  Microramingen kinderopvang

In deze bijlage wordt een microbenadering ontwikkeld voor het ramen van de
toekomstige vraag naar kinderopvang.1 De raming van determinanten van kinder-
opvang wordt uitgevoerd op microniveau. Uitgangspunt van de raming is individueel
gedrag en de determinanten ervan. Huishoudens vormen daarbij de analyse-eenheid,
terwijl de macrobenadering gebaseerd is op bevolkingsgroepen.

Er zijn twee bezwaren in te brengen tegen de macrobenadering van het ramings-
model. In de eerste plaats wordt uitgegaan van lineaire veranderingen van het
'gemiddelde huishouden', terwijl het gebruikte schattingsmodel uitgaat van een niet-
lineair verband tussen determinanten en gebruik. In de tweede plaats wordt bij de
raming van de determinanten op een minder structurele manier rekening gehouden
met hun onderlinge afhankelijkheid. Daarom is een gevoeligheidsanalyse op micro-
niveau uitgevoerd, waarbij de geschatte vergelijkingen zijn toegepast op het
gebruikte gegevensbestand. De determinanten in dit gegevensbestand worden daarbij
gewogen met een zogenoemde micromodel-bevolking.

Het basisscenario wordt gesimuleerd met behulp van de door het SCP ontwikkelde
'micromodel-bevolking'. Hiermee kunnen verkenningen worden uitgevoerd van
ontwikkelingen in te ramen grootheden op basis van te verwachten ontwikkelingen in
de bevolkingssamenstelling naar leeftijd, geslacht, inkomen, opleidingsniveau,
arbeidsmarktparticipatie en huishoudenssamenstelling.

Ontwikkelingen in het aanbod van voorzieningen (met gevolgen voor bereikbaarheid
en toegankelijkheid) en regionale ontwikkelingen (stedelijkheid) blijven grotendeels
buiten beeld.2 Enerzijds vloeit dit voort uit de niet-beschikbaarheid van prognoses ter
zake (aanbod), anderzijds uit aanwijzingen die duidelijk maken dat geen betekenis-
volle veranderingen verwacht worden (stedelijkheid).3 Een uitzondering wordt
gemaakt voor de beschikbaarheid van het aanbod, waarvoor in hoofdstuk 4 wel een
tijdpad is uitgezet.

Bij de ontwikkeling van het scenariomodel wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt
van een van de omgevingsscenario's van het CPB (CPB 1996; CBS/CPB 1997). Hier
is gekozen voor de variant die het beste aansluit bij de huidige ontwikkeling, het
Global Competition scenario. Dit scenario loopt qua uitkomst het meest in de pas
met de sterk toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. In de periode 1995-
2000 wordt in dit scenario een toename van de (bruto) participatiegraad van vrouwen
voorzien van 49% naar 54%, terwijl dit niveau in 1999 al is bereikt. De andere
scenario's blijven hier nog onder. De groei van de participatiegraad van vrouwen
vloeit in dit scenario niet alleen voort uit algemene emancipatie- en individua-
liseringstrends en fiscale prikkels (afschaffing voetoverheveling), maar ook uit een
veronderstelde verruiming van de kinderopvang en verlofregelingen.
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Voor de raming van kinderopvang moeten een aantal stappen worden gezet om
vanuit het schattingsmodel naar een aantal scenario's te komen. Deze stappen zijn:
- de selectie van een steekproef die de basis vormt van de micromodel-bevolking;
- het opstellen van scenario's over ontwikkelingen van relevante determinanten;
- de constructie van een micromodel-bevolking voor verschillende jaren;
- het maken van ramingen op basis van verschillende scenario's door toepassing

van het schattingsmodel.

De microraming is gebaseerd op het AVO'99 en de vergelijkingen die in hoofdstuk 3
zijn geschat. Een raming van de toekomstige vraag naar kinderopvang kan worden
gemaakt door de kans op gebruik volgens de stappen 1, 2 en 3 voor elk huishouden
afzonderlijk te bepalen. Door de gewogen vermenigvuldiging van deze individuele
kansen over de huishoudens in de nieuwe omvang en samenstelling ontstaat een
waarde voor de totale vraag naar kinderopvang.

Door de fijnmazige beschrijving van de bevolking kunnen juist niet-lineaire
modellen goed worden doorgerekend.4 Dit is een voordeel in vergelijking met een
macrobenadering, waarbij men alleen voor bevolkingsgroepen informatie heeft.

