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Voorwoord

Kinderopvang staat al jaren in de belangstelling, met name als middel om de arbeids-
participatie van vrouwen te bevorderen. Via diverse stimuleringsmaatregelen van de 
overheid is de capaciteit in de formele kindercentra enorm toegenomen. Een verdere 
groei wordt beoogd met de motie Van Aartsen/Bos. Scholen zijn vanaf 2007 verplicht 
om, als ouders daarom vragen, buitenschoolse opvang te bieden, hetzij door de school 
zelf georganiseerd, hetzij via een aan haar gelieerd kindercentrum. De gedachte 
achter dit beleid is dat het niet-kunnen-regelen van kinderopvang een belangrijke 
oorzaak is van de bescheiden arbeidsparticipatie van moeders. Moeders zouden meer 
willen werken als zij meer, of goedkopere, opvang zouden kunnen krijgen. 

Deze veronderstelde relatie tussen (formele) kinderopvang en de arbeidspartici-
patie van moeders is echter nauwelijks onderzocht. Het inspireerde het scp tot dit 
onderzoek onder moeders van jonge kinderen. Het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid was bereid de dataverzameling te financieren, waarvoor onze 
hartelijke dank.

Voorafgaand aan het onderzoek zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met diverse 
deskundigen op het gebied van kinderopvang en met tweeëntwintig moeders van 
jonge kinderen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de tijd en inzichten die zij met ons 
hebben willen delen. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt bij de opzet 
van het onderzoek. Ruim 2000 moeders, allen lid van het gfk-panel, bleken vervol-
gens bereid de zeer uitgebreide vragenlijst in te vullen, en ruim 1300 van hen deden 
tevens mee aan een tweede meting. Wij danken hen voor de schat aan informatie die 
dit heeft opgeleverd.

Ten slotte willen we hier de mensen bedanken die de concepthoofdstukken van 
kritisch en opbouwend commentaar hebben voorzien. Vanuit het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid waren dat Myra Keijzer (Directie Coördinatie
Emancipatiebeleid), Hanne Groenendijk en Marjan Zebregs (beiden Directie 
Arbeidsverhoudingen). Ook diverse scp-collega’s en Janneke Plantenga (Universiteit 
Utrecht) hebben intensief meegedacht met het onderzoek. Speciaal willen we hier 
Edwin van Gameren noemen, die een belangrijke bijdrage leverde aan de analyses. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1� Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie�van�vrouwen

1.1� Kinderopvang�als�arbeidsmarktinstrument

Steeds meer vrouwen werken, ook als ze kinderen hebben. Die ontwikkeling juicht 
de overheid van harte toe. Vrouwen zijn immers hard nodig op de arbeidsmarkt, 
nu er door ontgroening steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt komen, en 
de kosten van de verzorgingsstaat steeds zwaarder op de kleiner wordende groep 
werkenden drukken. Ook vindt de overheid het belangrijk dat vrouwen economisch 
zelfstandig zijn en op alle niveaus in de maatschappij meespreken. Bovendien zijn 
vrouwen tegenwoordig net zo hoog opgeleid als mannen (Portegijs et al. 2004) en 
wordt het gezien als een verspilling van menselijk kapitaal als zij hun kennis niet 
benutten op de arbeidsmarkt. Graag zou de overheid dan ook zien dat nog meer 
vrouwen gaan werken, en bovendien voor meer uren per week dan momenteel het 
geval is. Nederlandse vrouwen zijn namelijk koplopers als het gaat om deeltijdwerk 
(Portegijs et al. 2004). 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) ziet kinderopvang 
als een belangrijk middel om de arbeidsparticipatie van vrouwen te faciliteren en 
verder te stimuleren (tk 2001/2002). ‘Om meer mensen aan het werk te krijgen is het 
belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben arbeid en zorg te combineren. Goede 
kinderopvang draagt daar sterk aan bij’, zo kunnen we lezen op de website van dit 
ministerie. Om die reden heeft de overheid in de jaren negentig van de vorige eeuw 
via diverse stimuleringsprogramma’s het aantal kindplaatsen in kinderdagverblij-
ven en centra voor buitenschoolse opvang sterk uitgebreid.1 En vanaf 2005 is de Wet 
kinderopvang van kracht. Hiermee is de kinderopvang in Nederland voor het eerst 
in een eigen wettelijk kader gehuld. De wet heeft onder meer als doel het regelen van 
een uniforme financiering van de formele kinderopvang en het verstevigen van de 
positie van ouders als vragers van kinderopvang. Voorheen werden niet de ouders 
zelf, maar de kinderopvanginstellingen gesubsidieerd via de gemeenten. Nu ouders 
zelf het geld krijgen, is het de bedoeling dat de wet marktwerking in de kinderop-
vang stimuleert.

Ondanks de sterke toename van het aantal plaatsen in de formele kinderopvang in 
de loop van de jaren negentig, is het aandeel kinderen dat op deze wijze wordt opge-
vangen bescheiden. Eén op de vijf 0-3-jarigen gaat een of meer dagen per week naar 
een kinderdagverblijf, en niet meer dan één op de twintig schoolkinderen maakt 
gebruik van de buitenschoolse opvang (Portegijs et al. 2004). Veel meer kinderen 
worden opgevangen door grootouders, andere familieleden, buren of een betaalde 
oppas. Nog meer gezinnen maken helemaal geen gebruik van kinderopvang; de 
ouders passen hun werktijden op elkaar aan zodat kindopvang niet nodig is, of één 
van de ouders, meestal de moeder, stopt met werken om zelf voor de kinderen te 
zorgen. 
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10 Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie�van�vrouwen

De oorzaak van het bescheiden aandeel kinderen dat gebruikmaakt van formele 
opvang leek lange tijd te liggen in een te gering aanbod: er waren simpelweg niet 
genoeg plaatsen, waardoor ouders gedwongen waren andere oplossingen te zoeken. 
Deze verklaring gaat echter niet meer op. Door de uitbreiding van het aantal kind-
plaatsen zijn de wachtlijsten bij kindercentra weggesmolten en hebben sommige 
centra zelfs moeite om hun groepen vol te krijgen (De Boer et al. 2003). Desondanks 
blijft het marktaandeel van de formele kinderopvang klein. Een recent veel gehoorde 
verklaring hiervoor is dat de formele kinderopvang te duur is, wat mogelijk een 
negatief effect heeft op het gebruik van kinderopvang, en daarmee op de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen (tk 2005/2006a). Het ministerie van szw heeft daarom in het 
najaar van 2005 extra geld uitgetrokken om de kosten van kinderopvang te verlagen. 
Onbekend is echter hoe zwaar ouders deze kosten laten meewegen in hun besluiten 
om al dan niet gebruik te maken van kinderopvang. Het is evengoed mogelijk dat 
ouders weinig gebruikmaken van opvang, omdat zij dat voor hun kind niet goed 
vinden. In dit onderzoek zullen we de invloed van deze drie factoren (aanbod, kosten 
en opvattingen over kinderopvang) op het gebruik van kinderopvang onderzoeken. 
De eerste onderzoeksvraag luidt:
Op�welke�gronden�besluiten�moeders�al�dan�niet�een�deel�van�de�zorg�voor�hun�kind�uit�te�besteden�
aan�derden,�en�zo�ja,�aan�welke�derden? 

Ten tweede zullen we de veronderstelde hechte relatie tussen kinderopvang en 
arbeidsparticipatie van moeders onderzoeken. Is kinderopvang het krachtige 
arbeidsmarktinstrument waarvoor de overheid het houdt? De tweede onderzoeks-
vraag luidt: 
Hoe�belangrijk�is�( formele)�kinderopvang�om�de�arbeidsparticipatie�van�vrouwen�te�vergroten?�

Deze twee vragen staan in dit onderzoek centraal. 

Schematisch kunnen we de relatie tussen de onderzoeksvragen aldus weergeven 
(figuur 1.1).

Figuur 1.1
Relatie tussen de variabelen in dit onderzoek

opvattingen

aanbod

kosten

gebruik kinderopvang arbeidsparticipatie
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11Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie�van�vrouwen

De eerste onderzoeksvraag gaat over het eerste (linker) deel van het schema, het tot 
stand komen van opvangarrangementen. Onder opvangarrangement verstaan we 
het geheel van opvang in het formele en informele circuit. We richten ons daarbij 
op structurele opvang in verband met het werk (of een opleiding) van de ouders. 
Incidentele opvang voor een avondje uit wordt in dit onderzoek dus niet meegeno-
men, evenmin als structurele opvang om andere redenen dan werk of opleiding (bv. 
om medische redenen). De overheid heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op 
het vergroten van het aanbod aan formele opvang en het in de hand houden van de 
kosten van formele opvang. In dit onderzoek zullen we nagaan hoe bepalend deze 
twee factoren zijn voor het gebruik van kinderopvang. Tevens gaan we in op de vraag 
in hoeverre opvattingen over kinderopvang een rol spelen bij besluiten om de zorg 
voor kinderen al dan niet uit te besteden en zo ja, aan wie. 

De tweede onderzoeksvraag gaat over de relatie tussen kinderopvang en de 
arbeidsparticipatie van moeders, dus het tweede (rechter) deel van het schema. 
Onderzocht wordt of deze relatie zo eenduidig is als in veel beleidsstukken wordt 
voorgesteld. Is arbeidsparticipatie afhankelijk van de vraag of de moeder kinder-
opvang kan vinden? Zou een groter aanbod van (formele) kinderopvang, of lagere 
kosten ertoe leiden dat moeders meer gaan werken dan ze nu doen? Of is het besluit 
van moeders over hun arbeidsparticipatie niet in de eerste plaats afhankelijk van 
kinderopvang, maar is eerder het omgekeerde het geval en besluiten moeders aller-
eerst hoeveel ze willen blijven werken, en gaan ze dan pas de kinderopvang regelen?

1.2� Huidige�kennis

In het begin van de jaren negentig zijn er in Nederland enkele onderzoeken gedaan 
naar keuzes van ouders om al dan niet kinderopvang in te schakelen en zo ja, in 
welke vorm (Van Dijk 1994; Van Dijke et al. 1994; Maassen van den Brink et al. 1995). 
Ook werd gekeken naar de relatie met arbeidsparticipatie van de vrouw. Recenter 
onderzoek concentreert zich vooral op de vraag wie waarom welke opvang heeft. De 
relatie met de arbeidsparticipatie van de vrouw blijft buiten beschouwing, mogelijk 
omdat werkende moeders steeds vanzelfsprekender zijn. Tijdens et al. (2000) onder-
zoeken het al dan niet uitbesteden van, onder andere, de zorg voor kinderen en de 
vraag aan wie die zorg dan wordt uitbesteed. Ook de trendonderzoeken Kinderop-
vang (Vyvoj 2002; De Boer et al. 2003) richten de schijnwerpers op het gebruik van 
kinderopvang en schetsen een beeld van de gebruikers van de verschillende opvang-
vormen en de redenen waarom ze voor een bepaalde opvangvorm hebben gekozen. 
De laatste tijd is er ook meer aandacht voor de informele kinderopvang, nadat 
geconstateerd is dat deze informele markt groot is. Plantenga et al. (2004) brengen 
de informele markt in beeld en trachten te verklaren waarom ouders kiezen voor 
informele opvang. Nievers (2003) richt zich op de (precaire) relatie tussen ouders en 
de betaalde oppas aan huis. Recent staat ook de kwaliteit van kinderopvang weer ter 
discussie. Van IJzendoorn et al. (2004) geven een overzicht van Nederlands en bui-
tenlands onderzoek over de vraag of kinderopvang een positieve of negatieve invloed 
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12 Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie�van�vrouwen

heeft op de ontwikkeling van kinderen. Ook de kwaliteit van de Nederlandse kinder-
opvangcentra wordt periodiek onderzocht (Vermeer et al. 2005). Zij constateerden 
recentelijk dat de kwaliteit in Nederlandse kinderdagverblijven, die voorheen altijd 
tot de top behoorden, is afgenomen.

De thema’s uit deze onderzoeken komen in dit onderzoek terug. Hier volstaat te 
constateren dat er over de relatie tussen arbeidsparticipatie en kinderopvang, en de 
keuzes tussen verschillende vormen van kinderopvang nog veel vragen open blijven. 
Bestaande onderzoeken leveren meestal slechts een fragmentarisch beeld op, zoals 
een typologie van de gebruikers van verschillende opvangvormen. Niet bekend is 
welke opvangvormen ouders tot hun beschikking hebben, dus wat er te kiezen valt, 
en op grond waarvan ze tot het huidige arrangement zijn gekomen. Voorts wordt uit-
sluitend uitgegaan van het opvangarrangement op het moment van het onderzoek. 
Eventuele opeenvolgingen van arrangementen en het overstappen van de ene naar de 
andere vorm blijven buiten beeld, evenals de redenen van die wijzigingen. De relatie 
tussen arbeidsparticipatie van vrouwen en kinderopvang is in Nederland slechts 
mondjesmaat onderzocht. Bovendien gaat dit onderzoek vooral over de relatie tussen 
de kosten van kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen (zie bv. Groot en 
Maassen van den Brink 1992; Maassen van den Brink 1994). Vaak is de veronderstel-
ling dat een stijging van de kosten van kinderopvang direct opgevat kan worden als 
een daling van het uiteindelijke loon dat vrouwen verdienen. Hogere kosten ont-
moedigen dan vrouwen om (meer) te gaan werken. Dit uitgangspunt staat centraal 
in bijvoorbeeld het onderzoek van Jongen en Van Vuuren (2004). Zij concluderen dat 
lagere kosten van kinderopvang (door bv. subsidies) arbeidsdeelname voor moeders 
aantrekkelijker maakt. Anderen benadrukken echter dat er ook andere aspecten zijn 
die de keuze voor werk beïnvloeden. Zo wordt steeds vaker de rol van opvattingen in 
het keuzeproces over werk en kinderopvang onderzocht (Van Dijk en Siegers 1998; 
Hakim 2000; Kremer 2005).

De laatste tijd is er veel veranderd, zowel op het gebied van arbeidsdeelname van 
vrouwen als in de kinderopvang. Moeders blijven steeds vaker werken, het aanbod aan 
formele kinderopvang is aanzienlijk toegenomen, maar de kosten daarvan zijn met 
name voor de midden- en hogere inkomens sterk gestegen. Dit alles roept de vraag op, 
op welke gronden ouders anno nu keuzes maken over kinderopvang en arbeid.

1.3� Het�onderzoek

In de praktijk blijken het nog steeds de moeders te zijn die het grootste deel van 
de zorgtaken voor hun rekening nemen en bij de komst van kinderen minder gaan 
werken of zich helemaal terugtrekken van de arbeidsmarkt (Portegijs et al. 2004). 
Ook het ministerie van szw ziet kinderopvang vooral als een voorwaarde om de 
arbeidsparticipatie van moeders te vergroten. Daarom is besloten om voor dit onder-
zoek alleen moeders te bevragen. Via hen kregen we wel informatie over de arbeids-
participatie en het zorgaandeel van de vaders.
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13Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie�van�vrouwen

De dataverzameling bestond uit een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatief 
hoofdonderzoek. In het vooronderzoek zijn tweeëntwintig moeders met jonge kin-
deren uitgebreid geïnterviewd over de manier waarop zij de zorg voor hun kinderen 
hebben vormgegeven en hoe zij tot die keuze zijn gekomen. Ook is ingegaan op hun 
arbeidsparticipatie vanaf het moment dat zij moeder werden, en de rol die kinder-
opvang daarbij speelde. Deze moeders zijn geworven via de zogenoemde sneeuw-
balmethode, waarbij we via persoonlijke netwerken zochten naar vrouwen die tot de 
doelgroep hoorden. Daarbij is erop gelet dat zowel vrouwen met een hoog als met 
een laag opleidingsniveau, en vrouwen die wel en niet werken, zijn betrokken bij dit 
onderdeel van het onderzoek. Ook zijn zowel vrouwen geïnterviewd die samenwonen 
met een partner, als alleenstaande moeders. Ten slotte is nog gelet op variatie in de 
leeftijd van de kinderen. Dit alles om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de 
keuzes ten aanzien van kinderopvang en arbeidsparticipatie.

De bevindingen uit deze interviews vormden de input voor het hoofdonderzoek. 
Dat bestond uit twee schriftelijke enquêtes onder moeders van jonge kinderen (0-12 
jaar). De eerste en meest uitgebreide enquête is afgenomen in april 2004. De moeders 
werden daarin bevraagd over hun opvattingen over kinderopvang, de kinderopvang-
mogelijkheden in hun omgeving, het gebruik van kinderopvang en de kosten die 
zij daarvoor maken. Ook werden vragen gesteld over hun arbeidsloopbaan en hun 
oriëntatie op arbeid. De tweede enquête begin 2005 was beperkter en uitsluitend 
bedoeld om inzicht te verkrijgen in de mogelijke gevolgen van invoering van de Wet 
kinderopvang op het gebruik en de kosten van kinderopvang en op de arbeidsparti-
cipatie van de moeders. Voor deze nameting zijn dezelfde moeders benaderd die ook 
in 2004 een vragenlijst hadden ingevuld.

Bij het opstellen van de schriftelijke vragenlijsten zijn de bevindingen uit het 
vooronderzoek gebruikt. Eveneens is geput uit de hiervoor genoemde onderzoeken 
over kinderopvang. De vragenlijsten zijn via de website van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) in te zien (www.scp.nl/hoehetwerktmetkinderen/).

De steekproef voor het onderzoek is getrokken uit verschillende panels van GfK 
PanelServices Benelux bv. Deze panels zijn wat betreft de leeftijd en het opleidings-
niveau van de moeders, de gezinssamenstelling en stedelijkheidsgraad een goede 
afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Een nadeel van panels is dat het niet om 
een random steekproef gaat. Ook de relatie tussen aan de ene kant het panellidmaat-
schap en aan de andere kant het gebruik van kinderopvang en de meningen daarover, 
is niet bekend. Daarom zijn de resultaten van deze studie slechts indicatief voor die 
van de Nederlandse bevolking.

In april 2004 is aan 2500 moeders een schriftelijke vragenlijst opgestuurd. Na een 
herinnering stuurden 2003 deze retour, een respons van 80%. Na screening bleven 
daarvan 1953 bruikbare cases over.2 Dit bestand zal hierna worden aangeduid als 
gko’04.

Bij de nameting (april 2005) waren er 1625 vrouwen die nog steeds tot de doel-
groep behoorden (een kind onder de 13 jaar) en nog lid waren van het panel. Deze 
vrouwen kregen de vragenlijst, waarvan er 1306 retour kwamen, een respons van 
wederom 80%. Dit bestand heeft de naam gko’05 gekregen.
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Omdat de onderzoeksgroep op een aantal kenmerken (aantal�kinderen,�stedelijkheid�en�
opleiding�en�arbeidsdeelname�van�de�moeder) enigszins afweek van de verdeling binnen 
de Nederlandse bevolking, is het gko’04-bestand gewogen. Op deze punten is het 
bestand daarmee een goede afspiegeling van de bevolking (zie bijlage A.1 voor de 
vergelijking en weging). Zoals gezegd hoeft dit niet op alle kenmerken zo te zijn. 
Zo zijn allochtone vrouwen nauwelijks vertegenwoordigd in het GfK-panel, en deze 
ondervertegenwoordiging is te groot om via weging recht te trekken. Om een beeld 
te krijgen van het gebruik van kinderopvang door allochtone vrouwen is een apart 
onderzoek gedaan (Keuzenkamp et al. 2006).

Tabel 1.1 geeft een eerste beeld van de onderzoeksgroep, zowel die uit de eerste als 
die uit de tweede meting. We zien dat de overgrote meerderheid van de moeders 
samenwoont met een partner. De partners werken vrijwel allemaal. Van de vrouwen 
werkt meer dan de helft. De moeders zijn gemiddeld 37 jaar oud en hebben twee 
kinderen. Vier op de tien hebben kinderen jonger dan 4 jaar, de overigen ook, of uit-
sluitend schoolgaande kinderen. In de laatste kolom zien we dat de moeders die ook 
aan de tweede meting in 2005 hebben meegedaan (gko’05) op de hier onderscheiden 
kenmerken niet of slechts weinig afwijken van de onderzoeksgroep uit 2004. 
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Tabel 1.1  
Enkele kenmerken van respondenten uit het GKO’04- en GKO’05-bestand (in procenten of gemiddelde score)

gko’04 gko’05

gezinssituatie

moeder in eenoudergezin 12,7 10,5

moeder met partner 87,3 89,5

gemiddelde leeftijd moeder (in jaren) 36,6 36,5

gemiddelde leeftijd partner (in jaren) 39,1 38,9

leeftijd kinderen

uitsluitend kind(eren) 0-3 jaar 20,3 20,2
zowel kind(eren) 0-3 als 4-12 jaar 18,3 18,7

uitsluitend kind(eren) 4-12 jaar 61,4 61,1

gemiddeld aantal kinderen 0-12 jaar 1,7 1,8

gemiddeld aantal kinderen totaal 2,0 2,0

betaalde arbeid

paar: beiden werkzaam 58,5 60,8

paar: één van beiden werkzaam 25,5 28,7

paar: beiden niet-werkzaam 3,3

eenoudergezin: werkzaam 6,9 5,1

eenoudergezin: niet-werkzaam 5,9 5,4

opleidingsniveau moeder

laag (lager onderwijs, lbo, mavo) 31,4 28,6

middelbaar (mbo, havo, vwo) 48,3 49,9

hoog (hbo, wetenschappelijk onderwijs) 20,3 21,5

netto-inkomensklasse

< 1500 euro per maand 23,0 19,9

1500 tot 3000 euro per maand 60,1 61,1

C 3000 euro 16,9 19,0

Bron: SCP (GKO’04 en ’05) gewogen gegevens
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1.4� Opbouw�van�het�rapport

Dit onderzoek gaat over het gebruik van kinderopvang en de arbeidsparticipatie van 
moeders. We willen weten in hoeverre dit afhankelijk is van het aanbod aan opvang-
mogelijkheden, de kosten van opvang en de opvattingen over het uitbesteden van 
zorg. In hoofdstuk 2 en 3 beginnen we met het beschrijven van de twee afhankelijke 
variabelen. In hoofdstuk 2 wordt de arbeidsparticipatie van moeders geschetst. We 
volgen de ontwikkelingen in het aantal uren werk van de vader en de moeder, van de 
periode voor hun eerste kind werd geboren, tot op heden. Hoofdstuk 3 gaat over het 
gebruik van kinderopvang in huishoudens. We schetsen een beeld van de omvang 
van het gebruik van kinderopvang en laten zien wie de gebruikers zijn van de ver-
schillende vormen van kinderopvang. Tevens gaan we in op de stabiliteit van opvang-
vorm. Is er sprake van eens gekozen altijd gekozen? Verder komt in hoofdstuk 3 aan 
de orde hoe de moeders de opvang het liefst zouden regelen en staan we stil bij ver-
anderingen in het gebruik van kinderopvang na invoering van de Wet kinderopvang 
in januari 2005.

Deze twee hoofdstukken zijn beschrijvend van aard en vormen de achtergrond voor 
de hoofdstukken 4 tot en met 6, waarin we ingaan op de verschillende factoren die 
een rol kunnen spelen bij de keuzes wat betreft kinderopvang. We beginnen in hoofd-
stuk 4 met de opvattingen van moeders over kinderopvang. Kunnen kinderen door 
anderen dan hun eigen ouders worden opgevangen, en zo ja, door welke anderen en 
voor hoeveel dagen per week. In hoofdstuk 5 staat het aanbod aan opvangmogelijkhe-
den centraal. Daarbij gaan we niet alleen in op beschikbaarheid van formele opvang, 
maar ook op de informele opvang. Welke opvangmogelijkheden hebben ouders in 
hun omgeving? En sluiten deze wat betreft opvangtijden aan bij de behoefte? Hoofd-
stuk 6 handelt over de betaalbaarheid en de kosten van kinderopvang. We confronte-
ren de beeldvorming over de kosten van de verschillende vormen van kinderopvang 
met de werkelijke kosten. 

In hoofdstuk 7 komen terug op de twee onderzoeksvragen. De inzichten uit 
alle voorgaande hoofdstukken worden hier geïntegreerd en in één model samen-
gebracht. Via dit model wordt duidelijk in hoeverre het gebruik van kinderopvang, 
en de arbeidsparticipatie van moeders, samenhangen met opvattingen over kin-
deropvang, het aanbod aan kinderopvang en de kosten van kinderopvang. Bij de 
bespreking van de uitkomsten uit het model wordt teruggegrepen op inzichten uit 
de voorgaande hoofdstukken. We sluiten het rapport af met een epiloog waarin we 
terugkomen op het huidige beleid inzake arbeidsparticipatie van moeders en kinder-
opvang.
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Noten

1 Begin jaren negentig startte de overheid met de eerste (tijdelijke) Stimuleringsmaatregel 
kinderopvang. Meerdere stimuleringsmaatregelen volgden en het aantal opvangplaat-
sen in kinderdagcentra en de buitenschoolse opvang is in die periode verzevenvoudigd. 
In 1990 telde Nederland 26.000 kindplaatsen in kindercentra en (in veel mindere mate) 
bij gastouders, voornamelijk voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Eind 2003, dertien jaar later, 
is dit toegenomen tot ruim 185.000 kindplaatsen (Vervoort et al. 2003).