De methode die hier wordt gebruikt is bekend onder de naam 'statische herweging'.
De micromodel-bevolking geeft daarbij voor verschillende tijdstippen de (geraamde)
samenstelling van de bevolking. Zij staat model voor de Nederlandse bevolking. Bij
elke eenheid (in dit geval een huishouden) moet nu worden vermeld hoe vaak deze
eenheid voorkomt, opdat de bevolking als geheel goed wordt weerspiegeld. Het
aantal keren dat een eenheid voorkomt kan worden gezien als weegfactor.

Bij 'dynamische herweging' kunnen de kenmerken van elke eenheid juist wél
veranderen in de tijd.5 In deze paragraaf wordt daar in zekere zin ook gebruik van
gemaakt, door de inkomens van huishoudens in de loop der tijd te laten oplopen.

De steekproef van personen en huishoudens waarop de micromodel-bevolking wordt
gebaseerd, komt uit het AVO'99. Het bestand bevat veel achtergrondkenmerken van
personen en huishoudens. De geschatte verbanden tussen determinanten en de vraag
naar kinderopvang is ook op dit onderzoek gebaseerd. Een impliciete
veronderstelling bij statische herweging is dat het gedrag van personen met dezelfde
kenmerken in de loop der tijd niet verandert.

De ramingen van relevante determinanten die ten grondslag liggen aan de
micromodel-bevolking zijn opgenomen in tabel B.1. Het betreft de raming van de
jaarlijkse groeipercentages in de periode 2000-2010. Bij de opstelling van de raming
van de determinanten is zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de
macroraming in hoofdstuk 4. Wel zijn door de microbenadering verdere verfijningen
mogelijk, waaronder de relatie tussen determinanten (zoals tussen de leeftijd van de
vrouw en haar arbeidsmarktparticipatie).6
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Het CPB heeft informatie beschikbaar over de verdeling van kenmerken in 19957 en
ramingen voor de drie scenario's voor 2000, 2005, 2010 en latere jaren. In de
CPB-scenario's worden uitspraken gedaan over de arbeidsparticipatiegraad. De
veranderingen hier per leeftijdsgroep vinden, net als bij opleidingsniveau,
grotendeels plaats op basis van cohortvervanging. Jongeren zijn doorgaans hoger
opgeleid en de vrouwen onder hen hebben een grotere binding met de arbeidsmarkt
dan oudere vrouwen, hetgeen ze in hun verdere ontwikkeling met zich meedragen.
Bij hogere leeftijdsgroepen stijgt de arbeidsparticipatie ook door een afname van de
uittreding op basis van gebreken of ouderdom (mannen) en de toename van de
herintreding (vrouwen).

Het geheel aan veranderingen in de eerste vier kenmerken en de toename van de
arbeidsparticipatie doen de gemiddelde inkomens veranderen. Boven op deze
veranderingen zijn er ook nog zelfstandige koopkrachteffecten die met die posities
zelf zijn verbonden, zoals veranderingen in het brutoloon of de bruto-uitkering,
veranderingen in premies en belastingen en veranderingen in prijzen van goederen en
diensten. Al deze veranderingen leiden tot een verandering in de koopkracht van het
vrij beschikbaar inkomen van huishoudens. Het CPB geeft hiervoor een algemene
index, die niet is gespecificeerd naar inkomensniveau of type inkomen. Wel gaat het
er in het gekozen scenario vanuit dat de uitkeringen worden gekoppeld aan deze
algemene ontwikkeling. Daarbij is uitgegaan van een statische jaarlijkse
koopkrachtmutatie van inkomens van huishoudens met 2%.
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Tabel B.1 Raming jaarlijkse groei van relevante exogenen in de periode 2000-2010 (in procenten)