2 Zo’n vijftig vrouwen bleken geen kinderen van 0 tot en met 12 jaar te hebben. Zij zijn 
niet meegenomen in het onderzoek.
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2� Arbeidsparticipatie�van�moeders

Mijn�werk�is�belangrijk�voor�me.�Met�collega’s�kun�je�eens�over�andere�dingen�praten,�
je�hebt�eens�andere�contacten.�Het�extra�inkomen�is�natuurlijk�ook�mooi�meegenomen,�
maar�dat�is�niet�de�reden�dat�ik�werk.�Mijn�baan�staat�wel�sinds�onze�dochter�is�geboren�
duidelijk�op�de�tweede�plaats�en�ik�ben�van�22�uur�naar�12�uur�gegaan.�Ik�heb�er�zelf�
voor�gekozen�om�kinderen�te�krijgen.�Dan�wil�ik�er�ook�zelf�voor�zorgen.�
(moeder, 33 jaar, laagopgeleid, woont samen met partner, één kind van  
1 jaar oud, informele opvang)

2.1� Inleiding

We beginnen dit rapport met een hoofdstuk over de arbeidsparticipatie van de moe-
ders en vaders. Zoals bekend heeft de komst van kinderen grote invloed op het aantal 
uren dat de moeder buitenshuis werkt, terwijl de vader vrijwel altijd fulltime blijft 
werken (Portegijs et al. 2004). Dat blijkt in onze onderzoeksgroep niet anders. Als 
de zorg voor kinderen de arbeidsparticipatie beperkt, en kinderopvang is daarvoor 
een oplossing, dan verwachten we dat vrouwen die recent moeder zijn geworden, 
vaker zijn blijven werken dan vrouwen die langer geleden moeder zijn geworden. Het 
aanbod aan kinderopvang is immers sterk toegenomen. Ook verwachten we dat moe-
ders, naarmate de kinderen ouder worden en minder zorg nodig hebben, geleidelijk 
hun arbeidsparticipatie weer uitbreiden. In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre 
dit het geval is. In paragraaf 2.2 beginnen we met een heel cruciaal moment in de 
loopbaan van moeders: de komst van het eerste kind. Welke gevolgen heeft dat gehad 
voor hun werk en welke overwegingen speelden daarbij een rol? We maken daarbij 
een onderscheid tussen vrouwen die korter of langer geleden hun eerste kind kregen. 
Zoals verwacht nam ook bij de vrouwen in dit onderzoek het aantal uren betaalde 
arbeid sterk af bij de komst van het eerste kind. In paragraaf 2.3 gaan we na of dit een 
blijvende inkrimping is of dat het aantal arbeidsuren, naarmate de kinderen ouder 
worden, weer toeneemt. In paragraaf 2.4 zoemen we in op de huidige arbeidsparti-
cipatie van de moeders en hun wensen voor de toekomst. In paragraaf 2.5 ten slotte 
wordt duidelijk welk belang de moeders hechten aan betaalde arbeid en aan herverde-
ling van onbetaalde en betaalde arbeid. Aan het einde van dit hoofdstuk (§ 2.6, con-
clusies) gaan we na wat dit betekent voor de behoefte aan kinderopvang. 

2.2� Arbeidsparticipatie�rondom�de�geboorte�van�het�eerste�kind

Voor de geboorte van hun eerste kind hadden de meeste vrouwen een betaalde 
baan. Zij werkten gemiddeld 33 uur per week. Hun partners werkten bijna allemaal 
fulltime (= 35 uur of meer). De geboorte van het eerste kind was voor vrijwel alle 
vrouwen van grote invloed op hun arbeidsparticipatie. Het aantal werkende moeders 
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daalde van 84% voor de geboorte tot 56% bij de eerste verjaardag van het eerste kind 
en het aandeel fulltime werkende vrouwen nam af van bijna de helft naar 5%. De 
meeste jonge moeders die bleven werken hadden een jaar na de geboorte van hun 
eerste kind een baan van tussen de 12 en 27 uur en het gemiddelde aantal arbeidsu-
ren van de werkenden lag op 21 uur. Met de komst van het eerste kind is er dus veel 
veranderd in de arbeidsparticipatie van de moeders. Hun partners zijn vrijwel allen 
fulltime blijven werken. Het gevolg is een scheve taakverdeling. In deze paragraaf 
zullen we zien dat deze verandering grotendeels door de vrouwen zelf gepland is. 

Wij vroegen de vrouwen wat destijds, toen ze in verwachting waren van hun eerste 
kind, hun wensen waren wat betreft betaald werk van zichzelf en hun partner na de 
komst van het kind, welke overwegingen daarbij een rol speelden, en in hoeverre ze 
hun plannen hebben verwezenlijkt. In tabel 2.1 beginnen we met de plannen van de 
aanstaande moeders en hun partners wat betreft betaald werk na de geboorte van 
het eerste kind. 

Tabel 2.1 
Plannen van de aanstaande moeder en haar partner wat betreft betaald werk na de geboorte van het 
eerste kind, bij de vrouw verder uitgesplitst naar de geboorteperiode van het eerste kind (in procenten)

vrouwen
1e kind 
geboren 
voor 1990

1e kind 
geboren 
’90-’94

1e kind 
geboren 
’95-’99

1e kind 
geboren 
’00-’04 totaal

partners, 
totaal

n.v.t., was al gestopt 20 11 13 6 12 3

zeker stoppen met werken 45 34 21 11 27 1
waarschijnlijk stoppen met 
werken 6 9 5 8 7 1
wel of niet blijven werken was 
nog niet besloten 6 3 3 3 4 1

waarschijnlijk blijven werken 9 10 16 18 13 1

zeker blijven werken 15 33 41 54 37 93
(n) = 347 579 622 389 1937 1737

Bron: SCP (GKO’04)

De helft van de vrouwen was voor de geboorte van het eerste kind van plan om na 
het bevallingsverlof zeker of waarschijnlijk weer terug te keren op de arbeidsmarkt. 
Bij de jongere generaties moeders is dit zelfs driekwart. Vrouwen met een hoger 
opleidingsniveau zijn ook vaker van plan door te werken na de komst van het eerste 
kind.1 In de laatste kolom van tabel 2.1 staan de plannen van de mannen. Hier is niet 
uitgesplitst naar geboorteperiode. De voornemens van de partners die recent hun 
eerste kind hebben gekregen zijn gelijk aan die van de partners die langer geleden 
hun eerste kind hebben gekregen; 93% wil zeker blijven werken. 

Om na te gaan welke overwegingen een rol speelden bij deze wensen aangaande 
werk, vroegen we de moeders terug te denken aan de periode toen zij voor het eerst 
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zwanger waren en aan te geven hoe zij toen over werk en zorg dachten. We deden  
dat door hen een aantal stellingen voor te leggen, waarbij zij aan konden geven in 
hoeverre die destijds op henzelf van toepassing waren.2 Deze stellingen vindt u in 
tabel 2.2. Zes op de tien vrouwen hadden voor de geboorte van hun eerste kind in 
meer of mindere mate het gevoel dat zij er altijd zouden moeten zijn voor het kind. 
Tevens had het merendeel van de vrouwen veel plezier in haar werk en dacht de helft 
dat het fulltime zorgen voor een kind hun wereld wel erg zou beperken.3 De vraag of 
ze goede kinderopvang zouden kunnen vinden, speelde bij vijf op de tien vrouwen 
een rol. 

Tabel 2.2 
Opvattingen van de moeder bij de geboorte van het eerste kind, naar geboorteperiode (aandeel geheel/
enigszins mee eens) en correlatiea met plannen voor betaalde arbeid (in procenten en correlatiecijfers)

1e kind 
geboren 
voor 1990

1e kind 
geboren 
’90-’94

1e kind 
geboren 
’95-’99

1e kind 
geboren 
’00-’04 totaal

corr. met plannen 
voor betaalde 
arbeid na 
geboorte 1e kind

ik vond dat ik als moeder altijd 
thuis moest zijn voor mijn kind 76 65 57 48 61 –0,622
ik had het idee dat uitsluitend 
thuis zorgen als moeder mijn 
wereld erg zou beperken 34 42 56 65 50 0,582
ik moest eerst zeker zijn dat ik 
goede opvang had voor mijn kind 28 43 57 63 49 0,582
ik had het idee dat het combine-
ren van werk en zorg voor kinde-
ren te zwaar zou worden 25 21 25 22 23 –0,303

ik had veel plezier in mijn werk 52 68 68 79 67 0,481
ik moest wel blijven werken 
vanwege het inkomen 13 18 32 40 26 0,503
mijn partner vond het belangrijk 
dat ik zou blijven werken 9 17 21 27 18 0,476
vanwege onzekerheid op de 
arbeidsmarkt durfde ik het 
niet te riskeren minder te gaan 
werken of te stoppen met werken 3 6 6 10 6 0,270

a Een positieve correlatie betekent dat vrouwen die het eens zijn met de stelling vaker buitenshuis willen blijven werken. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

De uitsplitsing naar ‘generaties’ moeders laat zien dat deze opvattingen over moe-
derschap en werk in relatief korte tijd flink zijn verschoven. Vrouwen die recent 
moeder zijn geworden vinden veel minder vaak dat zij er als moeder altijd zouden 
moeten zijn voor hun kind, en veel vaker dat het moederschap alleen te beperkend is. 
Ook geven zij vaker aan dat zij veel plezier hadden in hun werk. Toch heeft ook van 
de vrouwen die recent voor het eerst moeder werden nog steeds de helft helemaal 
of enigszins het gevoel dat zij als moeder altijd thuis zouden moeten zijn voor hun 
kind. 
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Ook wat de andere stellingen betreft zien we verschillen tussen de vrouwen. Vrouwen 
die recent voor het eerst moeder werden, hebben vaker een partner die het belangrijk 
vindt dat ze blijven werken, al geldt dit nog steeds ook in de jongste generatie moeders 
slechts voor een kwart van de vrouwen. Onduidelijk is of de overige partners het niet 
belangrijk vinden dat hun vrouw blijft werken, of dat zij vinden dat dit een keuze is 
die de vrouw zelf moet maken. Dit terwijl ook duidelijk wordt dat het inkomen van de 
vrouwen een steeds belangrijker onderdeel van het huishoudensinkomen wordt. Ook 
speelt het kunnen krijgen van goede kinderopvang een rol. Dit is niet omdat vrouwen 
die langer geleden kinderen kregen minder belang hechten aan goede kinderopvang 
als zij bleven werken, maar omdat eerdere generaties moeders vaker bij voorbaat van 
plan waren na het bevallingsverlof niet meer terug te keren op de arbeidsmarkt. Hier-
door was de vraag naar goede kinderopvang voor hen minder vaak relevant.4 Alleen in 
de verwachting van de vrouwen wat betreft de zwaarte van de combinatie arbeid/zorg, 
zien we geen verandering. Ook van de vrouwen die na 2000 voor het eerst moeder 
werden verwachtte een kleine kwart dat het combineren van werk en zorg zwaar zou 
zijn, even vaak als de vrouwen die langer geleden voor die beslissing stonden. 

Opvattingen van de aanstaande moeders hangen ook samen met het opleidings-
niveau van de moeder. Vrouwen met een hoog opleidingsniveau vinden minder 
vaak dat zij er als moeder altijd zouden moeten zijn voor hun kind, en vaker dat hun 
werk erg leuk is en het moederschap alleen te beperkend. Hun inkomen kan minder 
gemakkelijk gemist worden en ook hun partner hecht er vaker aan dat zij na het 
bevallingsverlof weer gaan werken. 

De laatste kolom van tabel 2.2 vermeldt de samenhang tussen de opvattingen en 
de plannen van de vrouwen wat betreft werken na het bevallingverlof. We zien dat 
de voornemens om wel of niet weer aan het werk te gaan het sterkst samenhangen 
met opvattingen over de rol als moeder. Vrouwen die het gevoel hadden dat zij er als 
moeder altijd moesten zijn voor hun kind, waren vaker van plan na het bevallingsver-
lof niet meer aan het werk te gaan. Ook de opvatting dat het moederschap alleen te 
beperkend is hangt nauw samen met plannen over werk. Ten slotte hangen de plan-
nen wat betreft werk nauw samen met het kunnen vinden van kinderopvang. 

Gevraagd naar het aantal arbeidsuren dat deze vrouwen het liefste zouden willen 
blijven werken na de bevalling, komen ze op een gemiddelde van 12 uur, inclusief de 
0 uren van degenen die willen stoppen. Als we degenen die willen stoppen niet mee-
rekenen, komt het gewenste gemiddelde van de doorwerkers op 20 uur per week. Bij 
de vrouwen die langer geleden hun eerste kind kregen en wilden doorwerken is deze 
gewenste arbeidsduur slechts iets lager (gemiddeld 18 uur per week) dan bij de vrou-
wen die recent hun eerste kregen (gemiddeld 21 uur per week). Hun partner zien de 
vrouwen liefst gemiddeld 37 uur per week werken na de komst van het kind. Hierin 
zien we geen enkel verschil tussen de wensen van vrouwen die kort geleden of langer 
geleden hun eerst kind kregen. 

De meeste vrouwen geven aan dat het gelukt is om na het bevallingverlof inder-
daad het aantal uren te gaan werken (of niet werken) zoals ze dat voor de bevalling 

Hoehetwerktmetkinderen.indb   21 1-2-2006   8:59:25



22 Arbeidsparticipatie�van�moeders�

voor ogen hadden. De scheve verdeling van betaalde arbeid tussen de vrouw en haar 
partner na de komst van het eerste kind heeft dus de instemming van de vrouw. Een 
op de vijf vrouwen is na de geboorte van haar eerste kind minder uren gaan werken 
dan gepland. De redenen daartoe waren veelledig: zij wilden toch meer bij het kind 
zijn dan zij tevoren hadden ingeschat, zij vonden de combinatie kind/werk zwaar-
der dan gedacht, de werkgever werkte niet mee, of de partner kon niet minder gaan 
werken. Gebrek aan kinderopvang was slechts voor 4% van deze vrouwen (zijnde 1% 
van alle moeders), de reden dat zij minder zijn gaan werken dan gepland. Voor even-
veel vrouwen waren de kosten van kinderopvang doorslaggevend bij hun besluit om 
minder te gaan werken dan zij tevoren hadden gepland. 2% van alle moeders is dus 
minder blijven werken dan zijzelf hadden gewenst, omdat zij geen goede of betaal-
bare kinderopvang konden vinden. 

8% van de moeders is juist meer blijven werken dan zij voor de bevalling hadden 
gedacht. Dat had vaak te maken met een werkgever die niet toestond om minder 
uren te werken, het inkomen van de vrouw dat toch minder gemist kon worden dan 
gedacht, of een partner die onverhoopt minder is gaan werken of werkloos werd. 
Ook vonden sommige kersverse moeders het thuiszitten met een kind minder 
bevredigend dan ze hadden gedacht of bleek de combinatie kind/werk onverwacht 
licht. Een gunstig aanbod voor kinderopvang was bij slechts 5% van deze vrouwen de 
reden waarom zij meer bleven werken (nog geen 0,5% van alle respondenten). 

Hieruit kunnen we concluderen dat de vrouwen voor de bevalling al een idee 
hebben over het aantal uren dat zij buitenshuis willen werken nadat zij moeder 
zijn geworden. Slechts weinig vrouwen wijken daarvan af, en als ze dat doen, is dat 
zelden vanwege kinderopvang. 

2.3� Arbeidsparticipatie�en�gezinsfasen

Bij de geboorte van hun eerste kind hebben de meeste moeders hun arbeidsparticipa-
tie dus drastisch teruggeschroefd. In tabel 2.3 is te zien dat aan deze situatie weinig 
meer verandert als de kinderen ouder worden. Als er nog meer kinderen komen, 
neemt het aandeel werkenden eerst nog iets verder af, evenals het gemiddelde aantal 
uren van de werkende moeders. Naarmate het jongste kind ouder wordt, en vooral 
als alle kinderen naar de basisschool gaan, gaan weer meer vrouwen buitenshuis 
werken. Het gemiddelde aantal arbeidsuren van de werkende moeders neemt echter 
niet toe. De arbeidsparticipatie van de moeders komt, althans zolang zij nog een 
kind van 12 jaar of jonger hebben, niet meer in de buurt van die voordat zij kinderen 
kregen. Bij de partners daarentegen heeft de komst van kinderen niet of nauwelijks 
gevolgen gehad voor het aantal uren dat zij buitenshuis werken.
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Tabel 2.3  
Arbeidsparticipatie van de moeder en haar partner in verschillende gezinsfasena (in procenten  
en gemiddeld aantal uren)

voor  
geboorte  
1e kind

een jaar  
na geboorte   
1e kind

indien meer  
kinderen, een 
jaar na geboorte 
van het laatste 
kind

jaar nadat 
1e kind naar 
basisschool 
ging

jaar nadat 
laatste kind 
naar basis-
school ging

vrouwb

0 uur 16 44 49 45 38

1-11 uur 2 8 13 12 16

12-19 uur 3 14 15 16 20

20-27 uur 13 23 18 18 18

28-34 uur 18 7 4 5 5

35-40 uur 48 5 3 4 3
gem. aantal uur, incl. 
niet-werkenden 28 12 9 11 11
gem. aantal uur, excl. 
niet-werkenden 33 21 18 19 18

partner

0 uur 2 3 3 3 5

1-11 uur – 1 1 – 1

12-19 uur – – – – –

20-27 uur 1 1 2 1 1

28-34 uur 3 5 5 5 5

35-40 uur 94 90 90 91 88

gem. aantal uur, incl. 
niet-werkenden 38 37 37 37 36

gem. aantal uur, excl. 
niet-werkenden 39 38 38 38 38

a Voor zover al van toepassing. 
b Inclusief alleenstaande moeders. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Het aandeel vrouwen zonder betaalde arbeid is waarschijnlijk iets groter dan in 
tabel 2.3 is vermeld, en het gemiddeld aantal uren betaalde arbeid lager. De vraag 
naar arbeidsparticipatie na de komst van het eerste kind, en in latere fasen, is name-
lijk niet door iedereen goed ingevuld. Een kleine 10% van de vrouwen heeft deze 
vragen open gelaten of met ‘niet van toepassing’ beantwoord. Dit blijken voor het 
grootste deel vrouwen die al voor de zwangerschap niet werkten, of aangaven te 
willen stoppen met werken zodra zij moeder zouden zijn. De meesten van hen werk-
ten ook ten tijde van het onderzoek niet. De reden waarom zij de vragen niet hebben 
beantwoord, is waarschijnlijk dat er helemaal geen sprake was van betaalde arbeid. 
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Omdat dit niet zeker is, is de arbeidsparticipatie van deze vrouwen niet meegenomen 
in de tabel. 

De cijfers in tabel 2.3 gaan over alle vrouwen met een kind van 0-12 jaar. Som-
migen hebben pas recent hun eerste kind gekregen, bij anderen is dat jaren geleden. 
In figuur 2.1 zien we nogmaals het aandeel vrouwen met werk, en het gemiddelde 
aantal arbeidsuren van de werkenden, maar nu uitgesplitst naar de periode waarin 
het eerste kind is geboren. 

Figuur 2.1
Arbeidsparticipatie van de moeder in verschillende gezinsfasen, naar geboorteperiode van het eerste kind 
(in procenten en uren)

Bron: SCP (GKO’04) 
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We zien dat de arbeidsparticipatie van vrouwen die recent moeder zijn geworden 
hoger ligt, zowel voor, als nadat zij moeder werden. Vrouwen die langer geleden hun 
eerste kind kregen, werkten vaker al niet voor de bevalling, en zijn ook vaker daarna 
gestopt. Een gebrek aan kinderopvang destijds zou daarbij een rol kunnen hebben 
gespeeld. Sindsdien is een deel van hen weer heringetreden. 

Het gemiddelde aantal arbeidsuren van de werkenden vertoont veel minder 
variatie. In alle groepen neemt het gemiddelde aantal arbeidsuren van de werken-
den na de geboorte van het eerste kind af van 33 naar ongeveer 20 uur, en van een 
uitbreiding van het aantal uren naarmate de kinderen ouder worden is in geen van 
de groepen (voor zover zij al in de desbetreffende gezinsfase zijn aangeland) sprake. 
Bij de partners zien we geen ontwikkeling: mannen die recent vader zijn geworden 
blijven even vaak fulltime werken als mannen die langer geleden vader werden (zie 
bijlage A.2)
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2.4� Huidige�arbeidsparticipatie�en�wensen�voor�de�toekomst

In het voorjaar van 2004 (tijdstip van de eerste meting) heeft twee derde van de moe-
ders betaald werk. De vrouwen met een baan werken gemiddeld 20 uur per week. 
Hoger opgeleide moeders werken vaker dan middelbaar en lager opgeleide moeders, 
maar ook de hoger opgeleide moeders werken vrijwel uitsluitend in deeltijd, met een 
gemiddelde arbeidsduur van 24 uur.5 De partners van de vrouwen hebben voor het 
overgrote deel een fulltime baan (84% werkt meer dan 34 uur per week). De gemid-
delde werkweek is 36 uur per week.

Deze situatie is in het voorjaar van 2005 (tijdstip van de tweede meting) niet gewij-
zigd. De moeders die in 2005 een vragenlijst hebben ingevuld, blijken op dat moment 
even vaak en evenveel te werken als zij deden in 2004 (vergeleken is de arbeidspar-
ticipatie van de moeders die zowel aan de eerste als aan de tweede meting hebben 
meegedaan). De invoering van de Wet kinderopvang heeft dus (nog) geen invloed 
gehad op de arbeidsparticipatie van de vrouwen. Voor zover het aantal arbeidsuren is 
gewijzigd, heeft dit volgens de moeders vrijwel nooit te maken met het invoeren van 
de Wet kinderopvang.6 

Eenderde van de vrouwen heeft in 2004 geen baan. De helft van deze moeders, dus 
15% van de totale onderzoeksgroep, geeft aan dat zij momenteel niet willen werken 
omdat zij het beter voor hun kind vinden dat zij thuis zijn (tabel 2.4). Een kleine groep 
zegt niet te werken vanwege de kosten van de kinderopvang en slechts een enkeling 
omdat zij geen goede opvang kan vinden. Ook is er een kleine groep die de zwaarte 
van de combinatie kind/werk aangeeft als reden waarom zij geen baan hebben. 

Tabel 2.4  
Belangrijkste reden waarom moeders niet werken (moeders die ten tijde van het onderzoek geen werk 
hebben) (in procenten)

aandeel van de niet- 
werkenden die dit als  
belangrijkste reden noemt

wil (momenteel) niet meer werken omdat het beter is voor kind dat ouder thuis is 51

wil (momenteel) niet werken omdat kinderopvang meer kost dan het inkomen oplevert 4

wil (momenteel) niet werken omdat de combinatie werk en zorg te zwaar is 8

wil wel meer werken, maar kan geen goede kinderopvang vinden 1

wil (momenteel) niet werken vanwege zorg voor ziek kind/partner/familielid/kennis 2

kan niet werken vanwege gezondheidsredenen 16

volgt opleiding 5
is werkzoekend/kan momenteel geen baan vinden 15

Bron: SCP (GKO’04)
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De meeste vrouwen zijn tevreden met het aantal uren dat zijn buitenshuis werken. 
17% zou graag (iets) minder uren werken dan zij doen, en 28% (iets) meer uren. Als 
de moeders het gewenste aantal arbeidsuren zouden realiseren, dan zou het aandeel 
moeders zonder baan afnemen, en ook het aandeel moeders met een (bijna) fulltime 
baan. Het aandeel vrouwen met een baan tussen de 12 en 27 uur zou toenemen. Het 
gemiddeld aantal door de moeders verrichte arbeidsuren zou van 14 naar 16 stijgen 
(inclusief niet-werkenden). De moeders zouden gemiddeld genomen dus 2 uur meer 
willen werken dan zij nu doen. Veranderingswensen voor de arbeidsduur van de part-
ner hebben zij niet. 

Onder de huidige condities zou een ruime kwart van de moeders dus meer uren bui-
tenshuis willen werken. Als aan bepaalde voorwaarden zou worden voldaan, zou de 
bereidheid om meer buitenshuis te werken nog iets verder toenemen (zie tabel 2.5). 
Deze voorwaarden hebben vaak betrekking op de mogelijkheden om het werk af 
te stemmen op de zorgtaken. Met name zeggen veel moeders dat zij meer, of weer, 
zouden willen werken als zij de dagelijkse werktijden beter kunnen afstemmen op 
hun privé-leven, als zij vrij kunnen nemen bij ziekte van een kind of familielid of als 
zij een baan kunnen vinden met het gewenste aantal arbeidsuren. Veranderingen in 
de organisatie van het privé-leven worden minder vaak genoemd. Van de moeders 
die ten tijde van het onderzoek geen werk hebben, noemt in totaal 12% dat zij dit 
wel zouden willen als zij goede, goedkopere en/of flexibele kinderopvang zouden 
kunnen krijgen. Van de moeders die buitenshuis werken zegt 8% dat ze meer uren 
buitenshuis zouden willen werken als ze goede, goedkopere of flexibele kinderop-
vang zouden kunnen krijgen. Het verlichten van de huishoudelijke taken, of een part-
ner die minder gaat werken, is voor nog minder vrouwen een reden om meer tijd aan 
betaalde arbeid te besteden. 