huishoudensa aantal personenb aantal

eenpersoons 1,8 man, 0-3 jaar –0,9

samenwonend, geen kind 0,2 man, 4-12 jaar 0,1

eenouder, 1 kind 0,7 man, 13-29 jaar 0,1

eenouder, 2+ kinderen 0,1 man, 30-39 jaar –1,7

samenwonend, 1 kind 0,5 man, 40-54 jaar 0,7

samenwonend, 2 kinderen 0,4 man, 55+ 2,5

samenwonend, 3+ kinderen –0,6 vrouw, 0-3 jaar –0,9

overig 1,1 vrouw, 4-12 jaar 0,1

totaal 0,8 vrouw, 13-29 jaar 0,1

vrouw, 30-39 jaar –1,5

leeftijd moedera aantal vrouw, 40-54 jaar 0,8

15-29 jaar, jongste kind 0-3 jaar –1,9 vrouw, 55+ 1,8

15-29 jaar, jongste kind 4-12 jaar –3,7 totaal 0,6

15-29 jaar, jongste kind 13 jaar e.o. 0

30-39 jaar, jongste kind 0-3 jaar –1,2 betaald werkc aandeel

30-39 jaar, jongste kind 4-12 jaar –2,5 man, 15-29 jaar –0,2

30-39 jaar, jongste kind 13 jaar e.o. –3,7 man, 30-39 jaar 0

40-54 jaar, jongste kind 0-3 jaar 3,5 man, 40-54 jaar –0,1

40-54 jaar, jongste kind 4-12 jaar 3,6 vrouw, 15-29 jaar 0,3

40-54 jaar, jongste kind 13 jaar e.o. 0,5 vrouw, 30-39 jaar 1,2

overig 1,2 vrouw, 40-54 jaar 2,9

inkomen huishouden gemiddeld opleidingniveaud aandeel

uit arbeid 2 vrouw, lager, 15-29 jaar –0,4

uit uitkering 2 vrouw, lager, 30-39 jaar –0,9

vrouw, lager, 40-54 jaar –3,4

werkt > 20 uur per week 2,9 vrouw, hoger, 15-29 jaar 1,1

stedelijkheid 0 vrouw, hoger, 30-39 jaar 0,5

aanbod in buurt aanwezig 1,6 vrouw, hoger, 40-54 jaar 1,7

a CBS Nationale huishoudensprognose 2000).
b CBS (Bevolkingsprognose 1999).
c CPB/CBS (Bevolking en arbeidsaanbod 1997).

d SCP, eigen raming op basis van de EBB'97 (zie SCP-Werkdocument 55).

De tabellen B.2 en B.3 geven enige uitkomsten van de micromodel-bevolking voor
de belangrijkste kenmerken: samenstelling huishouden en inkomensgroep. Bij de
indeling van inkomensgroep markeert het laagste inkomen globaal het minimum van
een eenoudergezin en het hoogste de maximale grens voor het inkomensafhankelijke
deel van de eigen bijdrage.
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Tabel B.2a Aantal huishoudens met kinderen van 0-3 jaar volgens de micromodel-bevolking in 2000, 2005 en 2010
naar huishoudenstype (x 1.000) 

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010

eenoudergezin 47 0,5 –1,8

eenverdieners 247 –2,9 –4,2

kleine tweeverdieners 205 0,6 0,4

grote tweeverdieners 151 1,4 0,4

totaal gezinnen met kinderen 650 –0,5 –1,3

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Tabel B.2b Aantal huishoudens met kinderen van 4-12 jaar volgens de micromodel-bevolking in 2000, 2005 en
2010 naar huishoudenstype (x 1.000)

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010
eenoudergezin 143 1,2 0,7

eenverdieners 457 –2,6 –4,8

kleine tweeverdieners 378 2,3 2,3

grote tweeverdieners 172 3,4 3,5

totaal gezinnen met kinderen 1.150 0,5 0,0

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Uit tabel B.2 blijkt een relatieve toename van de tweeverdieners ten koste van de
eenverdieners. Binnen de tweeverdieners is er een lichte verschuiving richting grote
tweeverdieners.
Tabel B.3 geeft de uitkomsten naar inkomensgroep. Daarbij is geen rekening
gehouden met de veronderstelde generieke koopkrachtverbetering van 1,8% per jaar
in de ramingsperiode. Dit betekent dat de genoemde inkomens in prijzen en
koopkracht van 1999 zijn.
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Tabel B.3a Aantal huishoudens met kinderen van 0-3 jaar volgens de micromodel-bevolking in 2000, 2005 en 2010
naar inkomensgroep (x 1.000)8

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010

< 1.500 gld 11 1,9 0

1.500 tot 3.000 gld 78 –2,6 –2,7

3.000 tot 5.000 gld 324 –1,4 –1,6

> 5.000 gld 237 0,9 –0,4

totaal gezinnen met kinderen 650 –0,6 –1,2

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Tabel B.3b Aantal huishoudens met kinderen van 4-12 jaar volgens de micromodel-bevolking in 2000, 2005 en
2010 naar inkomensgroep (x 1.000)9