Als aan de door de moeders genoemde voorwaarden zou worden voldaan, en ze 
zouden in reactie daarop inderdaad meer uren buitenshuis gaan werken, dan zou het 
gemiddelde aantal arbeidsuren van de gehele onderzoeksgroep komen te liggen op 
18 uur per week (inclusief de niet-werkenden en inclusief de vrouwen die onder geen 
enkele voorwaarde meer willen werken). Als de vrouwen die minder uren zouden 
willen werken, deze wens ook zouden verwezenlijken, zou dit gemiddelde uiteraard 
weer lager uitvallen. 
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Tabel 2.5 
Voorwaarden waaronder niet-werkende en in deeltijd werkende moeders (meer uren) buitenshuis  
zouden willen werken, naar arbeidsparticipatie van de moeder (aandeel vrouwen dat voorwaarde noemt)a 
(in procenten)

niet-werkend werkend totaal

als ik vertrouwde opvang voor mijn kind kan vinden 8 4 5
als ik flexibele kinderopvang kan krijgen  
(buiten kantooruren/op wisselende dagen 1 3 2

als kinderopvang minder duur zou zijn 7 4 5

als mijn partner minder gaat werken 4 5 4

als ik minder tijd kwijt ben aan huishoudelijk werk 3 5 5

als ik uitdagender werk zou hebben 2 4 3

als ik een baan dicht bij huis had 10 4 6
als ik een baan kan vinden met het door mij gewenste aantal  
arbeidsuren per week 23 8 12
als ik de dagelijkse werktijden beter kan afstemmen  
op mijn privé-leven (bv. werken binnen schooltijden) 23 16 17

als ik vrij kan nemen bij ziekte van een kind of familielid 16 7 10

als ik vaker thuis kan werken 7 7 7

nee, ik wil onder geen voorwaarde meer uren werken 34 41 39
nee, ik zou juist minder uur buitenshuis willen werken 0 10 7

a Meerdere antwoorden waren mogelijk. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Gevraagd naar hun plannen voor werk in de verdere toekomst geeft één op de vier 
aan later waarschijnlijk of zeker weer, of meer, te gaan werken. Van hen denkt de 
helft dit te gaan doen als alle kinderen naar de basisschool gaan. De andere helft 
wil pas meer gaan werken als alle kinderen naar de middelbare school gaan. Als 
deze vrouwen inderdaad hun voornemens waarmaken, dan zal het aandeel vrouwen 
zonder werk nog iets verder afnemen en het aandeel vrouwen met een grote deeltijd- 
of fulltime baan iets toenemen (tabel 2.6). Maar ook dan zal het gros van de vrouwen 
op zijn hoogst een baan hebben van 24 uur per week. 

Tabel 2.6  
Huidige arbeidsparticipatie en voor toekomst voorziene arbeidsparticipatie van moeders (in procenten)

voorjaar 2004 toekomst

geen werk 33 19

1-12 uur 16 14

13-24 uur 35 42

25-32 uur 9 15
33-40 uur 8 10

Bron: SCP (GKO’04)
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We kunnen concluderen dat de meeste moeders wel willen werken, maar dat ze 
daarbij een bescheiden aantal arbeidsuren voor ogen hebben. Problemen bij het com-
bineren van arbeid en zorg lijken niet de belangrijkste reden voor deze bescheiden 
arbeidsparticipatie. Ook als er een ruimer aanbod aan goedkope of flexibele kinder-
opvang zou zijn, de taken thuis eerlijker zouden worden verdeeld of er op het werk 
meer rekening wordt gehouden met zorgtaken, dan nog willen de moeders slechts 
iets meer buitenshuis werken dan zij nu doen. Zelfs in de toekomst, als alle kinderen 
groot zijn, willen de meeste vrouwen in deeltijd blijven werken. 

2.�� Opvattingen�over�betaalde�arbeid�en�taakverdeling�m/v�

De arbeidsparticipatie van de moeders is dus bescheiden en de moeders voelen zelf 
weinig behoefte om deze drastisch uit te breiden, nu of in de toekomst. In deze para-
graaf wordt duidelijk dat dit niet is omdat zij weinig belang hechten aan betaalde 
arbeid. 

Slechts één op de vijf moeders zegt van huis uit te hebben meegekregen dat het 
voor een vrouw belangrijk is om betaald werk te verrichten (niet in tabel). Dit geldt 
zowel voor de oudere als de jongere moeders. In tabel 2.7 is te zien dat de meeste 
moeders betaald werk inmiddels wel heel belangrijk zijn gaan vinden. Contacten 
met collega’s, het gewaardeerd worden als collega, zelfontplooiing en een eigen 
inkomen worden door zeer veel vrouwen gewaardeerd. Gezien deze breed onder-
schreven positieve kanten van betaald werk is het niet verwonderlijk dat de meeste 
vrouwen met een baan betaald werk zien als vanzelfsprekend en noodzakelijk om 
het leven volledig te maken. Toch vindt iets meer dan de helft van de vrouwen dat je 
in de eerste plaats werkt vanwege het inkomen. En dat niet werken zou leiden tot het 
gevoel minder waard te zijn, gaat het merendeel van de vrouwen ook te ver. Hoger 
opgeleide vrouwen vinden betaald werk nog iets belangrijker dan laag opgeleide 
vrouwen, maar de verschillen zijn niet groot (zie bijlage A.3, tabel A3.1). 

Zoals te verwachten vinden de moeders die buitenshuis werken veel vaker dan 
de moeders die dat niet doen dat betaald werk belangrijk is voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling en de contacten met collega’s. Zij vinden betaald werk vaker vanzelf-
sprekend of zelfs noodzakelijk. Ook van de vrouwen die geen werk hebben is een 
op de vijf het daar overigens mee eens. De meningen van de wel en niet buitenshuis 
werkende moeders verschillen veel minder wat betreft de financiële aspecten en de 
maatschappelijke waarde van werk. Dit suggereert dat het wel of niet buitenshuis 
werken vooral samenhangt met de mate waarin aan het hebben van werk een intrin-
sieke waarde wordt toegekend. 
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Tabel 2.7  
Opvattingen over betaalde arbeid, uitgesplitst naar vrouwen die wel/niet werken (aandeel enigszins of 
geheel mee eens) (in procenten)

moeders zonder 
betaalde arbeid

moeders met 
betaalde arbeid totaal

betaalde arbeid is belangrijk vanwege de contacten met anderen 39 78 65
naast moeder zijn is het belangrijk om als collega gewaardeerd 
te worden 30 76 62
betaalde arbeid is belangrijk voor mijn zelfontplooiing en 
zelfontwikkeling 29 69 57
het is belangrijk om je eigen geld te verdienen en niet financieel 
afhankelijk te zijn van anderen 42 66 58
betaalde arbeid is belangrijk omdat je zo een steentje bijdraagt 
aan de maatschappij 25 49 41

betaalde arbeid is voor mij een vanzelfsprekendheid 28 73 59

betaalde arbeid is noodzakelijk om mijn leven volledig te maken 22 61 49

niet buitenshuis werken leidt tot het gevoel minder waard te zijn 13 17 15
betaalde arbeid heb je vooral voor het inkomen 69 56 60

Bron: SCP (GKO’04)

In tabel 2.8 zien we dat de meeste moeders ook geen sterke aanhangers zijn van de 
traditionele taakverdeling. Zij vinden niet dat als slechts een van de ouders een baan 
kan hebben, dit de man zou moeten zijn, dat het zorgen voor een kind voor vrou-
wen een aantrekkelijk alternatief is voor een baan, of dat vrouwen meer geschikt 
zijn om de kinderen op te voeden.7 Rolwisseling is volgens de meeste vrouwen dan 
ook niet nadelig voor het gezinsleven. Slechts weinig vrouwen vinden dat buitens-
huis werken leidt tot het gevoel thuis tekort te schieten en dat ambitieuze werkende 
ouders minder goede vaders/moeders zijn. Aan de andere kant denkt de helft van de 
vrouwen dat de man een sterkere binding heeft met het werk dan de vrouw en dat het 
zwaar is als beide partners werken als er een kind is. Vier op de tien vrouwen zou er 
een voorstander van zijn als mannen minder gaan werken als zij vader worden. Maar 
slechts een minderheid van de vrouwen vindt dat de taken binnen- en buitenshuis 
gelijk zouden moeten worden verdeeld. Hoger opgeleide vrouwen vinden slechts iets 
vaker dat mannen en vrouwen de taken gelijker zouden moeten verdelen dan lager 
opgeleide vrouwen (zie bijlage A.3, tabel A3.2). De verschillen tussen vrouwen met en 
zonder werk zijn niet groot. Het al dan niet werken van de moeder hangt dus slechts 
in geringe mate samen met opvattingen over de taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen. Het grootste verschil is dat moeders die niet buitenhuis werken, de com-
binatie kind/werk vaker zwaar vinden, en menen dat dat leidt tot het gevoel tekort 
te schieten. Ook de helft van de werkende vrouwen vindt overigens de combinatie 
zwaar. 
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Tabel 2.8  
Opvattingen over de taakverdeling tussen partners, uitgesplitst naar vrouwen die wel/niet werken  
(aandeel geheel of enigszins mee eens) (in procenten)

moeders zonder 
betaalde arbeid

moeders met 
betaalde arbeid totaal

als slechts een van de ouders een baan kan hebben, zou 
dit de man moeten zijn 32 24 26
thuis zorgen voor kind(eren) is voor de meeste vrouwen 
een aantrekkelijk alternatief voor een drukke baan 33 23 26
een vrouw is geschikter voor de opvoeding van kleine 
kinderen dan een man 35 25 28
het gezinsleven leidt er niet onder als een vrouw werkt en 
de man zorgt voor het huishouden 64 74 71
over het algemeen hebben mannen een sterkere binding 
met het werk dan vrouwen 54 48 50
over het algemeen geldt dat degenen die zich in hun werk 
willen waarmaken minder goede vaders en moeders zijn 22 13 16
betaalde arbeid leidt tot het gevoel dat je thuis tekort-
schiet 28 9 15

het is zwaar om allebei te werken als er kinderen zijn 72 48 56
mannen zouden minder moeten gaan werken na de 
geboorte van kinderen 29 46 41
mannen en vrouwen moeten het betaald werk gelijk 
verdelen 20 33 29
mannen zouden de helft van het huishoudelijk werk 
moeten doen 30 43 39

Bron: SCP (GKO’04)

De stellingen uit tabel 2.7 zijn samengevoegd tot een schaal die gaat over de intrin-
sieke waarde die aan betaalde arbeid wordt gehecht. Ook de stellingen uit tabel 2.8 
zijn opgenomen in een schaal die aangeeft hoeveel waarde wordt gehecht aan her-
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. In hoofdstuk 7 komen beide schalen 
terug. Daar wordt nagegaan in hoeverre keuzes die gemaakt worden wat betreft kin-
deropvang en arbeidsparticipatie samenhangen met deze opvattingen over werk en 
taakverdeling. 

2.�� Conclusie

Veel vrouwen hebben bij de geboorte van hun eerste kind het gevoel dat ze altijd bij 
het kind zouden moeten zijn. Die opvatting zien we zeer sterk bij vrouwen die langer 
geleden moeder werden, maar ook van de vrouwen die nog maar kort geleden hun 
eerste kind hebben gekregen vond de helft dat zij eigenlijk altijd bij het kind zouden 
moeten zijn. Tegelijkertijd vinden steeds meer vrouwen het moederschap alleen te 
beperkend en hechten ze steeds meer waarde aan betaalde arbeid. Ook het inkomen 
van vrouwen kan steeds minder vaak gemist worden. De opvattingen van vrouwen 
over de combinatie zorg en arbeid verschuiven dus, en dit zien we terug in het toe-
nemende aandeel moeders dat blijft werken. Geen ontwikkeling zien we echter in 
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het gemiddelde aantal arbeidsuren van de werkende moeders. Moeders die werken 
hebben een baan van gemiddeld zo’n 20 uur per week. Dat geldt zowel voor vrouwen 
die langer geleden moeder zijn geworden als voor vrouwen die recent hun eerste kind 
hebben gekregen. Dat is zo als vrouwen net moeder zijn geworden, en dat blijft zo 
als de kinderen ouder worden. En dat geldt ook voor de hoger opgeleide moeders, die 
weliswaar vaker een baan hebben, maar de omvang van die baan is nauwelijks groter 
dan die van lager opgeleide moeders. Zelfs in de toekomst voorzien de vrouwen geen 
grote uitbreiding van het aantal arbeidsuren. De beperking van het aantal arbeids-
uren bij de komst van het eerste kind lijkt dus geen tijdelijke aanpassing vanwege 
zorgtaken, maar een definitieve overgang naar werk in een halftime aanstelling. 
Ook is het een overgang naar een scheve taakverdeling, want de partners van de 
vrouwen blijven vrijwel allemaal wel fulltime werken. 

Wat zegt dit over de rol die kinderopvang speelt bij de arbeidsparticipatie van 
moeders? Het aanbod aan formele opvang is de laatste decennia sterk toegenomen. 
In de inleiding van dit hoofdstuk veronderstelden we dat als zorgtaken beperkend 
zijn voor de arbeidsparticipatie van moeders, en kinderopvang een (deel van) de 
oplossing, we zouden moeten zien dat de arbeidsparticipatie van moeders toeneemt. 
In dit hoofdstuk is gebleken dat dat wel klopt wat betreft het aandeel moeders dat 
werkt, maar niet wat betreft de arbeidsduur van de werkenden. Kinderopvang wordt 
door de meeste moeders die willen blijven werken na de geboorte van hun eerste 
kind genoemd als voorwaarde om dit te kunnen realiseren. Een groot obstakel blijkt 
dit niet te zijn geweest. Slechts weinig vrouwen werken na de komst van het eerste 
kind minder uren dan zij zelf hadden gepland, en als dat wel het geval is, is het 
ontbreken van kinderopvang zelden de reden. Wel geeft één op de tien vrouwen aan 
dat zij meer zou willen werken als zij goede, goedkope of flexibele kinderopvang zou 
kunnen krijgen. Vaker echter worden voorwaarden genoemd die te maken hebben 
met de organisatie van arbeid, bijvoorbeeld het vrij kunnen nemen als er een kind 
ziek is. Moeders zijn dus eerder geneigd hun werk aan te passen aan hun privé-situ-
atie, dan andersom. Maar ook als aan deze, en andere voorwaarden van de moeders 
zou worden voldaan, dan neemt het gemiddelde aantal arbeidsuren slechts met een 
paar uur toe. 

Hieruit kunnen we concluderen dat het niet in de eerste plaats praktische belem-
meringen zijn die moeders weerhouden om meer te participeren in de arbeidsmarkt. 
Moeders werken vooral in deeltijd omdat zij dit zelf wensen, en de meeste kunnen 
zich ook goed vinden in het feit dat hun partner wel fulltime werkt. De meeste vrou-
wen vinden betaalde arbeid belangrijk en vervullend, maar lijken niet de behoefte te 
hebben om daar, nu of in de toekomst, veel meer tijd aan te besteden dan de 20 uur 
die ze nu gemiddeld doen.

De overheid wil graag de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten en doet dit onder 
andere door de combinatie van arbeid en zorg te vereenvoudigen. De gedachte hier-
achter is dat ook de moeders graag meer zouden willen werken als ze de zorg voor 
hun kinderen vaker zouden kunnen uitbesteden aan opvang of partner. Bij de meeste 
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moeders in dit onderzoek blijkt dit niet het geval te zijn. Het is dan ook de vraag of 
het vereenvoudigen van de combinatie van arbeid en zorg veel effect zal sorteren. We 
komen daar in hoofdstuk 7 op terug. 

Hoehetwerktmetkinderen.indb   32 1-2-2006   8:59:27



33Arbeidsparticipatie�van�moeders�

Noten

1 Van de vrouwen met een hoog opleidingsniveau wilde 62% zeker blijven werken na de 
komst van hun eerste kind, bij de vrouwen met een gemiddeld opleidingsniveau is dat 
36% en bij de vrouwen met een laag opleidingsniveau 21%.

2 Bij dit beroep op het geheugen van de vrouwen doet zich altijd het probleem voor dat de 
vrouwen, wellicht door recentere ervaringen, geen juist beeld meer kunnen geven van 
hun denkbeelden destijds. Dit zal zich vooral voordoen bij vrouwen die langer geleden 
moeder zijn geworden. We zien echter dat bij veel vrouwen de opvattingen destijds en 
nu behoorlijk verschillen, met name bij de vrouwen die langer geleden hun eerste kind 
kregen. Daaruit leiden we af dat de meeste vrouwen wel in staat zijn om onderscheid te 
maken tussen hun opvattingen nu en vroeger. Voor zover er een vertekening is, is het 
waarschijnlijk dat het beeld dat wordt geschetst over de opvattingen destijds enigszins 
gekleurd is door de modernere opvattingen nu. Dat zou betekenen dat met name de 
vrouwen die langer geleden hun eerste kind kregen bij de geboorte van dit eerste kind 
mogelijk nog iets traditioneler dachten dan ze nu aangeven. 

3 Van alle vrouwen vinden twee op de tien zowel dat ze er altijd moesten zijn voor het kind 
als dat dit wel erg beperkend is. Vier op de tien moeders vonden dat ze er altijd moesten 
zijn, maar vonden dat niet (al te) beperkend voor zichzelf. De overige moeders vonden 
niet dat ze er altijd zouden moeten zijn voor het kind. 

4 Van de vrouwen die waarschijnlijk of zeker van plan waren te blijven werken na de 
geboorte is driekwart het eens met de stelling dat ze eerst wel goede kinderopvang 
moeten hebben. Dit geldt zowel voor vrouwen die recent hun eerste kind kregen, als 
voor vrouwen die langer geleden voor het eerst moeder werden. 

5 Hoger opgeleiden werken vaker buitenshuis dan middelbaar en lager opgeleiden (res-
pectievelijk 82%, 70% en 54% heeft ten minste 1 uur werk buitenshuis). Hoger opgelei-
den met werk werken gemiddeld ook meer uren dan middelbaar en lager opgeleiden, 
maar de verschillen zijn niet heel groot. Hoger opgeleiden met werk werken gemiddeld 
24 uur, middelbaar opgeleiden 19 uur per week en lager opgeleiden 18 uur per week.

6 Slechts twee moeders geven aan dat zij vanwege de wet meer uren buitenshuis zijn gaan 
werken, en zeven dat zij minder zijn gaan werken. Op het totaal van 1300 vrouwen in de 
nameting is dat een verwaarloosbaar aantal.

7 In de Emancipatiemonitor is te zien dat in 2002 32% van de moeders met kleine kin-
deren het (enigszins) eens was met de stelling dat moeders beter geschikt zijn voor de 
zorg voor kleine kinderen. In de gko onderzoeksgroep is dat 28%. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de gko-onderzoeksgroep wat dit betreft zeker niet traditioneler denkt 
dan de gemiddelde Nederlandse moeder. 
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3� Het�gebruik�van�kinderopvang

We�zouden�ons�kindje�twee�dagen�door�mijn�zus�laten�opvangen.�Zij�past�ook�op�andere�
kinderen.�Ons�kind�had�moeite�met�de�andere�regels�die�thuis�en�tijdens�de�opvang�
gelden,�omdat�die�ook�in�een�soort�‘thuissituatie’�plaatsvond.�Ze�kon�er�niet�goed�aan�
wennen.�Na�een�tijdje�zijn�we�toen�overgestapt�naar�het�kinderdagverblijf.�Eigenlijk�zag�
ik�dat�in�eerste�instantie�helemaal�niet�zitten,�maar�ik�ging�toch�kijken.�Het�was�het�
enige�wat�toen�voorhanden�was.�Inmiddels�is�dat�beeld�veranderd.�De�groep�is�leuk�en�ze�
doen�er�allerlei�educatieve�dingen�zoals�knutselen,�zingen,�samenspelen.�De�oudste�gaat�
nu�drie�dagdelen�per�week�naar�het�kinderdagverblijf�en�de�jongste�gaat�inmiddels�ook.
(moeder, 33 jaar, laagopgeleid, woont samen met partner, twee kinderen 
van 3 en 0 jaar oud, formele opvang)

3.1� Inleiding

In steeds meer huishoudens werken beide ouders. Als zij daarbij kinderopvang 
willen gebruiken bestaan er in theorie verschillende opties. De formele vormen 
– het kinderdagverblijf, de gastouderopvang en de buitenschoolse opvang – vallen 
onder de Wet kinderopvang. De overheid en (in principe) werkgevers dragen bij in de 
kosten, en kinderopvangorganisaties moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Veel informeler is de opvang door familieleden of een oppas uit de buurt. Deze is 
lang niet altijd betaald, en ouders en oppas regelen onderling wanneer en onder 
welke condities de opvang plaatsvindt. 

Dit hoofdstuk gaat over het gebruik van kinderopvang. In paragraaf 3.2 komt aan 
de orde hoeveel huishoudens kinderopvang gebruiken en tot welke arrangementen 
dat in de praktijk leidt. In paragraaf 3.3 gaan we verder in op kinderopvanggebruik 
in relatie tot arbeidsdeelname en verschillen in de huishoudsituatie en enkele andere 
kenmerken van huishoudens die wel en geen gebruik maken van kinderopvang.

Keuzes over kinderopvang zijn niet onomkeerbaar. Het is echter nauwelijks 
bekend of en zo ja, hoe vaak mensen terugkomen op hun keuzes. In paragraaf 3.4 
gaan we hier op in door na te gaan in welke mate kinderopvangarrangementen 
worden herzien. Ook gaan we in op de redenen waarom ouders besluiten de kinderop-
vang te wijzigen. Vervolgens gaat in paragraaf 3.5 de aandacht uit naar veranderings-
wensen aangaande het huidige kinderopvangarrangement. Als men het helemaal 
zelf voor het zeggen had, zou men dan voor iets anders kiezen?

Op 1 januari 2005 werd de Wet kinderopvang van kracht. Hoewel de wet pas recent 
in werking is getreden, en de gevolgen ervan misschien nog niet volledig merkbaar 
zijn, kijken we in paragraaf 3.6 naar wat er door de wet is veranderd in het gebruik 
van opvang. Heeft de wet ertoe geleid dat ouders hun kinderopvang hebben gewij-
zigd en welke veranderingen zijn er gemaakt? Paragraaf 3.7 bevat een samenvatting 
van het hoofdstuk. 
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3.2� Het�gebruik�van�kinderopvang�door�huishoudens

Binnen het formele circuit kunnen kinderen tot 4 jaar in Nederland terecht bij het 
kinderdagverblijf en basisschoolkinderen bij de buitenschoolse opvang (bso). Soms 
zijn deze in hetzelfde kindercentrum gehuisvest. Voor de kleinsten gaat het in prin-
cipe om hele dagopvang. De bso biedt doorgaans opvang na schooltijd, op vrije 
(mid)dagen en soms ook voor schooltijd en in de schoolvakanties. Ook formeel is de 
gastouderopvang bij een gastouder thuis; die komt tot stand via een gastouderbureau 
en is bestemd voor zowel de jonge als de wat oudere kinderen. Met informele opvang 
bedoelen we in dit onderzoek opvang door de grootouder(s), familie, vrienden, ken-
nissen en door de oppas. De ‘oppas’ is hier iemand van buiten het persoonlijke net-
werk, bijvoorbeeld iemand uit de buurt of iemand die via een advertentie is gevonden.1 
Plantenga et al. (2004) maken verder onderscheid tussen de ‘informele kinderop-
vangmarkt’ (betaalde oppas) en het ‘informele kinderopvangnetwerk’. Bij het laatste 
gaat het om de (vaak) onbetaalde opvang door grootouders, buren, vrienden en ove-
rige familieleden.

Dit onderzoek gaat uitsluitend over kinderopvang in verband met betaalde arbeid. 
Daarom is gevraagd wanneer de ouder(s) werken en of zij op die tijdstippen gebruik-
maken van kinderopvang. Het gaat hierbij over structurele kinderopvang in een 
‘normale’ werkweek. Op deze wijze is het gebruik van opvang om andere redenen 
dan werk (bv. een grootouder die eens een middag komt oppassen) zo veel mogelijk 
geweerd. Wel is rekening gehouden met opvang in verband met het verkrijgen van 
werk, zoals het volgen van een opleiding of het zoeken naar werk, omdat kinderop-
vang hierbij een onmisbare voorziening kan zijn.

Figuur 3.1 geeft het gebruik van kinderopvang weer in huishoudens met kinde-
ren tot en met 12 jaar. De algemene tendens is dat als kinderen ouder worden, het 
gebruik van opvang afneemt. Baby’s van 0 jaar hebben in meer dan 60% van de huis-
houdens te maken met kinderopvang. Voor 11- en 12-jarigen is dat nog amper 20%. 
Over het totaal bezien is kinderopvang voor baby’s en peuters een stuk gebruikelijker 
dan voor basisschoolkinderen (vgl. Portegijs et al. 2004; Plantenga et al. 2004). 

Ook het aandeel van de formele en de informele kinderopvang is in figuur 3.1 
weergegeven. Hoewel het gebruik van formele opvangvoorzieningen de laatste jaren 
is toegenomen (o.a. Portegijs et al. 2004) heeft de informele opvang nog altijd de 
overhand. Wel is formele opvang duidelijk vaker aan de orde voor kinderen tot 4 jaar. 
De ‘knik’ in het gebruik van kinderopvang die zich voordoet bij de leeftijd van 4 jaar, 
wanneer kinderen naar de basisschool gaan, komt vooral doordat de formele opvang 
vanaf dat moment aan belang inboet, en niet zozeer de informele opvang. Minder 
dan 10% van de 4-jarige kinderen gaat naar de buitenschoolse opvang of de gastou-
deropvang. Eenmaal in de bovenbouw (vanaf 8 jaar) vermindert het gebruik van 
kinderopvang opnieuw en neemt zowel de informele als de formele opvang af. Vanaf 
die leeftijd gaat gemiddeld nog slechts een paar procent naar de formele kinderop-
vang. Tussen de 15% en 20% van de bovenbouwleerlingen heeft dan nog te maken 
met een informele oppas.
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Figuur 3.1
Gebruik van kinderopvang in huishoudens met kinderen, naar de leeftijd van het kind (0-12 jaar) 
(in procenten) 
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Bron: SCP (GKO’04)
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Leeswijzer: om het totale aandeel huishoudens met formele of informele kinderopvang te bepalen moet het 
percentage huishoudens dat een combinatie van formele en informele opvang heeft bij de andere categorieën 
worden opgeteld. Bijvoorbeeld: in huishoudens met een kind van 0 jaar maakt 14% voor dat kind gebruik van 
formele opvang en 11% heeft een combinatie van formele en informele opvang. In totaal maakt dus 25% van de 
huishoudens voor hun baby van 0 jaar gebruik van formele opvang en 37% + 11% = 48% kiest voor informele opvang.

Het gebruik van kinderopvang varieert dus nogal voor kinderen tot 4 jaar en kinde-
ren die naar de basisschool gaan (4-12 jaar). In tabel 3.1 zijn daarom de huishoudens 
met kinderen in die leeftijdscategorieën onderscheiden.We kijken naar de opvang 
voor kinderen in de betreffende leeftijdscategorieën, los van de aanwezigheid en 
opvang van eventuele andere kinderen.2

In totaal is er in vier op de tien huishoudens met kinderen tot en met 12 jaar 
sprake van kinderopvang: in zes op de tien huishoudens is dat dus niet het geval 
(tabel 3.1). Van de huishoudens met een (of meer) kind(eren) tot 4 jaar maakt iets 
meer dan de helft (55%) gebruik van opvang voor deze kleinste kinderen. Dat is bijna 
twee keer zo vaak als voor kinderen in de basisschoolleeftijd: voor de 4-12-jarigen 
doet men in 30% van de huishoudens een beroep op opvang door anderen. Kijken 
we afzonderlijk naar de formele en informele opvang, dan blijkt dat van de huishou-
dens met 0-3-jarige kinderen 26% gebruikmaakt van formele opvang: zij hebben of 
uitsluitend formele opvang (15%) of een combinatie van formele en informele opvang 
(9%). Nog iets meer kinderen tot 4 jaar hebben met alleen informele opvang te 
maken (31%). Zoals we al zagen ligt voor basisschoolkinderen vooral het gebruik van 
formele opvang lager: in totaal gaat van de 4-12-jarigen 7% naar de formele opvang 
(waarvan 2% in combinatie met informele opvang).
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Tabel 3.1  
Gebruik van kinderopvang in huishoudens, naar de leeftijd van het kind (in procenten)

huishoudens met 
kind(eren) van 0-3 jaar 
(n = 765)

huishoudens met 
kind(eren) van 4-12 jaar 
(n = 1575)

totaal: huishoudens 
met kind(eren) van 
0-12 jaar (n = 1954)

geen kinderopvang 45 70 61

informele kinderopvang 31 23 26

formele kinderopvang 15 5 8
formele en informele kinderopvang 9 2 5

Bron: SCP (GKO’04)

Binnen het informele en formele opvangcircuit bestaan verschillende opvangvor-
men. Uit eerder onderzoek is bekend dat huishoudens soms verschillende opvang-
vormen combineren (vgl. De Hart 2002). In de tabellen 3.2 en 3.3 is in kaart gebracht 
welke opvangarrangementen ouders hebben voor respectievelijk 0-3- en 4-12-jarige 
kinderen. We kijken hoe de kinderen in die leeftijdscategorieën in het huishouden 
worden opgevangen, los van de aanwezigheid en opvang van eventuele andere kin-
deren. In de eerste plaats is in deze tabellen te zien of ouders een of meer soorten 
opvang gebruiken (enkelvoudig of meervoudig) en ten tweede is te zien om wat voor 
opvangvorm(en) het gaat.

Wat betreft het aantal vormen blijkt dat de meeste huishoudens met opvang het 
houden bij één vorm (enkelvoudig). Voor basisschoolkinderen geldt dat het sterkst: 
ruim acht op de tien keer gaat het om één opvangvorm (tabel 3.3). Voor kinderen tot  
4 jaar worden iets vaker meerdere opvangvormen gecombineerd, maar ook zij hebben 
ruim zeven op de tien keer te maken met een enkelvoudig arrangement (tabel 3.2).

Gekeken naar de soort opvang valt in de eerste plaats op dat vaak de grootouders 
worden ingeschakeld voor de opvang van de kinderen. Voor zowel baby’s, peuters 
als basisschoolkinderen is opvang door de grootouders de meest voorkomende 
opvangvorm: in ruim de helft van de huishoudens met opvang vindt deze gedeeltelijk 
of helemaal door de grootouders plaats. De formele opvang, of liever het kinderdag-
verblijf, is inmiddels gemeengoed voor kinderen tot 4 jaar: 40% van de huishoudens 
met opvang maakt er gebruik van, al dan niet in combinatie met opvang door de 
grootouders. Daarmee staat het kinderdagverblijf op de tweede plaats van meest 
gebruikte opvangvormen voor 0- tot 4-jarigen. Voor basisschoolkinderen echter zijn 
ook andere informele opvangvormen populairder dan de formele bso. Gastouder- 
opvang neemt een bescheiden plaats in te midden van de andere opvangvormen.
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Tabel 3.2 
Opvangarrangementen in huishoudens met kind(eren) van 0-3 jaar (in procenten van de huishoudens 
die van kinderopvang gebruikmaken)

informele kinderopvang formele kinderopvang formele en informele kinderopvang 
enkelvoudig grootouders 33 kinderdag-

verblijf
25

fam./vriend/kennis 5 gastouderop-
vang

3

oppas 7

meervoudig grootouders + fam./
vriend/kennis

6 kinderdagverblijf + 
grootouders

10

grootouders + oppas 3 kinderdagverblijf + 
oppas

2

fam./vriend/kennis + 
oppas

1 gastouderopvang + 
grootouders

2

grootouders + fam./
vriend/kennis + oppas

1 overige combinaties 2

totaal 56 28 16

Bron: SCP (GKO’04)

Tabel 3.3  
Opvangarrangementen in huishoudens met kind(eren) van 4-12 jaar (in procenten van de huishoudens  
die van kinderopvang gebruikmaken)

informele kinderopvang formele kinderopvang formele en informele kinderopvang 
enkelvoudig grootouders 40 bso 14

fam./vriend/kennis 14 gastouder-
opvang

2

oppas 12

meervoudig grootouders + fam./
vriend/kennis

6 bso + grootouders 3

grootouders + oppas 2 bso + fam./vriend/kennis 2

fam./vriend/kennis + 
oppas

2 overige combinaties 2

grootouders + fam./
vriend/kennis + oppas

1

totaal 77 16 7

Bron: SCP (GKO’04)

Voor de jongste kinderen wordt wekelijks gemiddeld meer uren een beroep gedaan 
op kinderopvang dan voor de 4-12-jarigen: zij zitten immers het grootste deel van de 
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dag op school. Kinderen tot 4 jaar worden gemiddeld 14,5 uur per week opgevangen 
(tabel 3.4). De opvang in een kinderdagverblijf en bij gastouders is gemiddeld voor 
meer uren per week dan de informele opvang (18,3 versus 10,8 uur). Maar ook bij de 
formele opvang overstijgt het gebruik gemiddeld niet meer dan twee tot tweeënhalve 
dag per week. Zodra kinderen naar de basisschool gaan, gaat het totaal gemiddeld 
aantal uren opvang met meer dan de helft omlaag naar 6,4 uur per week. Het aantal 
dagen opvang per week verandert niet. 

De cijfers in deze paragraaf zijn vergeleken met andere bronnen en komen daar 
grotendeels mee overeen (zie bijlage A4.1).

Tabel 3.4  
Gemiddeld aantal uren en dagen opvang per week, naar de leeftijd van het kind (in aantallen)

0-3-jarigen 4-12-jarigen

uren dagen uren dagen

gemiddeld informeel, wv.: 10,8 1,7 5,4 1,8

grootouder(s) 12,3 1,8 6,7 1,9

familie/vrienden/,kennissen 8,4 1,5 3,9 1,7

oppas 11,7 1,8 5,5 1,8

gemiddeld formeel, wv.: 18,3 2,3 7,3 2,2

kinderdagverblijf 20,5 2,4 – –

gastouderopvang 16,0 2,1 8,5 2,2

buitenschoolse opvang – – 6,1 2,2
gemiddeld totaal 14,5 2 6,4 2

– : op deze leeftijdsgroep niet van toepassing. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

3.2.1� De�verdeling�van�de�zorg�voor�kinderen�door�ouders
Met of zonder kinderopvang, moeders en vaders verdelen de zorg voor hun kinderen 
ook onderling. In figuur 3.2 staat weergegeven op hoeveel doordeweekse dagen de 
moeders en vaders zelf thuis voor de kinderen zorgen. Het gaat hier dus uitsluitend 
om moeders met een partner. Als beide ouders thuis zijn (heel de dag of na school-
tijd), dan telt deze dag voor beide ouders niet als een dag waarop zij alleen zorgen. 
In geval van fulltime werken, of als beide ouders op alle doordeweekse dagen samen 
thuis zijn, zitten ze in de categorie nul dagen. Als ‘zorgdagen’ tellen dus uitsluitend 
de dagen dat een van de ouders zorgt op tijdstippen dat de ander er niet is.

Figuur 3.2 laat zien dat moeders vaak alleen de verantwoordelijkheid hebben voor 
de zorg voor de kinderen op doordeweekse dagen. Zij zijn verhoudingsgewijs veel 
dagen thuis om voor de kinderen te zorgen, terwijl hun partner werkt. Andersom 
zorgen de vaders opvallend minder vaak voor de kinderen op dagen dat de vrouw werkt 
(en er dus niet is). Ruim een kwart van de moeders neemt op alle doordeweekse dagen 
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de zorg voor de kinderen op zich. Ruim 80% van de vaders zorgt op geen enkele dag 
(of een deel van de dag) uitsluitend zelf voor de kinderen. 11% van de vaders zorgt op 
één dag voor de kinderen, terwijl de moeder er niet is. Het komt nauwelijks voor dat 
vaders meer dan één dag per week de zorg voor de kinderen voor hun rekening nemen.

Figuur 3.2
Aantal dagen dat mannen en vrouwen thuis voor de kinderen zorgen, terwijl de partner er niet is 
(in procenten)

Bron: SCP (GKO’04)
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3.3� Kinderopvang,�betaalde�arbeid�en�andere�kenmerken

Niet alle huishoudens met werkende ouder(s) maken gebruik van kinderopvang: 
zeker als de kinderen naar de basisschool gaan of als één van de ouders een kleine 
deeltijdbaan heeft, is werken zonder kinderopvang goed mogelijk. Ouders maken 
hierover verschillende keuzes. Tabel 3.5 gaat in op hoe werk en kinderopvang 
gecombineerd worden.
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Tabel 3.5  
Gebruik van kinderopvang naar arbeidsdeelname (inclusief opleiding en werkzoekend), naar de leeftijd 
van het kind (in procenten)

paar: beiden betaald werka alleenstaande moeder: betaald werkb

0-3-jarigen

geen opvang 23 29

informeel 44 32

formeel 20 39

formeel en informeel 13 0

4-12-jarigen

geen opvang 57 54

informeel 34 30

formeel 6 11
formeel en informeel 3 5

a Inclusief de paren waarvan één van beide partners werkt en de ander of beiden een opleiding volgen/werkzoekend 
 zijn (totaal 5% van de paren). 
b Inclusief de alleenstaande moeders die een opleiding volgen of werkzoekend zijn (totaal 12% van de alleenstaande 
 moeders). 
 
Bron: SCP (GKO’04)

In gezinnen met nog niet naar school gaande kinderen en twee werkende ouders is 
het gebruik van kinderopvang het hoogst. Toch gebruikt 23% van hen geen opvang. 
Hetzelfde geldt voor werkende alleenstaande moeders: van hen gebruikt 29% geen 
opvang. Bij de werkende ouderparen gaat het doorgaans om ‘anderhalfverdieners’: 
de ene partner werkt fulltime, de ander (vrijwel altijd de vrouw) heeft een parttime 
baan. Niet zelden gaat het om een vrouw met een kleine deeltijdbaan van één of 
anderhalve dag per week. Binnen deze arbeidsverdeling kunnen ouders hun werktij-
den onderling afstemmen zodat kinderopvang niet nodig is. Zij kunnen bijvoorbeeld 
de werkdagen afstemmen; het komt ook voor dat een of beide partners onregelmatig 
werken, of  ’s avonds of in het weekend, terwijl de ander thuis is. Ook ouderschaps-
verlof is een voorziening die het mogelijk maakt dat een ouder tijdelijk meer thuis is 
om voor de kinderen te zorgen: 6% van de werkende paren maakt hier gebruik van. 

Van de alleenstaande moeders met een baan werkt eveneens het merendeel part-
time. Als zij geen kinderopvang gebruiken, zijn de kinderen vaak al wat ouder (11, 
12 jaar). De mogelijkheden om te werken zonder opvang zijn met kinderen op de 
basisschool natuurlijk groter, omdat kinderen een groot deel van de dag op school 
doorbrengen. Ruim de helft van de werkende ouders en ook van de alleenstaande 
werkende moeders met kinderen op de basisschool heeft voor deze kinderen geen 
opvang ingeschakeld. Soms spelen de ex-partners van deze vrouwen eveneens een rol 
in de zorg voor de kinderen.
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Wat voor gezinnen maken nu gebruik van kinderopvang en welke niet? Uit de lite-
ratuur zijn een aantal achtergrondkenmerken bekend die samenhangen met het 
gebruik van kinderopvang. In tabel 3.6 bekijken we de relatie tussen deze gezinsken-
merken en kinderopvanggebruik. Het gaat om alle moeders, zowel de werkende als 
de niet-werkende: geen kinderopvang kan dus betekenen dat de moeder niet werkt, 
of dat ze wel werkt maar geen kinderopvang gebruikt. Enkele van de kenmerken die 
samenhangen met het gebruik van kinderopvang hebben betrekking op de huishoud-
situatie. Moeders met een partner doen iets vaker een beroep op kinderopvang dan 
alleenstaande moeders (tabel 3.6). Wel wenden zij zich vaker tot het formele, en wat 
minder vaak tot het informele circuit. Wat betreft het aantal kinderen komt kinder-
opvang ongeveer even vaak voor in huishoudens met (vooralsnog?) één kind als bij 
huishoudens met twee kinderen. Huishoudens met drie of meer kinderen vormen de 
hekkensluiters. Een groter gezin betekent in ieder geval minder vaak formele opvang 
(vgl. Knijn en Van Wel 2001). In (zeer) sterk stedelijke gebieden komt formele kinder-
opvang relatief vaker voor, zeker vergeleken met weinig tot niet stedelijke gebieden. 
Daar komt juist informele kinderopvang vaker voor (vgl. Ooms et al. 2003). Andere 
kenmerken die een rol spelen bij het gebruik van kinderopvang betreffen de sociaal-
economische situatie van het huishouden. Zo maken gezinnen met een laagopgeleide 
moeder relatief weinig gebruik van kinderopvang. Met een hoger opgeleide moeder 
is tevens het gebruik van kinderopvang hoger. Ook maken hoger opgeleide moeders 
meer gebruik van formele opvang dan middelbaar en laagopgeleide vrouwen en 
combineren zij relatief vaak formele en informele opvang (Boer et al. 2003; Ooms et 
al. 2003; Cloïn en Boelens 2004). In overeenstemming hiermee maken ouders uit de 
hogere inkomensgroepen relatief vaak gebruik van opvang, met name van formele 
opvang (Keuzenkamp en Hooghiemstra 2000; Plantenga et al. 2004). 
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Tabel 3.6 
Gebruik van kinderopvang naar enkele achtergrondkenmerken, totaal moeders met 0-12-jarige kinderen 
(in procenten)

geen  
kinderopvang

formele 
kinderopvang

informele 
kinderopvang

formele en 
informele 
kinderopvang

gezinssituatie

paar 61 8 26 5

moeder in eenoudergezin 66 11 20 3

aantal kinderen in huishouden

1 kind 60 10 25 5

2 kinderen 60 7 27 6

C 3 kinderen 69 5 23 3

stedelijkheidsgraad

(zeer) sterk stedelijk 60 11 23 6

matig stedelijk 62 8 24 6

weinig/niet-stedelijk 62 5 30 3

opleidingsniveau moeder

laag (lager onderwijs, lbo, mavo) 78 3 18 1

middelbaar (mbo, havo, vwo) 59 7 30 4

hoog (hbo, wetenschappelijk onderwijs) 40 20 28 12

inkomensklasse huishouden

< 1500 euro 82 4 14 0

1500 tot 3000 euro 61 7 28 4
C 3000 euro 34 20 34 12

Bron: SCP (GKO’04)

3.4� Eens�gekozen�blijft�gekozen?

Het gebruik van kinderopvang hoeft geen statisch gegeven te zijn. Er is tot nu toe 
nauwelijks iets bekend over de mate waarin huishoudens vasthouden aan hun kin-
deropvangarrangement. Wordt de opvang regelmatig verandert, en wat zijn dan de 
redenen om dat te doen? Het veranderen van de kinderopvang kan iets zeggen over 
bijvoorbeeld de tevredenheid met de opvang. Ook zegt het iets over hoe standvas-
tig mensen zijn als het gaat om het wel of niet gebruiken van kinderopvang of het 
gebruiken van bepaalde opvangvormen. Om een beeld te krijgen van het ‘opvangver-
leden’ is aan de moeders gevraagd of zij verschillende opvangvormen ooit gebruik-
ten, en gedurende welke tijdsperiode3. Als de opvang nu niet meer gebruikt wordt, 
is gevraagd naar de belangrijkste reden waarom ze ermee gestopt zijn. In tabel 3.7 
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kijken we eerst naar de wijzigingen in het opvanggebruik. De belangrijkste redenen 
voor wijzigingen komen in tabel 3.8 aan bod. Enerzijds zijn in tabel 3.7 de huis-
houdens onderscheiden die geen kinderopvang gebruiken (60%). Een deel van hen 
gebruikte voorheen wel kinderopvang, soms zelfs meerdere arrangementen. Ander-
zijds zijn de huishoudens onderscheiden die momenteel wel kinderopvang gebruiken 
(40%). Zij zijn verdeeld in drie groepen: een deel heeft nog nooit iets veranderd in de 
opvang, een deel heeft eenmalig het kinderopvangarrangement gewijzigd en de rest 
heeft dat meerdere keren gedaan. Dit laatste onderscheid is gemaakt zodat een dui-
delijk beeld ontstaat van de mate waarin kinderopvangarrangementen wijzigen. Ook 
zijn de redenen voor veranderingen mogelijk anders in huishoudens die vaker van 
arrangement veranderen.

Tabel 3.7  
Wijzigingen in het gebruik van kinderopvang in huishoudens met kinderen van 0-12 jaar (in procenten) 

huidige situatie: geen gebruik kinderopvang, wv.: 60

nooit kinderopvang gebruikt 43

voorheen één arrangement gebruikt, wv.: 13

informele opvang 10

formele opvanga 3

voorheen meerdere arrangementen gebruikt 4

huidige situatie: wel gebruik kinderopvang, wv.: 40

altijd zelfde arrangement gebruikt, wv.: 23

informele opvang 18

formele opvanga 5

eenmalig arrangement gewijzigd, wv.: 9

binnen informele opvang 3

van informele naar formele opvang 2

binnen formele opvang 3

van formele naar informele opvang 1

meerdere malen arrangement gewijzigd, wv.: 8

binnen informele opvang 2

binnen formele opvang 1
tussen informele en formele opvang 5

a Inclusief de combinatie van informele en formele kinderopvang. 
 
Bron: SCP (GKO’04)
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Een deel van de huishoudens in dit onderzoek bevindt zich momenteel nog in de 
gezinsvormingfase: zij hebben jonge kinderen en wellicht komen er nog meer. In 
andere gezinnen zit het jongste kind al in de hogere groepen van de basisschool. 
Verdere uitsplitsing in tabel 3.7 naar leeftijdscategorieën is echter niet mogelijk. De 
tabel moet dan ook gezien worden als een dwarsdoorsnede van (veranderingen in) 
het gebruik van kinderopvang.

Het algemene beeld dat ontstaat op basis van tabel 3.7 is dat men op beslissingen 
omtrent kinderopvang niet snel terugkomt. Een behoorlijk deel van de huishoudens 
gebruikt geen kinderopvang en heeft dat ook nooit gedaan (43%): de zogenoemde 
‘blijvende’ niet-gebruikers. Ook het grootste gedeelte van de huishoudens met kin-
deropvang is vasthoudend: zij hebben hun huidige kinderopvangarrangement (nog) 
nooit gewijzigd (23%). Voor hen geldt ‘eens gekozen blijft gekozen’. Samen zijn deze 
huishoudens goed voor twee derde van het totaal.

Eenderde van de huishoudens heeft dus wel eens iets gewijzigd in het opvangar-
rangement. Dit zijn vooral huishoudens die wel kinderopvang gebruikten in het ver-
leden, maar daar mee zijn gestopt. Zij hadden vaak één kinderopvangarrangement in 
het verleden (13%). Veel minder vaak komt het voor dat er eerst verschillende wijzi-
gingen in de kinderopvang waren om er vervolgens toch helemaal mee te stoppen 
(4%). Van de huishoudens die nu wel kinderopvang gebruiken heeft 9% eenmalig en 
8% meerdere keren de opvang veranderd.

Een belangrijke reden om met de kinderopvang te stoppen of deze te veranderen 
is de overgang van het kind naar de basisschool (tabel 3.8). Net zo vaak is een ouder 
die voortaan thuis is om voor de kinderen te zorgen de belangrijkste reden om de 
kinderopvang aan te passen. Dat kan zijn omdat een van de ouders stopt met werken, 
bijvoorbeeld juist vanwege zorgtaken, of noodgedwongen, zoals door werkloos-
heid of arbeidsongeschiktheid. Belangrijk is dat er vaker aan thuis of werk(tijden) 
gerelateerde redenen zijn om de kinderopvang te wijzigen dan bijvoorbeeld in de 
kinderopvang zelf gelegen factoren (de opvang bevalt niet of is te duur). Bij de infor-
mele opvang is het wegvallen van de oppas een veelgenoemde reden om óf helemaal 
te stoppen met de opvang, óf een alternatief te zoeken. Andere redenen voor wijzi-
gingen, zoals ‘de opvang bleek niet goed voor het kind’, ‘de opvang was een tijdelijke 
oplossing’ en ‘de kosten van de opvang werden/waren te hoog’, worden door onge-
veer 5% van de moeders als doorslaggevend genoemd.
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Tabel 3.8  
Belangrijkste redenen voor wijzigingena in de kinderopvang (aandeel moeders dat reden als belangrijkste 
voor de wijziging opgeeft) (in procenten)

opvang was niet langer nodig: kind ging naar school/geen kinderen meer < 4 jaar 29

opvang was niet langer nodig: moeder of partner thuis 29

informele oppas kon of wilde niet langer oppassen/(zelf) verhuisd 18

opvang bleek niet goed voor het kind 6

opvang was een tijdelijke oplossing, totdat elders plaats was 6

de kosten van de opvang werden/waren te hoog 5

opvang was niet langer nodig: kind oud genoeg om alleen thuis te zijn 3

geen vertrouwen meer in de opvang 1
overig (inclusief geen reden opgegeven) 3

a Stoppen met het gebruik van kinderopvang of overstappen op een ander arrangement. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

3.�	 Wensen�ten�aanzien�van�kinderopvang

Om te achterhalen of de kinderopvang zoals die nu is overeenkomt met hoe de 
moeders het willen, is aan alle�moeders in het onderzoek gevraagd of zij verande-
ringswensen hebben wat betreft de kinderopvang, ongeacht of zij nu kinderopvang 
gebruiken of werken. Bij deze voorkeur dienden zij rekening te houden met (eventu-
eel) een toename in de kosten, maar niet met buitensporig oplopende kosten, of met 
de vraag of de opvang wel binnen een aanvaardbare reisafstand aanwezig is. Ook is 
de vraag naar de voorkeur voor kinderopvang niet gerelateerd aan veranderingen in 
betaalde arbeid. Een voorkeur voor (meer) kinderopvang betekent dus niet automa-
tisch dat de moeder ook (meer uren) wil werken.

In figuur 3.3 is af te lezen dat van de gebruikers van kinderopvang de moeders met 
een combinatie van formele en informele opvang relatief vaak aangeven de voorkeur 
te hebben voor een ander arrangement: zij willen dan liever óf alleen informele, óf 
alleen formele opvang (beide 18%). Dat is opmerkelijk omdat een op de vijf gebrui-
kers van formele opvang juist de voorkeur geeft aan de combinatie van formele en 
informele opvang. Mogelijk lijkt het combineren van verschillende opvangvormen 
ideaal, maar leidt het in de praktijk tot veel geregel. Twee derde van de moeders met 
formele opvang geeft aan dat dit geheel naar hun zin is. Bij de moeders met infor-
mele opvang komen werkelijkheid en voorkeur het vaakst overeen: ruim driekwart 
heeft geen veranderingswensen. 