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010

< 1.500 gld 20 2,1 1,9

1.500 tot 3.000 gld 195 –1,1 –1,2

3.000 tot 5.000 gld 555 –0,2 –0,9

> 5.000 gld 380 2,2 1,9

totaal gezinnen met kinderen 1.150 0,5 0

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Uit tabel B.3 blijkt een relatieve verschuiving van gezinnen met kinderen naar de
hogere inkomensgroepen. Dit volgt mede uit de toenemende arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen.
Tabel B.4 geeft de vergelijking tussen de eerder gepresenteerde macroraming en de
microraming van kinderopvang voor de periode 2000-2005. In deze tabel worden de
gevolgen van de drie onderscheiden stappen vergeleken.10 Bij deze raming is nog
geen rekening gehouden met de effecten van de 'onvervulde vraag' als gevolg van
beperkingen in aanwezigheid en toegankelijkheid (wachtlijsten) en de effecten van
een onvolledige bezetting over de week (frictieleegstand).
Bij de uitkomsten in de tabel moet worden aangetekend dat de raming van de
exogenen volgens het gekozen scenario in de microbenadering fijnmaziger is dan de
meer globale macrobenadering. Ook wordt bij stap 2 voor de 4-12-jarigen niet
uitgegaan van een bepaald groeipad als in hoofdstuk 4, maar wordt uitgegaan van de
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overeenkomstige vergelijking voor 0-3-jarigen, onder aanpassing van de constante
term voor de juiste kans.

Tabel B.4a De vraag naar formele kinderopvang 0-3-jarigen volgens de micro en macro benaderinga

2000 raming 2005

niveau micro macro11

stap 1: wel/geen opvang 0,42 0,48 0,49

stap 2: wel/geen formele opvang 0,44 0,50 0,53

stap 3: aantal dagdelen opvang 4,52 4,59 4,58

totaal aantal plaatsen 66.900 83.200 91.900

jaarlijkse groei (in %) 4,5 6,5

a Op basis van de vergelijkingen uit hoofdstuk 3.

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Uit tabel B.4a blijkt dat de microraming lager uitkomt dan de macroraming. Dit
effect is mede toe te schrijven aan de tweede stap, die in de macroraming hoger
uitkomt. Met het verschil in uitkomsten voor de verschillende stappen in de micro-
en macroraming zijn ruim 5.000 plaatsen gemoeid, hetgeen overeenkomt met groei
van 1,3% per jaar. Voorts is de daling van het aantal huishoudens met kinderen van
0-3 jaar in de microraming lager verondersteld (–7,5%) dan in de macroraming
(–5%). Zou in de microraming ook een daling als in de macroraming zijn aange-
houden, dan zou de microraming uitkomen op een extra jaarlijkse groei van 0,6%.
Wanneer het verschil in kansen (1,3%) en verschil in aantal huishoudens (0,6%) bij
de microraming wordt opgeteld, resulteert exact het resultaat van de macroraming
(4,5 + 1,3 + 0,6 = 6,5%).

Tabel B.4b De vraag naar formele kinderopvang 4-12-jarigen volgens de micro- en macrobenaderinga

2000 raming 2005

niveau micro macro12

stap 1: wel/geen opvang 0,25 0,28 0,29

stap 2: wel/geen formele opvang 0,27 0,32 0,32

stap 3: aantal dagdelen opvang 2,05 2,07 2,08

totaal aantal plaatsen 30.400 46.000 45.800

jaarlijkse groei (in %)  8,6 8,5

a Op basis van de vergelijkingen uit hoofdstuk 3.

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking
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Bij de 4-12-jarigen blijken de uitkomsten volgens de micro- en macroraming
nauwelijks te verschillen.
Het verschil tussen micro- en macroraming is aanwezig, maar gezien de onzeker-
heden in het schattingsmodel en de raming van de determinanten goed te verklaren.
In de periode 2000-2005 resulteert bij de 0-3-jarigen een groei van de vraag naar
kinderopvang van 6,5% per jaar volgens de macroraming en 4,5% per jaar volgens
de microraming. Bij de 4-12-jarigen zijn de overeenkomstige groeipercentages 8,5%
volgens de macroraming en 8,6% volgens de microraming. Daarbij is, als gezegd,
nog geen rekening gehouden met de effecten van de 'onvervulde vraag'.
Tabel B.5 geeft de uitkomsten van de microraming kinderopvang voor de jaren 2000,
2005 en 2010 naar huishoudenstype. De niveaus zijn daarbij aangegeven in plaatsen.
Tabel B.6 geeft de vergelijkbare uitkomsten naar inkomensgroep.

Tabel B.5a Uitkomsten microraming formele kinderopvang 0-3-jarigen volgens het basisscenario, 2000, 2005 en
2010 naar huishoudenstype 

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010
eenoudergezin 6.600 5,9 3,2

eenverdieners 5.600 2,8 –1,0

kleine tweeverdieners 17.700 5,4 3,8

grote tweeverdieners 37.000 4,0 2,0

totaal gezinnen met kinderen 66.900 4,5 2,4

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking. Exclusief het effect van ontwikkelingen in de arbeidsduur
bij werkende vrouwen. 

Uit tabel B.5 blijkt dat de kinderopvang conform de verwachtingen vooral
geconcentreerd is bij de grote tweeverdieners (waarbij beide partners meer dan 20
uur per week werken). Voorts blijkt dat de groei van kinderopvang het laagst zal zijn
bij de eenverdieners. De andere categorieën volgen meer het algemene beeld.

Tabel B.5b Uitkomsten microraming formele kinderopvang 4-12-jarigen volgens het basisscenario, 2000, 2005 en
2010 naar huishoudenstype 

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010
eenoudergezin 6.000 7,9 5,8

eenverdieners 2.700 6,4 5,8

kleine tweeverdieners 8.200 8,1 9,2

grote tweeverdieners 13.500 9,7 7,4

totaal gezinnen met kinderen 30.400 8,7 7,4
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Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking. Exclusief het effect van ontwikkelingen in de arbeidsduur
bij werkende vrouwen. 

Tabel B.6a geeft de uitkomsten naar inkomensgroep. Het gaat daarbij steeds om het
inkomen van huishoudens in de uitgangssituatie (in 1999).

Tabel B.6a Uitkomsten microraming formele kinderopvang 0-3-jarigen volgens het basisscenario, 2000, 2005 en
2010 naar inkomensgroep 

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010

< 1.500 gld 1.400 6,3 4,0

1.500 tot 3.000 gld 2.400 3,2 –0,9

3.000 tot 5.000 gld 19.200 3,3 2,7

> 5.000 gld 43.900 4,7 2,2

totaal gezinnen met kinderen 66.900 4,5 2,4

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking

Uit tabel B.6b blijkt dat de groei van het aantal plaatse Exclusief het effect van
ontwikkelingen in de arbeidsduur bij werkende vrouwen. n voor 0-3-jarigen bij de
hoogste en laagste inkomensgroepen iets groter is dan de middengroepen. Het gaat
hierbij steeds om het inkomen van huishoudens in de uitgangssituatie (1999).
Veranderingen in koopkracht door inkomensverbeteringen (de eerder veronderstelde
2% per jaar) zijn daarin niet meegenomen. Voorts moet worden opgemerkt dat de
laagste inkomensgroep weinig huishoudens en zeker weinig gebruikers kent. Vooral
de groei bij de inkomensgroep 1.500-3.000 gulden blijft iets achter. Bij de 4-
12-jarigen zien we een oplopende groei met inkomen.

Tabel B.6b Uitkomsten microraming formele kinderopvang 4-12-jarigen volgens het basisscenario, 2000, 2005 en
2010 naar inkomensgroep 

niveau jaarlijkse groei (%)

2000 2000-2005 2005-2010
< 1.500 gld 200 6,2 3,2

1.500 tot 3.000 gld 2.500 8,3 5,8

3.000 tot 5.000 gld 7.300 6,1 6,5

> 5.000 gld 20.500 8,2 8,2

totaal gezinnen met kinderen 30.400 7,5 7,4

Bron: SCP, berekeningen met de micromodel-bevolking
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Bijlage C  Kinderen in huishoudens

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het aantal eerste, tweede en verdere
kinderen in huishoudens.
Van de groep huishoudens die formele kinderopvang gebruikt is bekend uit de
gegevens van Research voor Beleid hoeveel kinderen ze hebben. In de onderstaande
tabel is de verdeling aangegeven. Zo heeft 45,7% één kind, 46,2% heeft twee
kinderen, en zo voort. De onderste regel geeft aan dat 61% van de kinderen eerste
kinderen zijn en dat 39% van kinderen tweede of verdere kinderen zijn.

Tabel C.1 De verdeling van kinderen over huishoudens13

huishouden
met:

eerste kind tweede kind derde kind vierde kind vijfde kind

1 kind 45,7 . . . .

2 kinderen 46,2 46,2 . . .

3 kinderen 7,2 7,2 7,2 . .

4 kinderen 0,8 0,8 0,8 0,8 .

5 kinderen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

totaal 100,1 54,4 8,2 1 0,2

in % 61 33 5 0,6 0,1

Bron: berekeningen SEO/SCP
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Bijlage D Literatuuroverzicht14

Aan de hand van Nederlandse en, waar mogelijk en zinvol, ook internationale
literatuur wordt besproken welke determinanten van belang zijn voor de behoefte
aan, de vraag naar en het aanbod van kinderopvang. Er wordt naar gestreefd zo
recent mogelijke literatuur te gebruiken, omdat de situatie rond kinderopvang in de
afgelopen 10 jaar flink is veranderd. Voor sommige (deel)onderwerpen, bv.
opvattingen over kinderopvang, is dit niet mogelijk; er is geen of weinig recente
literatuur voorhanden.