In huishoudens zonder kinderopvang geven verhoudingsgewijs veel moeders aan 
dat zij wel kinderopvang zouden willen. De voorkeur gaat in het bijzonder uit naar 
informele opvang (36%), en in veel mindere mate naar de formele opvang (4%) of een 
combinatie van formele en informele opvang (3%). Toch is hier niet meteen sprake 
van een onvervulde vraag naar kinderopvang, althans niet voor zover het gaat om 
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opvang in verband met betaalde arbeid. Men kan ook informele, of zelfs formele 
opvang willen vanuit de gedachte dat het leuk is voor de kinderen, of als middel 
voor de moeder om wat tijd voor zichzelf te creëren. Van de moeders die informele 
opvang willen geeft 7% aan te willen werken en van de moeders die formele opvang 
willen 2%. 5% van de moeders zonder kinderopvang zou meer uren willen werken 
als zij (vooral informele) opvang hadden (niet in figuur). De rest van de moeders die 
kinderopvang willen vinden dit dus kennelijk aantrekkelijk om andere redenen dan 
(meer) betaald werk.

De voorkeursarrangementen zijn apart berekend voor huishoudens met 0-3- en 
4-12-jarige kinderen. Deze verschillen niet wezenlijk van figuur 3.3, en zijn te vinden 
in bijlage A5.1.

Figuur 3.3
Huidig gebruik van kinderopvang versus voorkeur, totaal moeders met 0-12-jarige kinderen (in procenten)
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Wat zou het betekenen voor het totaalplaatje van het gebruik van kinderopvang als 
alle moeders hun voorkeuren zouden realiseren? Het aandeel huishoudens zonder 
kinderopvang zou in dat geval afnemen van 61% naar 37% (zie figuur 3.4). Als gevolg 
zou het aandeel huishoudens met kinderopvang flink toenemen. Dit zou vooral 
ten gunste zijn van opvang alleen in het informele circuit, dat in dat geval verder in 
omvang toeneemt van 26% tot 43%. Weliswaar wat meer bescheiden, maar ook het 
aandeel huishoudens met formele opvang en een combinatie van informele en for-
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mele opvang zou stijgen. Bij elkaar opgeteld zou het aandeel huishoudens met for-
mele opvang toenemen van 13% tot 20%. 

Naast een ander kinderopvangarrangement kan men ook veranderingen wensen 
in het aantal uren opvang. Bij de moeders die kinderopvang gebruiken is tevens 
nagegaan welke wensen zij op dat gebied hebben (niet in tabel). In tegenstelling 
tot bij de arrangementen wijken de voorkeuren wat betreft het aantal uren opvang 
minder vaak af van de werkelijkheid: 83% van de moeders die momenteel kinder-
opvang gebruiken (en dat ook als voorkeur opgeven) antwoordt dat het aantal uren 
opvang goed is. Vervolgens wil 7% van de moeders het aantal uren opvang graag 
uitbreiden en de overige 10% wil juist minder uren opvang. Zelden komt het voor dat 
moeders zowel het aantal uren als het arrangement zelf willen veranderen.

Figuur 3.4
Voorkeur voor kinderopvang in huishoudens met kinderen van 0-12 jaar (in procenten)

Bron: SCP (GKO’04)
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3.�	 	De�Wet�kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Hoewel de wet pas 
kort van kracht is, en de gevolgen ervan dus mogelijk nog niet volledig merkbaar 
zijn, bekijken we in deze paragraaf wat tot dusver de gevolgen van de wet zijn op het 
gebruik van kinderopvang. Om een indruk te krijgen van deze gevolgen is in een 
tweede schriftelijke enquête gevraagd naar veranderingen in het gebruik van kinder-
opvang tussen november 2004 en april 2005. Gevraagd is of er in april 2005 in het 
huishouden gebruikt wordt gemaakt van de verschillende soorten opvang en zo ja, 
voor hoeveel uren per week. 

Het gaat opnieuw om structurele opvang in verband met werk (of studie) in een 
gewone werkweek (dus geen vakantieweek). Indien er tussen november 2004 en april 
2005 sprake was van veranderingen, zijn de opvangarrangementen voor en na het 
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invoeren van de wet vergeleken. Vervolgens is gevraagd of deze wijzigingen ook wer-
kelijk het gevolg waren van de wet. Een verdere toelichting op de dataverzameling is 
te vinden in hoofdstuk 1. Hier volstaat om te vermelden dat de cijfers in deze para-
graaf dienen te worden beschouwd als de gevolgen van de Wet kinderopvang binnen 
een specifieke onderzoeksgroep.

In tabel 3.9 staan allereerst de veranderingen in het totale gebruik van kinderop-
vang gepresenteerd in de periode dat de wet werd ingevoerd. Het is immers denkbaar 
dat er een uitruil heeft plaatsgevonden tussen opvang in het formele en informele 
circuit. Tabel 3.9 laat zien dat er in verreweg de meeste huishoudens met kinderop-
vang (39% van de 44%) niets veranderd is in opvang van de kinderen in de periode dat 
de Wet kinderopvang werd ingevoerd. Als er sprake was van veranderingen, had dat 
volgens de moeders bovendien vaak niets met de wet te maken (4%). In het totaal is 
er dus in slechts 1% van de huishoudens iets veranderd in de opvang als gevolg van 
de komst van de Wet kinderopvang (3% van de huishoudens met�kinderopvang). De 
wet heeft dus op het totale gebruik van kinderopvang vooralsnog nauwelijks invloed 
gehad.

Tabel 3.9  
Veranderingen in het gebruik van kinderopvang tussen november 2004 en april 2005 (in procenten)

geen gebruik van kinderopvang

geen gebruik tussen november. ’04 en april ’05 56

wel gebruik van kinderopvang, wv.: 44

geen verandering in gebruik tussen november ’04 en april ’05 39

wel verandering tussen november ’04 en april ’05, niet door weta 4
wel verandering tussen november ’04 en april ’05, door weta 1

a Gevraagd is of de opvang gewijzigd is vanwege de Wet kinderopvang.

Bron: SCP (GKO’05)

Als er veranderingen waren in het gebruik van kinderopvang door het invoeren van 
de wet, dan heeft dit betrekking op de formele opvang. Toegespitst op de gebruikers 
van formele kinderopvang (n = 160, niet in tabel) geeft 9% (n = 15) aan dat zij naar 
aanleiding van de wet de opvang hebben aangepast. Wat is er dan veranderd in deze 
huishoudens? Doorgaans zijn zij gestopt met de formele kinderopvang.4 In dat geval 
werd als reden genoemd dat de opvang duurder was geworden door de wet en ook 
dat het regelen van tegemoetkomingen en de administratieve afwikkeling erg inge-
wikkeld was. Een enkeling heeft de uren formele opvang verminderd, ook omdat 
de opvang duurder werd. Eveneens enkele moeders geven aan dat zij juist formele 
kinderopvang gaan gebruiken door de nieuwe wet. Formele opvang was dan juist 
goedkoper geworden, of men is zich door de wet bewuster geworden van de prijzen 
van de opvang.
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De Wet kinderopvang is pas recent in werking getreden. In de vragenlijst die de moe-
ders rond de invoering van de wet is voorgelegd is ook gevraagd of zij, in reactie op 
de wet, plannen hebben om de kinderopvang te veranderen. Omdat de wet gericht 
is op de formele kinderopvang is hier ook toegespitst op veranderingen daarin. 10% 
van de moeders met formele kinderopvang antwoordt dat zij voornemens zijn om de 
kinderopvang te veranderen: zij zijn allen van plan om het aantal uren opvang te ver-
minderen (niet in tabel).

3.7� Conclusie

In ruim de helft van de huishoudens met kinderen onder de 4 jaar was in 2004 sprake 
van kinderopvang. In huishoudens met kinderen in de basisschoolleeftijd ligt dat 
aandeel met amper één op de drie huishoudens met opvang een stuk lager.

Informele opvang door grootouders, familie, vrienden en de oppas wordt meer 
aangewend dan de formele opvang in het kinderdagverblijf, de buitenschoolse 
opvang of bij een officiële gastouder. Vooral opvang door de grootouders is zeer 
populair. Ongeveer de helft van de werkende ouders die kinderopvang gebruiken 
heeft geregeld dat de grootouders deze opvang geheel of deels voor hun rekening 
nemen. Het kinderdagverblijf is van de formele kinderopvangvormen het meest tot 
gemeengoed aan het worden: 40% van de huishoudens met kinderen tot 4 jaar met 
kinderopvang maakt er gebruik van, al dan niet in combinatie met opvang door de 
grootouders. Maar in veel huishoudens is formele opvang zeker niet de norm. Vooral 
met kinderen op de basisschool regelt een groot deel van de werkende ouder(s) de 
combinatie van werk en zorg voor de kinderen op een dusdanige manier dat kinder-
opvang niet nodig is. Als zij wel een beroep doen op kinderopvang, is het meestal op 
een informele variant.

Hoewel kinderopvang bij uitstek een voorziening is voor werkende ouders, geeft 
een substantieel deel van de ouders de combinatie van arbeid en zorg voor kinderen 
vorm zonder dat daar kinderopvang aan te pas komt. Dat geldt dus niet alleen voor 
moeders die zich (tijdelijk) helemaal toewijden aan de zorg voor de kinderen thuis. 
Ook als er wel gewerkt wordt impliceert dat lang niet altijd dat er ook sprake is van 
kinderopvang. Moeders zijn verhoudingsgewijs veel doordeweekse dagen thuis 
om voor de kinderen te zorgen, terwijl hun partner werkt. Een duidelijk beeld dat 
ontstaat is dat van huishoudens met weliswaar vaak een werkende moeder (en vrij 
standaard een fulltime werkende vader), maar dan wel binnen de grens dat werk en 
zorg voor de kinderen te combineren zijn. Afhankelijk van die grenzen is dat vaak 
met, maar vaak ook zonder kinderopvang. Kinderopvang voor twee tot tweeënhalve 
dag per week is daarbij ook onder de gebruikers van opvang doorgaans de norm.

De gevolgen van de Wet kinderopvang voor het gebruik van formele kinderopvang 
lijken vooralsnog niet zo omvangrijk: in april 2004 geven slechts enkele gebruikers 
van formele opvang aan dat zij de opvang hebben opgezegd vanwege de nieuwe wet. 
Mogelijk moet de werking van de nieuwe wet echter nog verder doordringen.
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Noten

1 Het gebruik van kinderopvang is exclusief de peuterspeelzaal, overblijven en opvang 
in de schoolvakanties. Hoewel soms wel onder die noemer geschaard, vallen de eerste 
twee vormen niet onder de Wet kinderopvang. Daarbij komt dat de peuterspeelzaal 
vanwege de beperkte openingstijden op zichzelf nauwelijks een voorziening is voor 
werkende ouders. Ook het overblijven op school kent deels een ander karakter omdat 
het in toenemende mate voor alle kinderen gebruikelijker wordt om op school te blijven 
tussen de middag, al dan niet omdat de school een continurooster heeft. Opvang in 
schoolvakanties betreft geen wekelijkse structurele opvang. Om een totaalbeeld te 
schetsen volgen hier enkele cijfers over het gebruik van deze voorzieningen:  
53% van alle huishoudens met peuters (2 en 3 jaar) maakt gebruik van de peuterspeel-
zaal. Van hen geeft 18% aan die tijd aan betaald werk te besteden. In dat geval wordt de 
peuterspeelzaal doorgaans gecombineerd met informele opvang. Overblijven in ver-
band met werk (of studie) van de ouder(s) komt voor in 55% van de huishoudens met 
kinderen op de basisschool. Dat is inclusief de kinderen die te maken hebben met een 
continurooster (25%). Ter overbrugging van de vakantieperiodes geeft 55% aan niets 
(extra) te regelen. 32% van de ouders zorgt dat zij zelf thuis zijn in de vakantie door 
thuis te werken of vrije dagen op te nemen. In 37% van de huishoudens is er sprake van 
(extra) opvang. Deze wordt meestal geregeld bij familie of een andere informele oppas 
(29%). In mindere mate komt het voor dat de kinderen naar een kindercentrum gaan bij 
de buitenschoolse opvang (6%). Nog eens 2% regelt wat anders (bv. een vakantiekamp).

2 In een deel van de huishoudens komen alleen kinderen onder de 4 jaar voor (n = 379); 
een deel heeft alleen kinderen in de basisschoolleeftijd (n = 1170), én er zijn huishou-
dens waarin kinderen uit beide categorieën voorkomen (n = 405). Bij deze laatste huis-
houdens kijken we dus apart naar de opvang voor de 0-3-jarige en 4-12-jarige kinderen. 

3 Als er gedurende meer perioden sprake was van het gebruik van dezelfde vorm, is 
gevraagd om de laatste periode te noteren. Het gaat tevens over alle kinderen in het 
huishouden, niet uitsluitend over de 0-12-jarigen. Dit kan een onderschatting van het 
aantal veranderingen tot gevolg hebben.

4 Negen moeders geven aan dat zij vanwege de wet gestopt zijn met formele kinder-
opvang en drie dat zij minder uren afnemen. Eveneens drie moeders zijn juist formele 
opvang gaan gebruiken. Dit zijn dus zeer kleine aantallen binnen de totale onderzoeks-
groep bezien.
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4� Opvattingen�over�zorg�voor�kinderen�en�
kinderopvang

Ik�ben�weer�gaan�werken�toen�mijn�dochter�2�jaar�oud�was.�Mijn�ouders�wonen�in�de�
buurt�en�vonden�het�heel�leuk�om�op�hun�eerste�kleinkind�te�passen.�Op�de�tijden�dat�ik�
werkte,�ging�zij�naar�hun�toe,�of�opa�en�oma�kwamen�hier.�Ik�vind�dat�de�meest�ideale�
opvang,�na�de�ouders�zelf.�Opa�en�oma�voelen�toch�als�meest�‘eigen’.�Je�weet�hoe�ze�je�
kind�zullen�opvoeden.
(moeder, 43 jaar, hoogopgeleid, woont samen met partner, twee kinderen 
van 7 en 12 jaar, informele opvang)

4.1� Inleiding

Of kinderopvang goed is voor een kind is al jaren onderwerp van discussie en onder-
zoek. Men heeft het daarbij vooral over de invloed van formele kinderopvang op de 
ontwikkeling van het kind en de vraag is vaak negatief gesteld: kan het wel? Is het net 
zo goed als bij moeder thuis? Een definitief antwoord op deze vraag is door weten-
schappers nog niet gegeven. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek kwamen 
wel enige negatieve effecten van opvang van kinderen buiten het eigen gezin naar 
voren. Kinderen die door anderen worden opgevangen zouden met name iets agres-
siever zijn (besproken in IJzendoorn et al. 2004). De kinderopvang in Nederland is 
echter van betere kwaliteit dan in Amerika, al blijkt die volgens recent onderzoek wel 
achteruit te zijn gegaan (IJzendoorn et al. 2005). Amerikaanse kinderen gaan boven-
dien gemiddeld veel meer dagen naar het kinderdagverblijf dan kinderen in Neder-
land. Nederlandse onderzoeken tonen geen negatieve en ook geen positieve gevolgen 
aan, maar zijn te beperkt van opzet om met zekerheid te concluderen dat deze er ook 
niet zijn (IJzendoorn et al. 2004). Ouders die keuzes moeten maken over de opvang 
van hun kind hebben vooralsnog dus weinig houvast aan de wetenschap. Zij moeten 
afgaan op hun eigen oordelen over wat goed of slecht is voor het kind.

In dit hoofdstuk gaan we na wat die opvattingen zijn. We beginnen in para-
graaf 4.2 met de eisen die moeders stellen aan opvang van kinderen. Zijn die het 
beste af bij de eigen moeder of ouders, of kan opvang door anderen ook? Is individu-
ele aandacht voor het kind belangrijk, of vindt men juist het samenspelen met andere 
kinderen in een groep aantrekkelijk? Om na te gaan of moeders voor kinderen van 
verschillende leeftijden wellicht andere opvattingen hebben over opvang, maken we 
daarbij steeds onderscheid tussen baby’s, peuters en kinderen op de basisschool. 
Vervolgens kijken we in paragraaf 4.3 hoe moeders de verschillende vormen van 
formele en informele opvang beoordelen. In paragraaf 4.4 buigen we ons over het 
aantal dagen dat kinderen volgens de moeders maximaal door anderen dan de eigen 
ouders kunnen worden opgevangen. Ten slotte onderzoeken we in paragraaf 4.5 de 
relatie tussen opvattingen en het al dan niet zelf gebruikmaken van kinderopvang 
voor de eigen kinderen. 
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Omdat bekend is dat vrouwen met een hoger opleidingsniveau vaker gebruikmaken 
van formele kinderopvang, gaan we in dit hoofdstuk ook in op mogelijke verschillen 
in de opvattingen tussen vrouwen met een verschillend opleidingsniveau. Ook gaan 
we na of jongere moeders anders denken over kinderopvang dan oudere moeders, dit 
om erachter te komen of kinderopvang geleidelijk meer geaccepteerd raakt. 

4.2� Opvattingen�over�opvang�van�baby’s,�peuters�en�basisschoolleerlingen

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat zes op de tien moeders, toen hun eerste kind 
geboren werd, het gevoel had eigenlijk altijd thuis te moeten zijn voor het kind. Ook 
ten tijde van het onderzoek blijken veel vrouwen het gevoel te hebben dat kinderen 
het beste af zijn bij de eigen moeder of de eigen ouders. In tabel 4.1 is te zien dat ze 
dit vooral belangrijk vinden voor schoolkinderen (buiten schooltijd uiteraard). Ook 
baby’s en peuters zijn volgens ongeveer de helft van de moeders het beste af als zij 
alleen door de eigen moeder/ouders worden verzorgd. Aan opvang van kinderen in 
hun eigen huis wordt even vaak belang gehecht, ook hier in nog sterkere mate bij 
schoolkinderen dan bij baby’s en met name peuters. Verder vinden veel moeders dat 
schoolkinderen na schooltijd behoefte hebben aan individuele aandacht. 

Dat neemt niet weg dat het overgrote deel van de moeders óók vindt dat een baby 
of peuter (bij schoolkinderen niet gevraagd) kan worden verzorgd door een fami-
lielid/bekende en, in slechts iets mindere mate, een professionele leidster of oppas. 
Zelfs van de moeders die het het beste vinden voor een kind als het alleen door de 
eigen ouders wordt verzorgd, vindt de helft dat een baby ook kan worden toever-
trouwd aan een professionele leidster; bij peuters is dit zelfs tweederde. Blijkbaar is 
opvang in het eigen huis en door de eigen ouders volgens deze moeders het beste, 
maar is opvang door anderen ook goed genoeg. Een positieve waardering van opvang 
van kinderen in een groep zien we vooral bij peuters. Voor schoolkinderen wordt dit 
minder vaak benadrukt, waarschijnlijk omdat zij op school al met andere kinderen 
in een groep zitten. Het minst belangrijk wordt opvang van baby’s in een groep 
gevonden, ongetwijfeld omdat de mogelijkheden van baby’s om samen te spelen nog 
beperkt zijn. 

Met name laagopgeleide vrouwen hechten veel belang aan opvang van kinderen in de 
eigen omgeving en door de eigen ouders (cijfers zie bijlage A.6). Geen verschil is er 
tussen oudere en jongere moeders. 
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Tabel 4.1  
Opvattingen van de moeders over opvang van baby’s, peuters en basisschoolkinderen (aandeel mee eens/
enigszins mee eens) (alle moeders)a (in procenten)

baby 
(0-1 jaar)

peuter 
(2-3 jaar)

basis-
schoolkind

een baby/peuter kan het beste alleen door de eigen moeder worden 
verzorgd 46 38 –
een baby/peuter kan het beste alleen door de eigen ouders worden 
verzorgd; als een kind uit school komt heeft het individuele aandacht 
nodig van zijn eigen ouders 55 47 74
het is voor een baby/peuter het beste om in het eigen huis te worden 
verzorgd; als een kind uit school komt heeft het behoefte om thuis te zijn 57 44 72
een baby/peuter moet altijd individuele aandacht van een volwassene 
krijgen; het is belangrijk dat kinderen als zij uit school komen individuele 
aandacht krijgen van een volwassene 55 46 78
het is goed voor een baby om in een groep te worden opgevangen; het is 
belangrijk dat peuters samenspelen met andere kinderen in een groep; 
het is belangrijk dat kinderen als ze uit school komen, samenspelen met 
andere kinderen in een groep. 34 88 51
een baby/peuter kan aan een familielid of goede bekende worden toe-
vertrouwd 86 90 –
een baby/peuter kan aan een professionele leidster of oppas worden 
toevertrouwd 61 76 –
opvang na schooltijd leidt tot lange dagen, het is te vermoeiend voor 
kinderen – – 73
het is voor kinderen leuk om op de naschoolse opvang activiteiten te 
ondernemen – – 39

– : voor deze leeftijdsgroep niet gevraagd. 
a Er blijken geen verschillen te zijn tussen de opvattingen van moeders die wel en die geen kinderen in de genoemde  
 leeftijdsgroep hebben. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Moeders die verzorging door uitsluitend de eigen ouders voor een baby belangrijk 
vinden, vinden dat meestal ook voor peuters en schoolkinderen. Wij hebben deze 
stellingen samengevoegd tot één schaal, die aangeeft hoe belangrijk men ‘ver-
trouwdheid’ bij de opvang van kinderen vindt.1 Uit het feit dat de stellingen over 
individuele aandacht niet tot dit cluster behoren, en de stellingen over opvang in 
het eigen huis wel, kunnen we afleiden dat het deze moeders inderdaad vooral om 
vertrouwdheid te doen is, en niet om de hoeveelheid aandacht die een kind van een 
volwassene moet krijgen. 

Ook de stellingen over de mogelijkheid van opvang door anderen, en de waarde 
van opvang in een groep, blijken onderling sterk samen te hangen. Deze zijn samen-
gevoegd tot een tweede schaal, die gaat over de mate waarin opvang buiten de eigen 
kring, door anderen al dan niet in groepsverband, goed of leuk is voor het kind.2 
Beide schalen zijn onderling gecorreleerd; vrouwen die veel belang hechten aan 
opvang binnen het eigen gezin zijn, zoals te verwachten, minder gecharmeerd van 
opvang buiten deze eigen kring. Toch betreft het hier duidelijk twee aparte schalen/
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oordelen en zijn er ook vrouwen die vinden dat kinderen het beste thuis door hun 
eigen ouders kunnen worden opgevangen, maar tegelijkertijd positieve kanten zien 
aan opvang door anderen. In hoofdstuk 7 zullen deze schalen gebruikt worden om 
het gebruik van kinderopvang te verklaren. In paragraaf 4.3 komen ze ook terug bij 
het beoordelen van formele en informele opvangmogelijkheden door de moeders.

4.3� Beoordeling�opvangmogelijkheden�voor�baby’s,�peuters�en�basisschoolkinderen

Het merendeel van de moeders vindt dus dat de zorg voor een kind aan anderen kan 
worden toevertrouwd. In deze paragraaf gaan we in op deze anderen. We vroegen 
alle moeders aan wie zij een baby, peuter of basisschoolkind met een gerust hart 
zouden toevertrouwen. In tabel 4.2 staan de resultaten. Vermeld is het aandeel 
moeders dat de desbetreffende opvangvorm een goede mogelijkheid of zelfs ideale 
opvang vindt. 

Vrijwel alle moeders zouden een baby, peuter of schoolkind met een gerust hart 
aan ten minste één van de genoemde opvangmogelijkheden toevertrouwen (zie één 
na onderste rij van tabel 4.2). Dat komt met name door het grote vertrouwen in fami-
lie/bekenden. Vooral oma’s en opa’s worden door zeer veel moeders genoemd als 
betrouwbaar opvangadres. Ook de moeders die veel belang hechten aan opvang van 
kinderen thuis door de eigen ouders zijn zeer positief over deze informele netwerk-
opvang. Blijkbaar worden de grootouders of andere familieleden of bekenden, ook 
als ‘eigen’ gezien. 

De andere opvangvormen, alle opvang door personen die niet bij voorbaat beken-
den zijn van de ouders, worden door minder moeders als goede opvang gezien. De 
zelfgezochte oppas wordt nog het meeste genoemd, gevolgd door het kinderdagver-
blijf, en, als hekkensluiter, de gastouderopvang. Met name moeders die veel belang 
hechten aan opvang thuis door de eigen ouders, staan huiverig ten opzichte van 
opvang door onbekenden. Zij keuren vooral opvang in een kinderdagverblijf vaak 
af. Deze wordt blijkbaar het minst als ‘eigen’ gevoeld. De zelfgezochte oppas vinden 
ze nog het meest acceptabel, wellicht omdat ze daarbij het gevoel hebben greep te 
hebben op de keuze van de oppas, waardoor deze mogelijk nog wat meer als ‘eigen’ 
voelt dan opvang via een gastouder of het kinderdagverblijf. 

In de onderste rij van tabel 4.2 is te zien dat slechts iets meer dan eenderde van 
de moeders een kind met een gerust hart zou toevertrouwen aan één van de formele 
opvangvormen. Opmerkelijk genoeg is dit bij peuters nauwelijks hoger, terwijl moe-
ders voor kinderen in die leeftijdsgroep minder belang hechten aan ‘eigen’ en meer 
aan het samenspelen in een groep. We kunnen constateren dat de meeste moeders 
dan toch eerder aan de peuterspeelzaal denken dan aan het kinderdagverblijf. Over 
de peuterspeelzaal zijn de meeste moeders positief, terwijl het ook hier, net als bij 
het kinderdagverblijf, gaat om opvang van kinderen in een groep en begeleid door 
professionele leidsters. Mogelijk heeft dit verschil in beoordeling te maken met het 
beperkte aantal uren waarop peuters de peuterspeelzaal bezoeken. Wellicht speelt 
ook mee dat de peuterspeelzaal op de eerste plaats gericht is op het bieden van speel-
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mogelijkheden voor peuters, dus het belang van het kind zelf, en niet op het bieden 
van opvang voor werkende ouders. 