Niet altijd zal het mogelijk zijn om precies die groepen van determinanten te
bespreken die in het globale model in hoofdstuk 3 zijn weergegeven. Veel literatuur
is immers gericht op bespreking van determinanten van het feitelijke gebruik van
kinderopvang, dus de resultante van behoefte, vraag en aanbod.
In de notitie wordt zoveel mogelijk de indeling van het globaal model aangehouden.
Dus determinanten worden bloksgewijs (en niet per auteur) besproken.

Behoefte aan kinderopvang

Economische factoren
Van Dijk (1994) heeft in haar proefschrift onderzocht welke factoren van invloed
zijn op de verdeling van de zorg voor kinderen tussen moeders, vaders en
kinderopvang. Volgens haar is de loonvoet van de moeder de belangrijkste
determinant voor de verdeling van de zorg voor jonge kinderen tussen moeders,
vaders en kinderopvang. Hoe hoger haar loonvoet, hoe kleiner haar aandeel in de
kinderzorg en hoe groter de aandelen van zowel de vader als de kinderopvang.

Demografische factoren
De aanwezigheid van zowel niet-schoolgaande als schoolgaande kinderen is een
belangrijke determinant voor de verdeling van zorg voor jonge kinderen (Van Dijk
1994): Hoe meer kinderen er in beide categorieën zijn, hoe groter het aandeel van de
kinderopvang in de zorg voor jonge kinderen. Niet duidelijk wordt uit dit onderzoek
of de invloed van het kindertal verschilt per leeftijdscategorie.
Ook de leeftijd van de kinderen speelt een rol bij het gebruik van kinderopvang. Uit
het onderzoek Taakverdeling Onder Partners (TOP) (Keuzenkamp et al. 2000) blijkt
dat huishoudens met een jongste kind onder de 6 jaar vaker (rond 60%)
gebruikmaken van een of meer vormen van kinderopvang dan huishoudens met een
jongste kind van 6-15 jaar (47%). Ook het type kinderopvang hangt samen de
gezinsfase. Formele kinderopvang wordt vooral gebruikt door huishoudens met een
jongste kind onder de 4 jaar (26% van deze huishoudens) en heel weinig door
huishoudens met (alleen) schoolgaande kinderen (5 tot 7%). Het is bekend dat
buitenschoolse opvang (nog) weinig wordt gebruikt. Informele betaalde opvang
(oppas) komt eveneens vooral voor onder de jongere huishoudens (15% van
huishoudens met kind onder 4 jaar, 18% van huishoudens met kind 4-5 jaar) en heel
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weinig onder de huishoudens met jongste kind van 6 jaar of ouder. Informele
onbetaalde opvang wordt daarentegen in alle gezinsfasen tamelijk veel gebruikt
(variërend van 37% tot 48%).

Taakverdeling tussen ouders 
Het TOP-onderzoek (Keuzenkamp et al. 2000) laat zien dat het totale gebruik van
een of meer soorten kinderopvang, ongeacht het aantal uren, hoger is onder grote
anderhalfverdieners (paren waarvan man fulltime werkt en vrouw 12-32 uur per
week) dan onder kleine anderhalfverdieners (man werkt fulltime, vrouw werkt
minder dan 12 uur per week). Verder blijkt dat formele kinderopvang duidelijk vaker
wordt gebruikt door grote anderhalfverdieners dan door kleine anderhalfverdieners:
18% versus 9%. Het verschil is kleiner bij de informele betaalde opvang: 13% versus
9%. Informele onbetaalde opvang wordt door beide verdienerstypen ongeveer even
vaak (54% en 52%) gebruikt. Ook in een multi-variate analyse waarbij
opleidingsniveau en gezinsfase als variabelen zijn opgenomen blijkt dat formele
kinderopvang vooral wordt gebruikt door grote anderhalfverdieners. Uit een meer
uitgebreide multi-variate analyse (waarin ook factoren als attituden met betrekking
tot werken en zorgen door mannen en vrouwen en de rol van de arbeidsmarkt en
arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen) komt eveneens naar voren dat grote
anderhalfverdieners veel vaker dan anderhalfverdieners gebruikmaken van formele
kinderopvangvoorzieningen.

Normen en attituden
Van de verschillende sociale normen die zij analyseerde bleken vooral de normen
van het netwerk waartoe de ouders behoren van invloed te zijn op de verdeling van
de zorg voor kinderen.
Een beter kwaliteitsoordeel over een bepaald type kinderopvang leidt tot een groter
aandeel van dit type in de zorg voor kinderen, terwijl het aandeel van de overige
typen kleiner is.
Een soortgelijke conclusie is aan te treffen in Keuzenkamp et al. (2000). Een
meerderheid van de ondervraagde ouders die een baan hebben, zegt geen gebruik te
willen maken van formele kinderopvang of buitenschoolse opvang. Een aanzienlijke
deel van niet-willende deze ouders (63% van de moeders en 46% van de vaders)
heeft wèl informele opvang voor hun kind(eren) geregeld. Het gaat dus niet om een
categorische afwijzing voor alle soorten kinderopvang; blijkbaar bestaat er bij een
niet onaanzienlijk deel van de ouders een voorkeur voor opvang in de informele
sfeer.
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Vraag naar kinderopvang

Prijs van kinderopvang 
De prijzen van opvang in kinderdagverblijven en in de buitenschoolse opvang zijn
inkomensafhankelijk; vaak wordt de VWS-adviestabel daarvoor als richtlijn
gehanteerd. De prijzen van gastouderopvang en van de betaalde oppas zijn vaste
bedragen (per uur of per dagdeel).
In het proefschrift van Van Dijk (1994) kon in verschillende analyses geen
significant effect worden aangetoond van de prijs van kinderopvang op het aandeel
van kinderopvang in de zorg voor kinderen.

Inkomen van ouders 
Hoewel de prijzen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang inkomens-
afhankelijk zijn, blijkt steeds weer uit onderzoek (Groot en Maassen van den Brink
1996) dat ouders uit de midden- en met name hogere inkomensgroepen veel meer
gebruikmaken van deze vormen van kinderopvang dan ouders uit de lagere
inkomensgroepen. Het gebruik van de andere vormen van kinderopvang verschilt
weinig tussen de inkomensgroepen. Mogelijk spelen bij het hoge gebruik van formele
opvang door hogere inkomens andere preferenties een rol of de betere
beschikbaarheid van opvang via de werkgever (bedrijfsplaatsen) in de hogere
functies.

Aanbod van kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden 
Sommige cao's bevatten goede regelingen op het gebied van kinderopvang (en
verlofregelingen), anderen beperkt of niets. Als er iets is geregeld houdt dit meestal
in dat de werkgever op verzoek van de werknemer een bedrijfsplaats inkoopt in een
bestaande kinderopvangvoorziening (kinderdagverblijf, BSO en/of gastoudergezin).
De werknemer betaalt hiervoor vervolgens een eigen bijdrage aan de werkgever
(veelal volgens de eerder genoemde VWS-adviestabel). Bedrijfscrèches (crèches in
of in de buurt van het bedrijf) komen steeds minder voor. Voor de werknemer heeft
het kunnen beschikken over een bedrijfsplaats het grote voordeel dat de wachttijd
doorgaans veel korter is dan die van een algemene, door de gemeente gesubsidieerde
plaats in de kinderopvang en soms ook financieel aantrekkelijker. Sommige
werkgevers hebben wel iets op het gebied van kinderopvang geregeld, maar beperkt,
bijvoorbeeld alleen voor vrouwelijke werknemers of alleen voor werknemers met
kinderen tot 4 jaar.
Het TOP-onderzoek (Keuzenkamp et al. 2000) laat zien dat het uitmaakt of
werknemers werkzaam zijn in een bedrijf of bedrijfstak waar kinderopvang goed in
de cao is geregeld of in een bedrijf waar dit niet of beperkt het geval is. Moeders die
in de eerst genoemde bedrijfstakken werken, maken significant veel vaker gebruik
van formele kinderopvang (kinderdagverblijven en gastoudergezinnen) dan vrouwen
die in andere sectoren werken (40% versus 21%). Bij de vaders is het verschil in
gebruik tussen deze twee groepen daarentegen niet significant. Een mogelijke
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verklaring hiervoor is dat vaders vermoedelijk minder goed dan de moeders op de
hoogte zijn van kinderopvangregelingen die in het bedrijf bestaan.

Beschikbaarheid
De beschikbaarheid van een bepaald type kinderopvang (bijvoorbeeld het aantal
plaatsen in crèches per 100 niet-schoolgaande kinderen in een gemeente) heeft
volgens Van Dijk (1994) vooral invloed op de keuze voor een bepaald type
kinderopvang, niet zozeer op het al dan niet gebruiken van kinderopvang. Het tekort
aan plaatsen in met name de formele kinderopvang lijkt voor een aantal ouders
doorslaggevend om te stoppen met werken en dus geen kinderopvang te gebruiken,
zo kan uit verschillende onderzoeken worden afgeleid. Van de moeders in de TOP-
enquête die gestopt zijn met werken en dus geen behoefte aan kinderopvang meer
hebben, gaf 15% aan dat kinderopvang niet beschikbaar was (via de laatste
werkgever of anderszins). Uit een wat ouder onderzoek (De Jong en De Olde 1994:
124) komt eveneens naar voren dat een deel (11%) van de moeders die gestopt zijn
met werken een tekort aan kinderopvang daartoe de reden vormde. Dit percentage
wijkt weinig af van het aandeel moeders met baan dat aangeeft dat formele
kinderopvang of buitenschoolse opvang niet beschikbaar is (11% à 18%). Deze
moeders werken echter nog wel en hebben blijkbaar andere oplossingen gevonden
om arbeid en zorg te combineren, onder andere kinderopvang in de informele sfeer.
Conclusie: Het niet-beschikbaar zijn van kinderopvang leidt in een aantal gevallen
tot stoppen met werken door de moeder. Ongeveer net zo vaak wijken ouders uit naar
de informele kinderopvang.
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1
Ontleend aan SCP-Cahier 144: H6.