Tabel 4.2  
Beoordeling van opvangvormen voor baby’s, peuters en basisschoolleerlingen (aandeel moeders dat 
opvangvorm een goede mogelijkheid of ideaal vindt) (alle moeders)a (in procenten)

baby peuter
basisschool-
kind

grootouders 73 75 72

andere familie/vrienden/bekenden 61 67 68

zelfgezochte oppas 31 36 39

gastouderopvang (go) 23 25 25

kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (kdv/bso) 28 32 25
peuterspeelzaal n.v.t 70 n.v.t
ten minste één van de genoemde opvangvormen  
(excl. peuterspeelzaal) 87 89 87
ten minste één van de genoemde formele opvangvormen 
(kdv/bso/go) 35 40 34

a Er blijken geen verschillen te zijn in de beoordeling van de opvangvormen door moeders die wel en die geen kinderen in de  
 genoemde leeftijdsgroep hebben. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Hoogopgeleide vrouwen hebben veel vaker vertrouwen in de formele opvang dan 
middelbaar en laagopgeleide vrouwen (cijfers in bijlage A.6). Geen verschillen zien 
we tussen oudere en jongere moeders. 

Na de invoering van de Wet kinderopvang is de moeders gevraagd of zij denken 
dat dit invloed heeft gehad op de kwaliteit van de formele opvang. Vrijwel alle moe-
ders zijn van mening dat dat niet het geval is.

4.4� Opvattingen�over�het�aantal�dagen�dat�een�kind�door�anderen�kan�worden�
opgevangen

Vrijwel alle moeders hebben vertrouwen in ten minste één van de hiervoor genoemde 
opvangvormen. Wel stellen de moeders duidelijk grenzen aan het aantal dagen dat 
een kind door anderen dan de eigen ouders kan worden opgevangen. Met name bij 
baby’s ligt dat aantal laag: ruim een kwart vindt dat baby’s geen enkele dag door 
anderen kunnen worden opgevangen, en nog eens een kwart vindt een halve of 
hele dag per week maximaal toelaatbaar. De mogelijkheden bij peuters liggen wat 
ruimer, maar ook hier vindt bijna de helft van de moeders één dag opvang het maxi-
mum. De meeste ruimte is er voor opvang van schoolkinderen: tweederde van de 
moeders vindt dat zij twee of zelfs meer dagen na schooltijd door anderen kunnen 
worden opgevangen. Dat lijkt in tegenspraak met de eerdere constatering (in § 4.2) 
dat veel moeders het juist voor schoolkinderen belangrijk vinden dat zij na schooltijd 
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thuis, door de eigen ouders, worden opgevangen. Mogelijk dat zij menen dat school-
kinderen, omdat ze al wat ouder zijn, minder beschermd hoeven te worden, waar-
door het minder erg is als zij niet altijd de ‘beste’ opvang krijgen. 

Tabel 4.3  
Aantal dagen dat de zorg voor baby’s, peuters en basisschoolkinderen volgens moeders aan anderen kan 
worden uitbesteed (in procenten en gemiddeld aantal dagen)

baby peuter basisschoolkind

0 dagen 27 15 16

0,5-1 dag 25 29 11

1,5-2 dagen 26 31 44

2,5-3 dagen 18 20 20

3,5-5 dagen 4 5 9

gemiddeld aantal dagen 1,4 1,6 2

Bron: SCP (GKO’04 voor aantal dagen baby en peuter en GKO’05 voor aantal dagen schoolkind)

Zoals verwacht vinden met name de moeders die menen dat een kind het beste af is 
bij de eigen ouder, opvang door anderen helemaal niet wenselijk of hoogstens voor 
één dag per week. Hoogopgeleide moeders vinden dat kinderen meer dagen door 
anderen kunnen worden opgevangen dan laagopgeleide moeders (zie bijlage A.6). 
Geen verschil vinden we tussen jongere en oudere moeders. Jonge moeders vinden 
net als oudere moeders dat de zorg voor een kind slechts een heel beperkt aantal 
dagdelen aan anderen kan worden uitbesteed. 

4.�� Relatie�opvattingen�met�gebruik�kinderopvang

Er is een sterke samenhang tussen de opvattingen over zorg voor kinderen en het al 
dan niet gebruikmaken van (formele) kinderopvang. Vrijwel niemand maakt gebruik 
van opvangvormen die ze eigenlijk niet zo ideaal vinden. Deze uitkomst is niet ver-
wonderlijk. Weinig ouders zullen een kind toevertrouwen aan opvang die zij niet 
zien zitten, en, als zij dat noodgedwongen toch moeten, zullen zij sterk geneigd zijn 
om hun opvattingen over de opvang te herzien. Of het gunstige oordeel vooraf ging 
aan het gebruik, of daar een gevolg van was is uitsluitend te achterhalen in onder-
zoek waarin de moeders langere tijd worden gevolgd. Dat is hier niet het geval. Wel 
hebben we gezien dat veel moeders nu aangeven al voor de geboorte van hun eerste 
kind het gevoel te hebben gehad dat ze eigenlijk altijd thuis zouden moeten zijn voor 
hun kind. Dit zijn over het algemeen dezelfde moeders die nu aangeven dat het kind 
volgens hen het beste af is bij de eigen moeder/ouders en in het eigen huis.3 Uit een 
onderzoek waarbij opvattingen van dezelfde mensen gedurende zes jaar zijn vergele-
ken, blijkt ook dat deze redelijk stabiel zijn (Keuzenkamp en Oudhof 2005). Daarom 
zullen we in dit onderzoek opvattingen over kinderopvang beschouwen als een onaf-
hankelijke variabele, die, naast andere factoren, van invloed kan zijn op het gebruik. 
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Om de relatie tussen opvattingen en gebruik in kaart te brengen hebben we de moe-
ders naar hun oordeel over formele en informele kinderopvang opgedeeld in vier 
groepen. We onderscheiden aan de ene kant moeders die geen vertrouwen hebben 
in zowel informele als formele opvang, en aan de andere kant moeders die hun kind 
met een gerust hart aan zowel de informele als de formele opvang toevertrouwen. 
Daartussenin zitten de moeders die alleen vertrouwen hebben in informele of for-
mele opvang.4 In de kolommen erachter is te zien of de moeders buitenshuis werken 
en of ze gebruikmaken van (formele) kinderopvang. We zien dat van de moeders die 
zowel formele als informele opvang afkeuren, 8% desondanks gebruikmaakt van 
formele opvang en 2% van informele opvang. 

Tabel 4.4  
Arbeidsparticipatie en het gebruik van kinderopvang naar het oordeel van moeders over formele en  
informele kinderopvang (in procenten)

(n) =

geen werk, 
geen kinder-
opvang

werk, geen 
kinder-
opvang

werk, infor-
mele kinder-
opvang

werk, formele kinder-
opvang (naast eventueel 
informele opvang)

informeel en formeel niet goed 179 53 38 8 2

informeel goed/formeel niet 911 40 31 28 1

formeel goed/informeel niet 120 16 36 14 34

formeel en informeel goed 744 22 27 25 27

totaal 1954 33 30 25 13

Bron: SCP (GKO’04)

In tabel 4.4 is te zien dat de moeders die geen enkele vorm van formele of informele 
kinderopvang goedkeuren, inderdaad nauwelijks gebruikmaken van kinderopvang. 
Slechts één op de tien heeft opvang, met name informele opvang. De rest werkt 
niet, of alleen als de kinderen op school zijn of de partner thuis. Voor de vrouwen 
die alleen vertrouwen hebben in informele opvang geldt min of meer hetzelfde. De 
meeste werken niet, of redden het zonder gebruik te maken van opvang. Slechts een 
kwart maakt daadwerkelijk gebruik van opvang door grootouders, familie of beken-
den. 

Een heel ander beeld zien we bij de vrouwen die vertrouwen hebben in formele 
opvang. Deze vrouwen hebben veel vaker een baan buitenshuis, en de meesten 
maken daarbij gebruik van opvang. Hier vinden we de gebruikers van formele 
kinderopvang, maar ook wordt gebruik gemaakt van informele opvang. Toch heeft 
ook van deze vrouwen de helft geen opvang, waarvan een deel ook geen werk bui-
tenshuis. We kunnen dus concluderen dat vrouwen vrijwel nooit gebruikmaken van 
opvang die zij niet goed vinden. Het omgekeerde geldt niet. Van de vrouwen die ver-
trouwen hebben in informele of formele opvang, maakt de helft of minder daar ook 
daadwerkelijk gebruik van. In de volgende hoofdstukken gaan we na of dit te maken 
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heeft met een gering aanbod van de verkozen opvangvormen (hoofdstuk 5) of met te 
hoge kosten (hoofdstuk 6). 

4.�� Conclusie

In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de opvattingen van moeders over de opvang van 
baby’s, peuters en schoolkinderen. Duidelijk is geworden dat veel moeders opvang 
van kinderen in hun eigen omgeving, door de eigen ouders of moeder, het beste 
vinden voor een kind. Voor hen komt meestal uitsluitend opvang door bekenden 
(grootouders, familie, vrienden) in aanmerking. Met name grootouders worden door 
zeer veel moeders gezien als een betrouwbaar opvangadres. Voor ruim eenderde 
van de moeders is ook formele opvang een optie. Vrijwel geen enkele moeder maakt 
gebruik van een opvangvorm die zij eigenlijk minder geschikt vindt voor een kind. 
Ook zijn de moeders terughoudend wat betreft het aantal dagen dat een kind aan 
de zorg van anderen kan worden toevertrouwd. Driekwart van de moeders vindt dat 
dit slechts kan voor maximaal één of twee dagen per week. Deze opvattingen staan 
gebruik van kinderopvang in de weg. Vrijwel geen enkele moeder maakt gebruik van 
een opvangvorm die zij eigenlijk minder geschikt vindt voor een kind. 

Hoger opgeleide moeders vinden vaker dat een kind kan worden toevertrouwd 
aan formele kinderopvang dan lager opgeleide moeders. Ook vinden zij dat kinderen 
meer dagen per week kunnen worden opgevangen dan moeders met een lagere oplei-
ding. Deze opvattingen beperken de mogelijkheden voor opvang van kinderen door 
anderen dan de eigen ouders. Met name lager opgeleide moeders staan hier vaak 
huiverig tegenover. Geen verschil in opvattingen hebben we gevonden tussen oudere 
en jongere moeders. Ook jonge moeders vinden dat het uitbesteden van de zorg 
voor kinderen slechts voor een beperkt deel van de week mogelijk is, en bekijken de 
formele opvang net zo kritisch als oudere moeders. Er zijn dus geen aanwijzingen 
dat jongere generaties vrouwen makkelijker denken over het uitbesteden van de zorg 
voor kinderen, dan oudere vrouwen. 

Wat de vaders van dit alles vinden is in dit onderzoek niet aan de orde gekomen. 
Opmerkelijk is dat in de interviews (tijdens het kwalitatieve vooronderzoek) ook de 
moeders zelf het zelden of nooit hadden over de visie van hun partner. Dit wekt de 
indruk dat kinderopvang vooral een zaak van de vrouw is. Die indruk wordt beves-
tigd door de enige vrouw die tijdens het interview wel aangeeft wat haar man vindt. 
Zij denkt dat hij het waarschijnlijk niet leuk zou vinden als hun kind naar een kin-
derdagverblijf zou gaan. ‘Maar’, voegde ze eraan toe, ‘daar heeft hij in principe niets 
over te zeggen, hij zit niet alle dagen met die kinderen.’ Uit ander onderzoek blijkt 
dat de opvattingen van vrouwen en mannen over kinderopvang elkaar niet ontlopen 
(Portegijs et al. 2004: 109-115). 
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Noten

1 Bij het construeren van een schaal worden de waarden van de afzonderlijke items 
opgeteld en vervolgens gedeeld, waardoor men een gemiddelde waarde krijgt. De 
schaal ‘belang opvang in eigen omgeving’ bestaat uit alle stellingen over het belang van 
de opvang van een baby, peuter of schoolkind door de eigen ouders/moeder en in het 
eigen huis. De alpha van deze schaal is 0,90. Dat duidt op een hoge interne consistentie 
van de schaal. De antwoorden van de vrouwen op de acht stellingen waaruit de schaal is 
opgebouwd, gaan dus in dezelfde richting.

2 De alpha van deze schaal is 0,86. 
3 Van de moeders die ten tijde van het onderzoek veel belang hechtten aan opvang van 

een kind in het eigen huis en door de eigen ouders, vond 90% bij de geboorte van hun 
eerste kind ook al dat zij altijd thuis zouden moeten zijn. 

4 Uit factoranalyse blijkt dat ook de oordelen over geschiktheid van opvangvormen niet 
veel verschillen naar leeftijd van het kind. Moeders die formele kinderopvang goed 
vinden voor een baby, vinden dat vrijwel altijd ook voor peuters en schoolkinderen. 
Hetzelfde geldt voor de informele kinderopvang. 
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�� Aanbod�kinderopvang

Toen�ik�in�verwachting�was,�zijn�we�ons�gaan�beraden�op�kinderopvang.�De�tante�van�
mijn�man�gaf�aan�wel�op�het�kindje�te�willen�passen.�Er�is�ook�een�kinderdagverblijf�
in�de�buurt�en�daar�hebben�we�ons�ook�ingeschreven.�Maar�daar�hebben�we�nog�geen�
gebruik�van�gemaakt.�Toen�we�eenmaal�een�plek�aangeboden�kregen,�was�al�besloten�
dat�ons�kindje�naar�de�tante�zou�gaan.�Of�er�gastouderopvang�in�de�buurt�is�zou�ik�
niet�weten,�daar�heb�ik�nooit�naar�geïnformeerd.
(moeder, 29 jaar, hoogopgeleid, woont samen met partner, één kind van  
0 jaar oud, informele opvang)

�.1� Inleiding

Over het aanbod van formele opvang is veel bekend. Zo heeft het Netwerkbureau 
Uitbreiding Kinderopvang jarenlang bijgehouden hoe het aantal kindplaatsen zich 
ontwikkelde en of dit in de pas liep met de door de overheid geplande uitbreiding. 
Daardoor weten we dat het aantal kinderdagverblijven en instellingen voor bui-
tenschoolse opvang sinds begin jaren negentig enorm is toegenomen. Het aantal 
kindplaatsen in de gastouderopvang is juist iets afgenomen. Over het aanbod aan 
informele opvang daarentegen weten we tot nu toe niets. En wat dit aanbod betreft 
is er juist enige reden tot bezorgdheid. Aanbieders van informele opvang zijn vrijwel 
altijd vrouwen, met name redelijk hoog opgeleide vrouwen van middelbare leeftijd 
(Remery et al. 2000). Nu steeds meer vrouwen buitenshuis werken, ook oudere vrou-
wen en met name hoogopgeleide vrouwen, is het goed denkbaar dat het aanbod aan 
informele opvang afneemt. Aan de andere kant is het mogelijk dat door de vergrij-
zing het aanbod aan informele opvang juist groot is. 

In dit hoofdstuk zullen we het aanbod van formele en informele kinderopvang in 
kaart brengen. In paragraaf 5.2 kijken we welke opvangmogelijkheden volgens de 
moeders op bereisbare afstand aanwezig zijn. Vervolgens gaan we in paragraaf 5.3 na 
of de opvangtijden aansluiten bij de tijden waarop opvang nodig is. In paragraaf 5.4 
ten slotte bespreken we de relatie tussen het aanbod van kinderopvang en het gebruik. 
Van welke opvangmogelijkheden maken moeders, mits beschikbaar, vaak gebruik? En 
werken deze vrouwen dan ook vaker buitenshuis? 

�.2� Opvang�in�de�buurt

Aan de moeders hebben we gevraagd of zij een beroep kunnen doen op 
(schoon)ouders of andere familieleden of bekenden die op hun kind zouden kunnen 
en willen passen, en of er formele opvang op bereisbare afstand aanwezig is. De 
vragen over formele opvang voor schoolkinderen zijn alleen gesteld aan moeders die 
een schoolgaand kind hebben. In tabel 5.1 is te zien welke opvangmogelijkheden 
volgens de moeders op bereisbare afstand aanwezig zijn. 
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Tabel 5.1  
Aanbod kinderopvang op een ‘voor de ouder(s) bereisbare afstand’ (moeders met kind in desbetreffende 
leeftijdsgroep) (in procenten)

indien zicht op aanbod:

weet niet
op bereisbare  
afstand aanwezig

niet op bereisbare 
afstand aanwezig

grootouders 0 60 40

andere familie/bekenden 13 71 29

gastouderopvang 60 93 7

kinderdagverblijf 13 98 2

peuterspeelzaal 3 100 0

voorschoolse opvang 34 46 54

naschoolse opvang 20 81 19
vakantieopvang 50 63 37

Bron: SCP (GKO’04)

Het aanbod aan informele netwerkopvang is groot. De meeste moeders, zes op de 
tien, heeft ouders of schoonouders in de buurt wonen die in principe op kleinkin-
deren zouden kunnen én willen passen. Als grootouders geen optie zijn, komt dit 
in de meeste gevallen omdat ze er niet meer zijn, te oud zijn of te ver weg wonen om 
op te passen. Slechts 14% van alle moeders geeft aan dat de grootouders niet willen 
oppassen. Grootouders vertonen dus een grote bereidheid om op hun kleinkinderen 
te passen. Naast deze grootouders hebben de meeste moeders ook nog andere fami-
lieleden, vrienden of bekenden in de buurt wonen die op kinderen zouden willen en 
kunnen passen.

Het aanbod aan formele opvang is nog groter. Van de formele opvangvormen zijn 
de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang volgens de meeste 
moeders in hun buurt aanwezig. Hoe het zit met het aanbod aan gastouderopvang, 
voorschoolse opvang en vakantieopvang is onduidelijk: veel moeders hebben geen 
idee of dat in de buurt beschikbaar is. Volgens de moeders die wel een beeld hebben 
van het aanbod, is gastouderopvang wel vrijwel altijd aanwezig, maar vakantieop-
vang en met name voorschoolse opvang niet. 

We kunnen concluderen dat een deel van de moeders geen volledig beeld heeft van 
de formele opvangmogelijkheden in hun omgeving. Met name de gastouderopvang 
en opvangmogelijkheden voor schoolkinderen voor/na schooltijd en in vakanties 
vallen buiten het blikveld. Dit is zowel het geval bij moeders die niet buitenshuis 
werken, als bij moeders die dat wel doen. Onduidelijk is of dit komt omdat deze 
opvangvorm niet aanwezig is, de moeders deze bij voorbaat uitsluiten en zich daarom 
ook niet georiënteerd hebben op de mogelijkheden, of dat deze opties te weinig 
zichtbaar zijn en daarom aan de aandacht ontsnappen van een deel van de potentiële 
afnemers. De grote bekendheid met kinderdagverblijven in de omgeving suggereert 
het laatste. De kinderdagverblijven worden, zo hebben we in hoofdstuk 4 gezien, net 
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als de gastouderopvang en de buitenschoolse opvang, ook door slechts een minder-
heid van de moeders gezien als een goede opvangmogelijkheid. Wel zijn ze blijkbaar 
veel zichtbaarder, ook voor moeders die daar geen gebruik van wensen te maken.

Eén opvangvorm is hiervoor nog buiten beschouwing gelaten: de zelfgezochte 
oppas. Hierbij kan niet gesproken worden van een aanbod: het moet gecreëerd 
worden. Of er een betaalde oppas te vinden zou zijn in de buurt is voor zeer veel 
vrouwen een open vraag. Zij hebben nooit een poging gedaan een oppas te vinden en 
weten dus niet of dat een mogelijkheid zou zijn geweest. Degenen die dat wel hebben 
gedaan (16%), hebben wel vrijwel altijd een goede oppas kunnen vinden. 

Er blijken geen grote verschillen te zijn tussen stedelijke en landelijke gebieden wat 
betreft het aanbod aan opvang. Vrouwen in de stedelijke gebieden melden slechts 
iets vaker dat er een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en vakantieopvang 
aanwezig is in de buurt, vrouwen op het platteland iets vaker dat er grootouders of 
andere familie en bekenden in de buurt wonen die willen oppassen. Geen relatie zien 
we tussen het opleidingsniveau van de moeder en het aanbod aan kinderopvang. 
Vrouwen met een hoog opleidingsniveau zeggen even vaak (schoon)ouders of fami-
lie/bekenden in de buurt te hebben die willen en kunnen oppassen. Wel geven hoger 
opgeleiden vaker aan een oppas te hebben gezocht en is er volgens hen vaker gastou-
deropvang, naschoolse opvang en vakantieopvang in de buurt. De lager opgeleiden 
zeggen vaker dat ze dat niet weten, of dat het er niet is. 

�.3� Opvangtijden�en�de�opvangbehoefte�van�ouders

Aanwezigheid is niet genoeg: de opvang moet wat betreft tijden ook aansluiten bij 
de behoefte van de ouders. Hoe beoordelen de ouders de verschillende opvangmoge-
lijkheden in dit opzicht? Deze vraag is aan alle moeders gesteld, ook de moeders die 
momenteel niet werken. Problemen met het vinden van opvang op de in hun beroep 
gangbare werktijden zou immers een reden kunnen zijn waarom zij niet werken. 
Zij geven antwoord op de vraag of de opvangtijden zouden aansluiten als zij zouden 
werken (tabel 5.2). 
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Tabel 5.2  
Mate waarin de opvangtijden aansluiten bij de behoefte, naar arbeidsparticipatie van de moeders  
(in procenten)

wel mening (percentage dat aangeeft dat  
opvangtijden (redelijk) aansluiten bij behoefte):

geen mening over 
opvangtijden

moeder 
werkt niet

moeder 
werkt totaal

grootouders 15 76 80 79

andere familie/bekenden 20 71 75 73

zelfgezochte oppas 38 58 72 68

gastouderopvang 55 49 57 55

kinderdagverblijf 45 50 60 57

peuterspeelzaal 25 54 44 47

buitenschoolse opvang 55 44 56 53
vakantieopvang 61 36 48 45

Bron: SCP (GKO’04)

Allereerst valt op dat veel moeders bij met name de formele opvangmogelijkheden 
geen idee hebben of de opvangtijden zouden aansluiten bij hun behoefte; zij kennen 
de opvangtijden niet, of hebben nog nooit over de mate van aansluiting nagedacht. 
Moeders die niet buitenshuis werken hebben iets vaker geen oordeel over de opvang-
tijden (niet in tabel), maar ook van de moeders die buitenshuis werken heeft de helft 
geen oordeel over de opvangtijden van de gastouderopvang, de naschoolse opvang en 
de vakantieopvang, en weet eenderde niet of de openingstijden van het kinderdagver-
blijf zouden aansluiten.

Vervolgens wordt duidelijk dat de mensen die wel een oordeel hebben over de 
opvangtijden, het meest positief zijn over de opvangtijden in de informele opvang. 
Met name grootouders sluiten volgens zeer velen goed aan bij de tijden waarop 
opvang nodig is. Minder vaak oordeelt men positief over de formele opvangvor-
men, slechts iets meer dan de helft vindt dat de tijden (redelijk) aansluiten bij hun 
behoefte. Dat moeders vaker positief zijn over de opvangtijden in de informele 
opvang is begrijpelijk. Deze worden immers in onderling overleg vastgesteld. 
Waarom zij niet net zo positief zijn over de tijden van de gastouderopvang is niet zo 
duidelijk. Die worden immers ook in overleg vastgesteld. Mogelijk weten veel vrou-
wen niet dat dit het geval is, of verwachten zij van de gastouder minder inschikkelijk-
heid dan van een bekende. 

Moeders die niet buitenshuis werken zijn iets minder positief over de opvang-
tijden van de formele opvang dan moeders die dat wel doen. Minder aansluitende 
opvangtijden zou dus één van de redenen kunnen zijn waarom zij niet werken. 
Echter, in hoofdstuk 2 (tabel 2.5) hebben we gezien dat slechts 1% van de moeders 
die niet werken, aangeeft dat ze dat wel zouden willen als ze flexibele kinderopvang 
zouden kunnen vinden. Een belangrijk obstakel zijn deze opvangtijden voor de 
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niet-werkenden dus toch niet. Ouders die beiden op vaste dagen op kantoortijden 
werken zijn het meest positief over de opvangtijden van de formele opvang. Minder 
positief zijn de ouders waarvan één op wisselende dagen en/of buiten kantoortijden 
werkt. Ouders die beiden op wisselende dagen en/of buiten kantoortijden werken, 
zijn het minst vaak te spreken over de opvangtijden van de formele opvang. Over de 
opvangtijden in de informele opvang zijn alle groepen even positief. Van de werken-
den zou (zie nogmaals tabel 2.5) 3% meer uren willen werken als ze flexibele opvang 
zouden kunnen vinden. 