2
Eventueel kan op een hoog aggregatieniveau stedelijkheid via de Primos ramingen worden
ingebracht (zie Kwartaalbericht ABF, september 1999).

3
Uit een onderzoeksrapport van het SCP over Stedelijkheid als vestigingsfactor (SCP, te publiceren
later dit jaar) blijkt dat de graad van stedelijkheid de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd, en dat
zich slechts kleine wijzigingen naar huishoudenstype hebben voorgedaan.

4
Als een model lineair is in bijvoorbeeld inkomen, is een raming van het gemiddelde inkomen
voldoende om een raming te maken van het gemiddelde gedrag. De verdeling van het inkomen
over de eenheden doet dan niet ter zake. Als het gedrag echter maximaal is voor inkomens uit de
middengroepen en lager voor de lage en de hoge inkomens, moet de verdeling van inkomen wel
bekend zijn om een uitspraak te kunnen doen over het gemiddelde gedrag. Dit is een voorbeeld
van een niet-lineair model. Een model kan vervolgens ook nog eens afhankelijk zijn van
bijvoorbeeld geslacht, doordat bij mannen het gedrag maximaal is bij middeninkomens, maar bij
vrouwen juist bij de hoogste inkomens. Dan moet er kennis zijn van de verdeling van inkomen én
geslacht om het gedrag goed te kunnen ramen.

5
Deze veranderingen worden afgeleid uit overgangskansen, bijvoorbeeld van 'alleenstaande man,
35-49 jaar' naar 'man met partner, 35-49 jaar'. Voor deze aanpak moeten zeer veel
overgangskansen worden berekend en geraamd.

6
Bij de inkomensontwikkeling wordt uitgegaan van een direct koopkrachteffect dat los staat van
positieveranderingen. Dit correspondeert met de statische koopkrachtmutatie (zie CBS 2000d).
Volgens het CBS komt de statische koopkrachtmutatie in de periode 1991-1998 uit op 2,0% per
jaar voor actieven en 0,3% per jaar voor niet-actieven. Aangezien ongeveer 95% van de
kinderopvanggebruikers tot de categorie actieven behoort, wordt voor alle huishoudens met
kinderopvang bij de raming uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2% per jaar. Door veranderingen
in de samenstelling van de bevolking (zoals een gemiddeld hoger opleidingsniveau) neemt de
koopkracht nog eens toe met circa 0,5% per jaar. Daarmee correspondeert het toekomstig
inkomensbeeld met de 2,5% inkomensstijging, waarvan in hoofdstuk 4 wordt uitgegaan.

7
Ook voor 1999 is een aanpassing nodig, omdat het AVO'99 gebaseerd is op een steekproef van de
Nederlandse bevolking en niet precies overeenkomt met die bevolking. Dit komt door de
statistische eigenschappen van steekproeven en door zaken als non-respons en de
steekproefopzet.

8
Nettomaandinkomen van de ouder(s); niveau 1999.

9
Idem

10
Bij de microbenadering wordt uitgegaan van de kanssommen die resulteren in de verschillende
stappen.

11
Dit zijn de cijfers van de macroraming op basis van groeicijfers exclusief het effect van
ontwikkelingen in de arbeidsduur van werkende vrouwen.

12
Idem

13
Ter verduidelijking: van een groep van 100 huishoudens met kinderen hebben 45,7 één kind, dat is
per definitie het eerste kind. Er zijn 46,2 huishoudens met twee kinderen waarvan dus 46,2 eerste
en 46,2 tweede kinderen zijn. Per definitie hebben de huishoudens in totaal 100 eerste kinderen,
vervolgens zijn er 54,4 tweede kinderen, enzovoort. In totaal zijn er in de groep huishoudens 163,9
kinderen.

14
Deze bijdrage is geleverd door drs. J.G.F. Merens van het SCP

Noten
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