Tabel 5.3  
Aandeel moeders dat (redelijk) uit de voeten kan met de opvangtijden, naar arbeidspatroon van de vrouw 
en haar partner (alleen buitenshuis werkende moeders met een oordeel over opvangtijden)a (in procenten)

vrouw en partner werken 
op vaste dagen/kantoor-
tijden

vrouw of partner werkt op 
wisselende dagen en/of   
’s nachts/in het weekend

vrouw en partner werken 
op wisselende dagen 
en/of ’s nachts/in het 
weekend

grootouders 80 79 85

andere familie/bekenden 73 74 82

zelfgezochte oppas 72 72 75

gastouderopvang 62 54 49

kinderdagverblijf 70 55 41

peuterspeelzaal 43 46 44

buitenschoolse opvang 65 50 41
vakantieopvang 58 43 20

a Vrouwen zonder partner zijn ingedeeld naar arbeidspatroon van de vrouw in de tweede en vierde kolom. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

De meeste moeders die gebruikmaken van een opvangvorm zeggen dat de opvang-
tijden goed tot redelijk aansluiten bij hun behoefte (niet in tabel). Bij zo’n 10% van de 
gebruikers (ongeacht opvangvorm) is dit niet het geval. Hieruit kunnen we conclude-
ren dat als de opvangtijden niet ideaal zijn, dit nog niet automatisch betekent dat de 
opvang dan ook per definitie niet bruikbaar is. Ook uit hoofdstuk 2 blijkt dat slechts 
weinig vrouwen meer zouden willen werken als ze flexibele opvang zouden kunnen 
vinden. 

�.4� Relatie�aanbod�en�gebruik�van�opvangvorm

In tabel 5.4 is te zien hoe vaak ouders gebruikmaken van een opvangvorm, als 
deze in de buurt beschikbaar is.1 Voor de ouders die geen gebruik maken van de 
beschikbare opvangvorm is te zien of zij de voorkeur hebben gegeven aan een andere 
opvangvorm, of dat zij geen opvang gebruiken. In de laatste kolom van tabel 5.4 
staat het percentage ouders dat gebruikmaakt van de genoemde opvangvorm als 
deze in de buurt beschikbaar is. We zien dat met name op het aanbod van grootou-
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ders vaak wordt ingegaan. Van de moeders die (schoon)ouders in de buurt hebben 
die kunnen en willen oppassen, maakt eenderde van dat aanbod gebruik. De overige 
tweederde regelt de opvang voornamelijk zelf: zij werken niet of werken bijvoor-
beeld alleen op tijden dat de kinderen naar school zijn, zodat ze geen opvang nodig 
hebben. Zelden wordt gebruikgemaakt van andere opvangvormen als grootouders in 
de buurt wonen en willen en kunnen oppassen. Het opvangpercentage is ook hoog 
bij het kinderdagverblijf. Een kwart van de ouders met een nog niet schoolgaand 
kind en een kinderdagverblijf in de buurt, brengt het kind naar dit kinderdagverblijf. 
Maar anders dan bij beschikbare grootouders wordt nog vaker gebruikgemaakt 
van andere opvang, ondanks het kinderdagverblijf om de hoek. Van de andere 
opvangvormen wordt, ook als ze aanwezig zijn in de buurt, weinig gebruikgemaakt. 
Meestal wordt de voorkeur gegeven aan een andere opvangvorm (vooral de grootou-
ders), of wordt geen gebruik gemaakt van opvang. 

Tabel 5.4  
Arbeidsparticipatie en gebruik van kinderopvang als kinderopvang in de buurt aanwezig is (in procenten)

geen werk, geen 
kinderopvang

werk, geen kinder-
opvang

werk, gebruik 
andere vorm van 
kinderopvang

werk, gebruik van 
opvangvorm

grootouders 29 27 12 33

andere familie/ bekenden 26 30 32 12

gastouderopvang 29 30 37 4

kinderdagverblijfa 28 14 34 24

naschoolse opvanga 30 34 26 9
vakantieopvanga 29 30 32 10

a Alleen moeders met kinderen in de desbetreffende leeftijd. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Uit tabel 5.4 kunnen we geen conclusies trekken over de relatie tussen het aanbod van 
een opvangvorm en het al dan niet buitenshuis werken van de moeder. In tabel 5.4 
staan immers uitsluitend de vrouwen die de beschikking hebben over een opvang-
vorm. Aangezien de meeste moeders (schoon)ouders of andere bekenden in de buurt 
hebben die willen oppassen, en vrijwel iedereen ook op bereisbare afstand van een 
kinderdagverblijf woont, gaat het dus vaak om ongeveer dezelfde groep en is het niet 
vreemd dat het aandeel niet-werkenden (tweede kolom) weinig variatie vertoont. 

Om de vraag te beantwoorden of er een relatie is tussen het aanbod aan opvang en 
het al dan niet buitenshuis werken van de moeder, moeten we de vrouwen met elkaar 
vergelijken die wel/niet de beschikking te hebben over een opvangvorm (zie tabel 5.5). 
Deze vergelijking heeft alleen zin als beide groepen van redelijke omvang zijn. Omdat 
er volgens vrijwel alle vrouwen een kinderdagverblijf in de buurt is, kunnen we het 
effect daarvan op de arbeidsparticipatie van vrouwen dus niet vaststellen. Hetzelfde 
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is het geval bij de gastouderopvang. Zeer veel vrouwen weten niet of die in de buurt 
beschikbaar is. Van de overige vrouwen geeft slechts een enkeling aan dat er geen 
gastouderopvang in de buurt is. Deze groep is te klein om conclusies op te baseren. 
Bij de overige formele opvangvormen zien we geen verband tussen aanbod en arbeids-
participatie van de moeder. Aanbod van informele opvang blijkt wel samen te hangen 
met arbeidsparticipatie. Vrouwen van wie grootouders of andere familieleden/beken-
den willen opvangen, hebben iets vaker werk dan vrouwen die niet de beschikking 
hebben over informele netwerkopvang. 

Tabel 5.5  
Aandeel werkende moeders naar aanbod van de opvang (excl. moeders die niet weten of er aanbod is) 
(in procenten)

in buurt beschikbaar niet in buurt beschikbaar

grootouders 72 62

familie/vrienden/bekenden 74 61

kinderdagverblijfa 69 –

gastouderopvang 71 –

voorschoolse opvanga 68 67

naschoolse opvanga 70 66
vakantieopvanga 71 64

– : groep is te klein. 
a Alleen moeders met kind in de desbetreffende leeftijd. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

�.�� Conclusie

Een gering aanbod aan opvangmogelijkheden lijkt niet de reden waarom veel moe-
ders niet werken, of werken zonder anderen in te schakelen voor de opvang van hun 
kinderen. In dit hoofdstuk is gebleken dat een deel van de vrouwen niet op de hoogte 
is van het aanbod aan opvang in hun buurt. Zij hebben zich daar blijkbaar niet op 
georiënteerd. Met name zijn moeders nauwelijks op de hoogte van eventuele gastou-
deropvang of vakantieopvang in hun buurt. 

Van de vrouwen die wel zicht hebben op het opvangaanbod in hun buurt, 
meldt vrijwel iedereen dat er een kinderdagverblijf is, en ook is volgens de meeste 
naschoolse opvang beschikbaar. Ook het aanbod aan informele opvang is groot: veel 
moeders hebben ouders of schoonouders in de buurt wonen, en die (schoon)ouders 
vertonen een grote bereidheid om op hun kleinkind te passen. Van dit ruime aanbod 
aan opvangmogelijkheden wordt echter lang niet altijd gebruikgemaakt. Het aanbod 
van grootouders om op te passen wordt door tweederde van de moeders afgeslagen, 
terwijl dit toch een opvangvorm is waar de meeste veel vertrouwen in hebben. Blijk-
baar regelen deze moeders de opvang nog liever zelf: zij werken niet, of weten werk 
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en zorg zo in te richten dat opvang niet nodig is. Van het aanbod aan andere opvang-
mogelijkheden wordt nog (veel) minder gebruikgemaakt.

Noot

1 Van opvangvormen die niet in de buurt beschikbaar zijn wordt heel sporadisch gebruik-
gemaakt, mogelijk als tijdelijke noodvoorziening.
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�� Kosten�van�kinderopvang

De�kosten�van�kinderopvang�maken�me�niet�uit.�Zelfs�toen�mijn�man�studeerde�en�we�
weinig�geld�hadden,�is�onze�zoon�naar�het�kinderdagverblijf�gegaan.�Liever�een�oude�
auto�en�niet�op�vakantie�dan�daar�op�beknibbelen.�En�het�is�voor�een�overzienbare�tijd.�
Als�ik�er�vier�jaar�uit�was�geweest,�dan�had�ik�nu�nooit�op�dit�niveau�teruggekomen.��
Dat�had�veel�meer�gekost.�Maar�als�de�kosten�verder�zouden�stijgen�en�boven�de�900�
euro�per�maand�uit�zouden�komen�(een�kwart�van�het�huishoudinkomen)�dan�wordt��
het�me�te�gek.�Dan�zou�mijn�man�een�van�zijn�deeltijdbanen�eraan�geven.
(moeder, 34 jaar, middelbaar opgeleid, woont samen met partner, twee 
kinderen van 0 en 8 jaar oud, formele opvang)

�.1� Inleiding

Er is altijd veel te doen over de kosten van kinderopvang. Formele opvang wordt 
vaak als duur bestempeld en vrouwen mopperen regelmatig dat ze ‘niet willen 
werken voor de opvang’. Na het invoeren van de Wet kinderopvang (Wk) is er nog 
meer onrust ontstaan. Er zijn veel klachten van ouders over sterk gestegen kosten 
van formele opvang (bv. op de fnv-website en de nieuwsrubriek van de website van 
BOinK). Ook de overheid vindt de betaalbaarheid van de kinderopvang belangrijk. 
Het kabinet heeft dan ook voor 2006 en later 130 miljoen euro extra uitgetrokken om 
de ouderbijdrage vanaf de middeninkomens te matigen (tk 2005/2006b). 

In dit hoofdstuk kijken we of formele kinderopvang inderdaad zo duur is en of 
de ouderbijdrage is toegenomen na invoering van de Wk. Een andere vraag is of de 
kosten van kinderopvang, en van formele kinderopvang in het bijzonder, een drem-
pel vormen om hiervan gebruik te maken. 

In paragraaf 6.2 laten we zien wat er door ouders aan verschillende vormen van kin-
deropvang wordt betaald. Het gaat dus (bij formele opvang) niet om de kostprijs van de 
opvang, maar om de kosten die de ouders maken (de ouderbijdrage). In paragraaf 6.3 
gaan we in op het oordeel van de moeders over de kosten van de verschillende vormen 
van opvang; vinden ze de kosten redelijk of te hoog? Het beslag dat de kosten van de 
kinderopvang leggen op het netto-inkomen komt aan de orde in paragraaf 6.4, terwijl 
paragraaf 6.5 ingaat op de veranderingen in 2005 door de Wet kinderopvang. In para-
graaf 6.6 wordt een verband gelegd tussen het oordeel over de kosten en het gebruik 
van kinderopvang. De laatste paragraaf (6.7) vat het hoofdstuk samen.

�.2� Wat�betalen�ouders�voor�kinderopvang�in�2004?

In deze paragraaf bekijken we welke kosten ouders maken voor de opvang van hun 
kinderen in 2004, dus voordat de Wk van kracht werd. We kijken naar het bedrag dat 
de ouders per uur zelf betalen voor de verschillende vormen van kinderopvang. Het 
gaat daarbij om het deel van de kosten dat ouders zelf zeggen te betalen, na aftrek 
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van eventuele werkgeversbijdragen.1 In tabel 6.1 staat een overzicht van de prijzen 
die ouders zeggen te betalen voor het gebruik van kinderopvang. Omdat informele 
kinderopvang vaak niet wordt betaald, staat in de eerste kolom het aandeel huishou-
dens dat betaalt voor de betreffende opvangvorm. De tweede kolom geeft aan wat de 
kosten zijn per uur betaalde opvang. Deze uurprijs is berekend door de totale aantal 
gebruikte uren te delen door de kosten die in totaal voor de betreffende opvangvorm 
zijn gemaakt. 

Tabel 6.1 
Aandeel betaalde opvang en kosten per uur, naar opvangvorm, 2004 (in procenten en euro)

aandeel huishoudens dat  
betaalt voor de opvang prijs per betaald uur opvang 

grootouders (n = 406) 11 0,99

familie/vrienden/bekenden (n = 178) 30 1,82

zelfgezochte oppas (n = 105) 97 2,17

gastoudera (n = 28) 100 3,06

kinderdagverblijf (n = 124) 100 3,16

buitenschoolse opvang (n = 63) 100 2,99

totaal informele opvang (n = 592) 32 1,73

totaal formele opvang (n = 199) 100 3,13
totaal opvang (n = 714) 48 2,58

a Bij gastouderopvang is niet expliciet gevraagd naar bemiddelingskosten. het is onbekend hoe deze zijn verwerkt in de prijs.  
 
Bron: SCP (GKO’04)

Van alle huishoudens die gebruikmaken van kinderopvang betaalt de helft voor 
deze dienst. Voor formele opvang, dus kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang 
en gastouderopvang, wordt altijd betaald, terwijl slechts een op de drie gezinnen 
met informele opvang daarvoor betaalt. Met name gaat het dan om de zelfgezochte 
oppas. De opvang door grootouders wordt slechts in een op de tien gevallen betaald; 
opvang door overige familie of bekenden wordt drie van de tien keer betaald. 

Aan betaalde opvang wordt gemiddeld ruim 2,50 euro per uur uitgegeven. De prij-
zen bij betaalde kinderopvang lopen echter sterk uiteen. Als grootouders geld ontvan-
gen voor het opvangen van hun kleinkinderen, dan gaat het om een gering bedrag per 
uur (gemiddeld minder dan 1 euro). De formele opvang is gemiddeld het duurst (ruim 
3 euro per uur) en de zelfgezochte oppas en opvang door familie, vrienden en beken-
den zit hier tussenin.

De kosten verschillen nogal tussen inkomensgroepen. Daarom laten we in tabel 6.2 
de cijfers nogmaals zien, uitgesplitst naar huishoudensinkomen. Deze tabel geeft per 
inkomensklasse aan wat het aandeel betaalde opvang in het totale gebruik is en wat 
hier per uur voor betaald wordt. Ook hier kijken we weer naar de kosten die ouders 
maken per gebruikt uur (dus gemiddeld over de uren waarin alle kinderen in het huis-
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houden samen worden opgevangen). De huishoudens in de laagste inkomensklasse 
(tot 1500 euro netto per maand) gebruiken weinig opvang (zie ook hoofdstuk 3). Voor 
deze groep kunnen we alleen betrouwbare uitspraken doen over de totalen voor for-
mele en informele opvang. 

Tabel 6.2  
Aandeel opvang dat betaald wordt en ouderbijdrage per uur betaalde opvang, naar opvangvorm en  
huishoudensinkomen, 2004 (in procenten en euro)

< 1500a (n = 18) 1500 tot  3000 (n = 230) C 3000 (n = 136)

inkomensklasse 
(netto per maand)

aandeel 
betaalde 
opvang

prijs per 
betaald 
uur 

aandeel 
betaalde 
opvang

prijs per 
betaald 
uur

aandeel 
betaalde 
opvang

prijs per 
betaald 
uur

grootouders 10,4 0,85 16,5 1,30

familie/vrienden/bekenden 32,8 1,69 31,2 2,17

zelfgezochte oppas 100,0 2,25 93,2 2,24

gastouderb 100,0 3,06 100,0 3,26

kinderdagverblijf 100,0 2,80 100,0 3,57

buitenschoolse opvang 100,0 2,35 100,0 3,83

totaal informele opvang 27,6 1,23 28,8 1,62 40,5 1,99

totaal formele opvang 100,0 1,63 100,0 2,77 100,0 3,59
totaal opvang 38,9 1,41 49,7 2,27 72,0 3,07

a  Het aantal huishoudens in deze inkomensklasse met betaalde kinderopvang is te klein om de vormen te kunnen uitsplitsen. 
b Bij gastouderopvang is niet expliciet gevraagd naar bemiddelingskosten. Het is onbekend hoe deze zijn verwerkt in de prijs. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Voor alle opvang samen geldt dat hoe hoger het inkomen, hoe vaker er wordt betaald 
voor opvang. Het aandeel loopt op van nog geen 40% voor de laagste inkomens tot 
ruim 70% voor de hoogste inkomens. Dit gaat ook op voor de meeste vormen van 
opvang. Alleen voor familie, vrienden en bekenden betalen ouders met verschillende 
inkomens even vaak. Ook als we kijken naar de gemiddelde uurprijs van de betaalde 
opvang zien we aanzienlijke verschillen tussen huishoudens met verschillende inko-
mens: de laagste inkomens betalen gemiddeld nog niet de helft van wat de hoogste 
inkomens betalen. Voor de formele opvang heeft een groot deel van de gebruikers 
te maken met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de adviestabel die 
in 2004 van kracht was (szw 2004). Dit kan aanzienlijke verschillen in de uurprijs 
tussen de inkomensklassen opleveren. Hoewel de formele opvang voor alle inko-
mensgroepen duurder is dan de betaalde informele opvang, is het verschil voor de 
laagste inkomens klein. Dit verschil neemt toe bij hogere inkomens. Het gebruik van 
formele opvang neemt toe naarmate het inkomen hoger is. Van de huishoudens in de 
laagste inkomensklasse is nog geen 20% van de opvang formeel geregeld, terwijl dit 
aandeel bij huishoudens in de hoogste inkomensklasse 45% is (zie ook hoofdstuk 3). 
De gemiddelde prijs die betaald wordt voor formele opvang loopt hierdoor op. 
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Samengevat betalen huishoudens met hogere inkomens vaker voor hun opvang en 
daarnaast betalen zij een hoger bedrag per uur. Opvallend is dat de hoogste inko-
mens minder vaak voor de oppas betalen dan de middeninkomens, maar dat het 
bedrag per uur voor beide klassen gelijk is.

Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat er vooral voor formele opvang 
wordt betaald en dat de kosten daarbij hoger zijn dan voor de informele opvang. 
Maar de kosten van formele opvang verschillen soms fors tussen diverse groepen 
gebruikers. Dit komt door verschillen in inkomen, zoals blijkt uit tabel 6.2, maar 
ook doordat voor de invoering van de Wk de opvangplaatsen op verschillende wijzen 
gefinancierd werden. In 2004 konden de plaatsen in vier (financierings)typen worden 
ingedeeld: zie box 6.1.2 

Box 6.1  Financieringsvormen formele kinderopvang in 2004
Voor de formele kinderopvang zijn in 2004 de volgende financieringsmogelijkheden:
– bedrijfsplaats: het contract voor de plaats met de kinderopvangorganisatie loopt  
 via de werkgever, die de werknemer vaak een vergoeding vraagt volgens een advies- 
 tabel voor ouderbijdragen (szw 2004). In 2004 kwam 72,5% van de werknemers in  
 Nederland in aanmerking voor een bijdrage van de werkgever voor de kinderopvang 
  (Van der Linden et al. 2005);
– subsidieplaats: dit zijn plaatsen voor huishoudens die niet in aanmerking komen  
 voor een bedrijfsplaats en door de gemeente worden gesubsidieerd met een eigen 
 bijdrage voor de opvang, vaak volgens de al genoemde adviestabel;
– particuliere plaats: de ouders hebben een contract met de opvangorganisatie en  
 komen niet in aanmerking voor een werkgeversbijdrage of een gemeentelijke  
 subsidie. De kosten worden volledig door de ouders gedragen. Wel kunnen de kosten 
 van kinderopvang boven een bepaalde inkomensafhankelijke drempel worden afge- 
 trokken om de inkomstenbelasting te bepalen.
– koa-plaats: dit zijn plaatsen in het kader van de ‘regeling kinderopvang en buiten- 
 schoolse opvang alleenstaande ouders in de bijstand’. Als deze ouders gaan werken 
 en niet meer verdienen dan 130% van het minimumloon, kunnen ze aanspraak  
 maken op een volledige vergoeding van de opvangkosten. Volgens Jongsma en  
 Luiten (2005) is ongeveer 2% van de opvangplaatsen een koa-plaats).

In tabel 6.3 staat de verdeling van de gebruikers van formele opvang en de ouderbij-
drage per uur naar soort financiering. 
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Tabel 6.3  
Verdeling van het gebruik en de kosten van formele kinderopvang naar soort plaats en type opvanga  
(in procenten en euro)

kinderdagverblijf (n = 176) buitenschoolse opvang (n = 101)

soort plaats aandeel
gemiddelde 
prijs per uur aandeel

gemiddelde  
prijs per uur

bedrijfsplaats 67 2,85 61 2,88

subsidieplaats 5 3,07 25 2,28
particuliere plaats 28 3,91 14 5,09

a Exclusief gastouderopvang, omdat de aantallen gebruikers hiervoor te klein zijn. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Twee derde van de huishoudens met opvang in een kinderdagverblijf maakt gebruik 
van een bedrijfsplaats. Een kwart heeft een particuliere plaats en een op de twintig 
een subsidieplaats. Uiteraard zijn de kosten voor de ouders met een particuliere 
plaats het hoogst, gemiddeld bijna 4 euro per uur. De ouders betalen hier immers 
de volledige kostprijs. De belastingaftrek is hierin nog niet verrekend, waardoor 
de feitelijke prijs lager kan uitvallen. Een uur opvang via een subsidieplaats kost de 
respondenten iets meer dan 3 euro per uur. De kosten voor een bedrijfsplaats zijn het 
laagst met 2,85 euro per uur.

Het aandeel subsidieplaatsen voor buitenschoolse opvang is veel hoger dan 
voor kinderdagverblijven, het aandeel particuliere plaatsen lager. Ook hier zijn de 
particuliere plaatsen het duurst. De prijs die ouders per uur voor een subsidieplaats 
betalen is hier nog niet de helft van. De kosten per uur voor een bedrijfsplaats 
voor buitenschoolse opvang zijn ongeveer even hoog als bij een bedrijfsplaats voor 
heledagopvang. Helaas hebben we geen informatie over de hoogte van de belasting-
aftrek. Wel kunnen we aannemen dat de werkelijke kosten van particuliere plaatsen 
hierdoor worden overschat.

�.3� Beoordeling�kosten�kinderopvang�in�2004

In deze paragraaf schetsen we een beeld van wat huishoudens vinden van de kosten 
van de verschillende vormen van kinderopvang. We kijken vooral of de mening van 
niet-gebruikers van opvang afwijkt van de mening van gebruikers. In tabel 6.4 laten 
we zien wat gebruikers van de verschillende opvangvormen vinden van de kosten 
(ouderbijdrage) van hun opvang. Vinden zij dat de opvang te duur is of vinden zij de 
prijs redelijk?
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Tabel 6.4  
Beoordeling kosten kinderopvang door gebruikers van de betreffende opvangvorma (in procenten)

als wel een mening (totaal = 100%)

geen mening gratis goedkoop normaal duur te duur

grootouders 2 74 19 7 0 0

andere familie/bekenden 6 32 43 23 0 1

zelfgezochte oppas 8 2 9 79 11 0

gastouderopvang 0 0 0 41 59 0

kinderdagverblijf 2 0 0 7 63 30

buitenschoolse opvang 4 0 0 24 50 26
a Respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat vindt u van de kosten van elk van de verschillende  
 opvangvormen? Ga uit van wat het u zelf (zou) kost(en) of wat u denkt dat het kost.’ 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Opvang door grootouders is, zoals we al gezien hebben, meestal gratis. Deze 
opvangvorm vindt niemand duur. Ook opvang door familieleden of bekenden is 
soms gratis en anders vindt men het goedkoop of normaal van prijs. Volgens de 
meeste gebruikers is ook de prijs van opvang door een zelfgezochte oppas normaal. 
Maar formele opvang vinden veel gebruikers duur of te duur. Vooral opvang door een 
kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang scoort vaak hoog. De kosten van gast-
ouderopvang worden wat gunstiger beoordeeld. Deze rangorde van oordelen komt 
redelijk overeen met de kosten per uur uit tabel 6.1. Alleen het oordeel over de kosten 
van gastouderopvang is iets gunstiger dan op grond van de betaalde ouderbijdragen 
uit tabel 6.1 mag worden verwacht.

De kosten van vooral de formele kinderopvang zijn de laatste jaren regelmatig nega-
tief in het nieuws geweest. Dat zal waarschijnlijk het oordeel van de niet-gebruikers 
beïnvloeden, die immers niet (precies) weten hoeveel kinderopvang hen zou kosten. 
Ook de niet-gebruikers hebben wij gevraagd naar hun perceptie van de kosten van 
de verschillende vormen van kinderopvang, zodat wij kunnen zien of zij de kosten 
anders beoordelen dan de gebruikers (zie tabel 6.5).
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Tabel 6.5  
Beoordeling kosten kinderopvang naar opvangvorm, moeders die de opvangvorm niet gebruiken, 2004a  
(in procenten)

als wel een mening (totaal = 100%):

geen mening gratis goedkoop normaal duur te duur

grootouders 12 67 25 8 0 0

andere familie/bekenden 13 37 41 22 0 0

zelfgezochte oppas 21 2 11 67 18 2

gastouderopvang 32 0 1 36 51 12

kinderdagverblijf 23 0 0 4 47 49

buitenschoolse opvang 35 0 0 8 49 43
a Respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat vindt u van de kosten van elk van de verschillende  
 opvangvormen? Ga uit van wat het u zelf (zou) kost(en) of wat u denkt dat het kost.’ 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Veel respondenten hebben zich nooit verdiept in de kosten van vooral de formele 
opvang, ze hebben daarover geen mening. Vooral de gastouderopvang en de bui-
tenschoolse opvang vallen hierbij op. Als we de perceptie van de niet-gebruikers die 
wel een mening hebben vergelijken met die van de gebruikers (tabel 6.4), dan blijkt 
dat de niet-gebruikers een iets negatiever beeld hebben van de kosten van formele 
opvang dan de gebruikers. Met name bij de buitenschoolse opvang (bso) is het ver-
schil groot. Een op de vier gebruikers van bso vindt dat dit een normale prijs heeft, 
terwijl minder dan een op de tien van de niet-gebruikers dit vindt. Vooral het oordeel 
‘te duur’ komt bij niet-gebruikers veel vaker voor dan bij de gebruikers. 

�.4� Kosten�formele�kinderopvang�ten�opzichte�van�het�inkomen�in�2004

Uit paragraaf 6.3 blijkt dat men formele kinderopvang duur vindt. In de media wordt 
regelmatig gesteld dat het nauwelijks zou lonen voor de moeder om buitenshuis te 
gaan werken; zij zou het grootste deel van haar inkomen aan de opvang kwijt zijn. 
In deze paragraaf kijken we of dit beeld terecht is. We kijken alleen naar gebruikers 
van formele opvang. Welk deel van het huishoudensinkomen en het inkomen van de 
vrouw besteden gezinnen aan deze opvang? We bekijken dit in tabel 6.6 in relatie tot 
een aantal sociaal-economische kenmerken van het huishouden en de mening van 
het gezin over de gemaakte kosten.
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Tabel 6.6  
Aantal uur opvang per week, kosten per uur en aandeel in het inkomen, van formele opvang, gebruikers 
van formele opvang, 2004 (in uren, euro en procenten)

uren opvang per 
huishouden per 
week

betaald bedrag 
per uur

aandeel kosten in 
nettohuis- 
houdensinkomen

aandeel kosten 
in netto- 
inkomen vrouw

totaal 20,0 3,13 9,2 25,5

opleidingsniveau moeder

laag (n = 15) 17,7 2,25 7,0 21,4

middel (n = 89) 17,3 2,91 8,5 26,1

hoog (n = 95) 22,5 3,35 10,1 25,6

aantal uren werk moedera

12-19 (n = 45) 17,6 3,09 9,3 35,9

20-34 (n = 129) 19,5 3,07 8,9 23,2

C 35 (n = 22) 24,4 3,27 10,3 19,0

inkomensklasse huishouden

< 1500 euro (n = 9) 9,3 1,63 5,8 6,0

1500 tot 3000 euro (n = 111) 19,3 2,77 9,5 26,6

C 3000 euro (n = 79) 22,2 3,59 9,2 26,4

mening over de kosten

kosten zijn prima (n = 28) 11,1 2,58 4,0 10,4
kosten zijn redelijk (n = 53) 16,9 2,25 6,6 19,1

kosten zijn hoog (n = 66) 22,3 3,43 11,3 30,3

kosten zijn te hoog (n = 34) 26,8 3,27 12,1 32,6
kosten zijn veel te hoog (n = 16) 20,1 3,98 11,1 33,5

a Het aantal cases in de klasse minder dan 12 uur werk is te klein om betrouwbare gegevens te kunnen presenteren. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Zoals uit hoofdstuk 3 bleek gebruiken huishoudens gemiddeld per week 20 uur 
formele opvang. Hiervoor wordt gemiddeld 3,13 euro per uur betaald. Dit komt 
overeen met een kleine 10% van het nettohuishoudensinkomen ofwel een kwart 
van het netto-inkomen van de vrouw. Moeders die een kleine deeltijdbaan hebben 
(minder dan 20 uur per week) betalen relatief een groot deel van hun inkomen aan 
de kinderopvang. Moeders met (bijna) fulltime banen betalen relatief het minste 
aan de opvang. Gemeten naar het huishoudensinkomen ontlopen de uitgaven aan 
kinderopvang voor deze groepen moeders elkaar niet veel. De inkomensafhankelijk-
heid van de kosten voor formele kinderopvang komt duidelijk naar voren bij de cijfers 
naar inkomensklasse van het huishouden. De prijs per uur loopt flink op, terwijl 
het aandeel in zowel het inkomen van het huishouden als in het inkomen van de 
vrouw voor de twee hoogste inkomensklassen nauwelijks verschilt. De laagste inko-
mensklasse vormt een duidelijke uitzondering wat betreft formele opvang. In deze 
inkomensklasse bevinden zich voornamelijk alleenstaande moeders. Zij gebruiken 
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gemiddeld weinig uur formele opvang en door de lage prijs die zij per uur betalen en 
het beperkte gebruik, is het inkomensaandeel dat ze betalen voor deze opvang niet 
hoog. 

We hebben de moeders die formele kinderopvang gebruiken gevraagd een oordeel 
te geven over de kosten die zij in totaal maken voor de opvang (dus als zij verschil-
lende vormen gebruiken, wat de kosten opgeteld zijn). Dit is een andere vraag dan 
die met tabel 6.4 werd beantwoord: daar werd een algemeen oordeel gevraagd over 
de kosten van de betreffende opvangvorm. Nu vragen we een oordeel over de kosten 
die het huishouden zelf maakt. Onder in tabel 6.6 zien we dat de vrouwen die de 
kosten prima of redelijk vinden, gemiddeld minder dan 10% van het huishoudbudget 
aan opvang kwijt zijn, en minder dan een vijfde van hun eigen inkomen. De moeders 
vinden de kosten hoog of (veel) te hoog als meer dan een tiende van het huishoud-
budget en meer dan een vijfde van hun eigen inkomen aan de opvang wordt besteed. 
Deze bevindingen blijken voor de verschillende inkomensklassen en opleidingsni-
veaus ongeveer hetzelfde te zijn (niet in tabel).

Met het vorenstaande kunnen we de stelling verwerpen dat het voor een moeder 
nauwelijks zou lonen om te werken. Afhankelijk van de omstandigheden bedragen 
de kosten van de opvang een groter of kleiner deel van haar inkomen, maar zelfs in 
het meest ongunstige geval gaat het gemiddeld om niet veel meer dan eenderde van 
het inkomen van de moeder. Individuele uitschieters daar gelaten, loont het voor 
de meeste moeders om buitenshuis te werken, ondanks dat de kosten van opvang 
volgens veel van hen hoog zijn. 

�.�� Veranderingen�in�de�kosten�in�200�

Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Uitgangspunt daarbij 
is dat werkgevers eenderde deel van de kosten voor hun rekening nemen. Ouders en 
overheid betalen de overige twee derde. De bijdrage van de overheid is afhankelijk 
van het inkomen van de ouders, zodat huishoudens met lage inkomens minder zelf 
bijdragen en huishoudens met hoge inkomens meer. Als een werkgever niet bijdraagt 
in de kosten voor kinderopvang, wordt dit deels gecompenseerd door de overheid 
(ook weer inkomensafhankelijk, en voor de hogere inkomensgroepen tot 2009). Voor 
een overzicht van de regeling zie Staatsblad (2004).

Bij het invoeren van de wet verwachtte de overheid dat de formele kinderopvang 
voor ouders met een laag inkomen iets goedkoper zou worden, en voor ouders met 
een hoog inkomen iets duurder. Gemiddeld genomen zou de bijdrage van de ouders 
in kinderopvang gelijk blijven. Plantenga et al. (2005) vergelijken de ouderbijdrage 
voor 2005 uit de Wk met de ouderbijdragen uit de adviestabel van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid die gold in 2004 voor invoering van de Wk. Zij 
concluderen dat met name de hoge inkomens veel moeten betalen onder de Wk,3 
zeker als de werkgeversbijdrage ontbreekt. Voor de lagere inkomens lijken de ver-
schillen klein. Maar hoe zit het in de praktijk? Niet alle werkgevers hebben immers 
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een kinderopvangregeling, dus de werkelijk door ouders betaalde kosten kunnen 
(veel) hoger liggen dan de bedragen uit de regelingen. Voor de lage inkomens com-
penseert de overheid voor een groot deel de ontbrekende werkgeversbijdragen, maar 
naarmate het inkomen stijgt wordt deze compensatie steeds minder (met name voor 
het eerste kind, zie ook Ooms en Eggink 2006).

Om na te gaan wat het effect van de Wet kinderopvang is geweest op de kosten, 
hebben we in de tweede meting (na invoering van de wet, gko’05) opnieuw aan 
gebruikers van formele opvang gevraagd wat zij daarvoor betalen. Ook hebben 
we gevraagd hoe de kosten over ouders, werkgevers en overheid zijn verdeeld. De 
Wk heeft als uitgangspunt dat de kosten van de formele kinderopvang op landelijk 
niveau voor eenderde door de werkgevers worden gedragen; de andere twee derde 
wordt inkomensafhankelijk verdeeld tussen ouders en de overheid. Wij gaan hier na 
in hoeverre dit in de praktijk ook zo gebeurt.

In figuur 6.1 zetten we de door ouders betaalde bedragen voor kinderopvang in 2004 
en 2005 naast elkaar. Hierbij laten we alleen de gegevens zien voor huishoudens die 
in beide jaren gebruikmaakten van de betreffende opvangvorm. We vergelijken de 
kosten die ze maken per maand en per uur opvang.

Een kanttekening hierbij is op zijn plaats. De gemiddelde ouderbijdrage in 
2004 uit figuur 6.1 is niet exact gelijk aan die in tabel 6.1. Hier hebben we immers 
een selectie gemaakt van de gebruikers in 2004 (die in tabel 6.1 staan) die ook in 
2005 nog dezelfde formele opvang gebruikten. Omdat het aantal huishoudens met 
gastouderopvang te gering was om mee te nemen, kunnen we voor slechts 59 cases 
de situatie in 2005 vergelijken met die in 2004. Om te beoordelen of we wellicht 
een selectieve groep huishoudens overhouden, hebben we een aantal verdelingen 
bekeken. Het blijkt dat hoge inkomens wat oververtegenwoordigd zijn in de verge-
lijkingsgroep. Daarnaast zijn er relatief wat meer bedrijfsplaatsen.4 De afwijkende 
verdelingen kunnen deels een hogere prijs voor de ouders veroorzaken (meer hogere 
inkomens) en deels een lagere (meer bedrijfsplaatsen). Gemiddeld wijkt de in 2004 
betaalde prijs per uur niet sterk af van de prijs die de totale groep gebruikers heeft 
betaald (tabel 6.1).
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Figuur 6.1
Vergelijking van de betaalde kosten voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, 2004 en 2005a (in euro)

a We kunnen alle bedragen voor 2004 en 2005 uitrekenen voor 40 cases met opvang op een kinderdagverblijf en 19 cases voor 
 buitenschoolse opvang. Het aantal cases met gastouderopvang is te gering om weer te kunnen geven.

Bron: SCP (GKO’04 en ’05)
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Uit figuur 6.1 blijkt dat voor de huishoudens in onze vergelijking de kosten van 
opvang in een kinderdagverblijf gemiddeld zijn gedaald, terwijl de kosten van bui-
tenschoolse opvang zijn toegenomen. Dit geldt voor zowel de bedragen per maand 
als voor de kosten per uur opvang. Voor de twee opvangvormen samen blijkt dat de 
kosten gemiddeld zijn afgenomen. Dit komt doordat het aandeel van de heledagop-
vang in de totale opvang groter is. Het aantal uren heledagopvang per week is onge-
veer driemaal zo hoog als het aantal uren buitenschoolse opvang. Daarnaast wordt 
heledagopvang door ruim tweemaal zoveel huishoudens gebruikt. Dit betekent dat 
ruim 85% van het totaal aan wekelijkse formele opvanguren van de huishoudens in 
onze vergelijking bestaat uit heledagopvang.

Van de huishoudens die we hier vergelijken is de opvang voor 63% goedkoper 
geworden: 11% betaalt nu zelfs minder dan de helft per uur formele opvang in verge-
lijking met 2004. Aan de andere kant betaalt ook 8% van de huishoudens meer dan 
anderhalf keer zoveel voor een uur opvang als in 2004.

We realiseren ons dat we op basis van het kleine aantal cases dat we voor 2004 en 
2005 kunnen vergelijken geen algemene uitspraken kunnen doen over de verschil-
len in kosten voor individuele huishoudens. We zien echter geen aanwijzing dat de 
opvang duurder is geworden, eerder dat het gemiddeld minder duur is geworden. 
Ook uit een vergelijking van de financiële regelingen voor 2004 en 2005 kan niet 
worden geconcludeerd dat ouders gemiddeld meer moeten betalen voor de formele 
kinderopvang (Ooms en Eggink 2006). Dit betekent uiteraard niet dat er soms niet 
(veel) meer betaald moet worden.
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Gemiddeld genomen lijkt er volgens de enquêteresultaten geen sprake van een prijs-
stijging, zoals veelal wordt verondersteld in de media. Toch denkt ruim de helft van 
zowel de gebruikers als de niet-gebruikers dat dit het geval is (tabel 6.7).

Tabel 6.7  
Mening over de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de kosten die gemaakt zouden moeten worden 
(verdeling in procenten)

gebruikers formele 
opvang

niet-gebruikers van 
formele opvang totaal

duurder 62 58 58

blijft hetzelfde 10 7 8

goedkoper 25 6 10
weet niet 3 29 24

Bron: SCP (GKO’05)

Een kwart van de moeders weet niet wat de gevolgen van de Wk zijn voor de kosten. 
Ruim de helft van de moeders denkt dat formele opvang voor hen duurder is gewor-
den en een op de tien denkt dat het goedkoper is geworden. Bij de gebruikers is 
vooral het aandeel dat denkt dat de formele opvang voor hen goedkoper is geworden 
veel groter dan bij niet-gebruikers (een kwart). Dit beeld lijkt veel negatiever dan 
de werkelijke kostenverandering uit figuur 6.1. Voor de moeders die in 2004 en in 
2005 gebruikmaakten van formele kinderopvang kunnen we hun mening over de 
verandering in de kosten vergelijken met de verandering in de werkelijk betaalde 
kosten. Hieruit blijkt dat ongeveer 60% van hen de verandering goed heeft ingeschat. 
30% zegt dat het duurder is geworden, terwijl wij uitrekenen dat ze per uur opvang 
minder zijn gaan betalen. De overige 10% is per uur meer gaan betalen, maar zegt 
dat het goedkoper is geworden. Blijkbaar is het ook voor de gebruikers van formele 
kinderopvang erg moeilijk om een beeld te krijgen van hun werkelijke kosten. Op 
zich is dat niet vreemd, als we bedenken dat er veel is veranderd in de financiële 
afhandeling voor de ouders. Voor veel ouders werd er in 2004 alleen de eigen beta-
ling in rekening gebracht door bijvoorbeeld de werkgever of de opvangorganisatie. 
In 2005 krijgen de meeste ouders de rekening van de opvangorganisatie, waarna ze 
bij de werkgever(s) en de belastingdienst moeten aankloppen voor hun bijdragen. Op 
die manier is het veel moeilijker dan voorheen om een goed overzicht te krijgen van 
de werkelijke kosten.

Voor 95 huishoudens kunnen we berekenen hoe de kosten van de formele kinderop-
vang in 2005 worden verdeeld tussen gebruikers, werkgevers en overheid.5
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Tabel 6.8  
Verdeling van de kosten van formele kinderopvang in 2005 (in euro en procenten)

gemiddeld bedrag per maand berekende verdeling

contractkosten 570 100,0

tegemoetkoming overheid 166 29,1

tegemoetkoming werkgever(s) 142 24,9
bijdrage ouders 262 46,0

Bron: SCP (GKO’04 en ’05)

De gebruikers van formele kinderopvang, inclusief gastouderopvang, betalen 
gemiddeld 46% van de totale kosten zelf. De overheid zit op bijna 29%, terwijl de 
werkgevers wat achterblijven met 25%. Ongeveer 10% van de ouders heeft de tege-
moetkoming via de belastingdienst nog niet aangevraagd. Waarschijnlijk neemt de 
gemiddelde tegemoetkoming van de overheid hierdoor nog wat verder toe.

�.�� Kosten�van�kinderopvang�en�gebruik

In deze laatste paragraaf zullen we nagaan wat de relatie is tussen de kosten en het 
gebruik. We hebben het dan over de kosten van formele opvang; bij informele opvang 
is meestal geen sprake van kosten, of die liggen laag. Om de relatie tussen kosten en 
gebruik te onderzoeken is het allereerst nodig een uurprijs te schatten voor de niet-
gebruikers.6 Als we vervolgens het gebruik afzetten tegen deze uurprijs, komen we 
tot de opmerkelijke constatering dat een hoge uurprijs samengaat met gebruik van 
kinderopvang. Juist de moeders die per uur veel moeten betalen, maken vaak gebruik 
van formele opvang. De verklaring voor dit verband is natuurlijk dat het met name de 
hoger opgeleide en meer verdienende moeders zijn die vaak gebruik maken van for-
mele opvang én die een hoge uurprijs betalen. 

Een hoge uurprijs op zich zegt dan ook niet zoveel, maar moet afgezet worden 
tegen het inkomen. Een betere maat is de perceptie die de moeders van de kosten 
hebben. Daarbij hebben ze immers al rekening gehouden met hun inkomen. 

Daarom hebben we de percepties van de ouderbijdrage in tabel 6.9 gerelateerd aan 
het wel of niet werken van de moeder en het wel of niet gebruikmaken van opvang. 
We onderscheiden hierbij formele en informele opvang. Afhankelijk van de opvang-
vorm zijn de meningen over de kosten gegroepeerd. Bijna niemand is van mening dat 
opvang door familie of vrienden duur is, zodat daar het onderscheid wordt gemaakt 
naar gratis en goedkoop/normaal. In het algemeen wordt formele opvang duurder 
gevonden dan de andere vormen. Bijna niemand vindt deze vorm van opvang goed-
koop. We maken hier onderscheid tussen normaal/duur en te duur.
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Tabel 6.9  
Perceptie van de kosten van kinderopvang naar arbeidsparticipatie en gebruik kinderopvang, 2004 (in 
procenten)

geen werk, 
geen kinder-
opvang

werk, geen 
kinderopvang

werk, infor-
mele kinder-
opvang

werk, formele 
kinderopvang

idee over opvang door familiea

opvang door familiea is gratis 32 29 26 13

opvang door familiea is goedkoop/normaal 31 31 24 14

idee over formele opvang

formele opvang is normaal/duur 27 29 26 18
formele opvang is te duur 37 30 24 9

a Familie, vrienden en bekenden, inclusief opvang door grootouders. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Tabel 6.9 laat zich als volgt lezen: 31% van de moeders die denken dat informele 
opvang gratis is, werkt niet, 29% van hen werkt zonder gebruik te maken van 
opvang, 26% werkt en maakt gebruik van informele opvang. De overige 13% werkt en 
maakt gebruik van formele opvang. De verdeling over de kolommen van tabel 6.9 ver-
schilt voor degenen die opvang door familie gratis vinden nauwelijks van de verde-
ling voor degenen die wel voor deze opvangvorm denken te moeten betalen. Moeders 
die informele opvang goedkoop vinden, of normaal, maken daar even vaak gebruik 
van als moeders die helemaal niet voor de opvang hoeven te betalen. Ze werken 
wel even vaak. De kosten van informele opvang vormen dus geen obstakel voor het 
gebruik hiervan of voor de arbeidsdeelname. Bij de formele opvang lijkt dat wel het 
geval. Moeders die de kosten van formele opvang normaal/duur vinden, maken hier 
tweemaal zoveel gebruik van als moeders die de kosten te hoog vinden. Ook werken 
ze vaker buitenshuis. De kosten van formele opvang lijken dus wel een obstakel voor 
het gebruik en de arbeidsparticipatie. Toch blijft nog steeds ruim 9% van degenen 
die deze opvangvorm te duur vinden er gebruik van maken.

Tabel 6.10 geeft aan hoe gebruikers van opvang reageren op de kosten hiervan. We 
hebben de moeders gevraagd of er vanwege de kosten van opvang ooit veranderingen 
hebben plaatsgevonden in de opvangvorm of de arbeidsdeelname van henzelf of hun 
partners. Ook hebben we gevraagd of ze het ooit hebben overwogen. Aan de moeders 
die geen gebruik (meer) maken van kinderopvang is deze vraag niet gesteld. Moge-
lijk dat ook van hen een deel minder is gaan werken, of met hun baan is gestopt, 
vanwege de kosten van kinderopvang.
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Tabel 6.10  
Aandeel gebruikers van opvang dat vanwege de kosten ooit opvang of arbeidsdeelname heeft veranderd 
(in procenten)

verandering

overgestapt op goedkopere vorm van opvang 4,2

minder gaan werken of gestopt met werken 9,4
partner is minder gaan werken of gestopt met werken 3,3

Bron: SCP (GKO’04)

4% van de gebruikers van kinderopvang geeft aan ooit te zijn veranderd van opvang-
vorm vanwege de kosten. Ruim 9% is ooit om deze reden minder gaan werken, 
terwijl dit voor 3% van de partners geldt. Dit is maar een deel van de moeders die 
aangeven dat zij deze veranderingen ooit hebben overwogen.7 Het feit dat men de 
kosten op een bepaald moment zo hoog ervaart dat men overweegt om iets te veran-
deren, betekent dus nog lang niet dat er ook daadwerkelijk iets zal veranderen. En als 
er iets veranderd betreft dit vaker de arbeidsuren (en daarmee ook de opvanguren), 
dan de opvangvorm.

Met in het achterhoofd het onderscheid tussen overwogen veranderingen en het 
daadwerkelijk veranderen van kinderopvang en arbeidsdeelname, kunnen we ook 
kijken naar wat de moeders zeggen te zullen doen als de opvangkosten hoger zouden 
worden. We hebben de volgende vraag gesteld aan gebruikers van opvang: ‘Als u aan-
zienlijk meer moet gaan betalen of u zou voor gratis opvang moeten gaan betalen, 
wat zou u dan doen?’ De resultaten staan in tabel 6.11.

Tabel 6.11  
Het aandeel gezinnen dat de genoemde verandering overweegt als de kosten van kinderopvang aanzienlijk 
hoger zouden worden (in procenten)

verandering

ik zou niets veranderen 38,6

ik zou stoppen met werken en geen kinderopvang meer gebruiken 7,2

ik zou minder gaan werken en minder kinderopvang gebruiken 10,9

mijn partner zou minder gaan werken en meer voor de kinderen zorgen 2,9
ik zou evenveel blijven werken en proberen goedkopere opvang te vinden,  
zonder van opvangvorm te veranderen 15,7
ik zou evenveel blijven werken en overstappen naar een goedkopere vorm  
van kinderopvang 12,7

Bron: SCP (GKO’04)
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Veel moeders zouden niets veranderen, zelfs niet als de opvang veel duurder zou 
worden (bijna 40%). Degenen die wel iets zouden veranderen zoeken het eerder in het 
aanpassen van de opvang (28%), dan in het aanpassen van de arbeidsdeelname (18%). 
We hebben gevraagd naar de reactie op een aanzienlijke prijsverandering. Samen met 
de constatering hiervoor dat het daadwerkelijke gedrag afwijkt van intenties, lijkt 
de arbeidsdeelname van moeders niet in grote mate beïnvloed te worden door de 
prijs van de kinderopvang. Een flinke prijsverandering lijkt wel invloed te hebben op 
het gebruik van kinderopvang. Tegelijkertijd geven moeders aan dat de kosten van 
kinderopvang vaker aanleiding geven om iets te veranderen in de arbeidsuren dan 
in de opvangvorm (tabel 6.10). In hoofdstuk 7 zullen we terugkomen op de vraag in 
hoeverre de prijs die ouders moeten betalen voor de opvang van hun kinderen van 
invloed is op de arbeidsdeelname en het gebruik van opvang.

�.7� Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we laten zien wat volgens de gebruikers de kosten zijn van 
kinderopvang die ze zelf betalen. We besteedden vooral aandacht aan de kosten van 
formele kinderopvang.

Gemiddeld wordt iets meer dan de helft van alle opvang betaald. De gemiddelde 
uurprijs is ongeveer 2,60 euro; voor de betaalde informele opvang is dat ongeveer 
1,70 euro, voor formele opvang bijna 3,15 euro. Naarmate het inkomen van huishou-
dens hoger is, neemt het aandeel betaalde opvang toe, evenals de betaalde prijs per 
uur. Gemiddeld besteden huishoudens ongeveer 9% van het nettohuishoudensinko-
men aan kinderopvang. Uitgedrukt in het inkomen van de vrouw gaat ongeveer een 
kwart naar de kosten voor kinderopvang. Vrouwen met een kleine deeltijdbaan zijn 
relatief meer kwijt aan de opvang van hun kinderen. Voor hen is het inkomensaan-
deel van hun partner in het huishoudensinkomen relatief groot, waardoor ze in rela-
tie tot hun eigen inkomen een hoge uurprijs moeten betalen. Toch blijft ook voor hen 
nog een substantieel deel van het verdiende inkomen over. De vrouwen die gemid-
deld meer dan een vijfde van hun inkomen kwijt zijn aan de kinderopvang, vinden de 
formele kinderopvang duur. 

In 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De kosten voor de kinderop-
vang worden daardoor op een andere manier verdeeld tussen ouders, werkgevers 
en overheid. 60% van de huishoudens denkt dat de kosten voor ouders door de wet 
hoger zijn geworden (dit geldt zowel voor gebruikers van formele opvang als voor 
niet-gebruikers). Analyses van de regelgeving laten zien dat dit soms klopt (met 
name voor hoge inkomens, als bij hen de werkgeversbijdragen ontbreken), maar 
vaak ook niet (zie Plantenga et al. 2005 en Ooms en Eggink 2006). Voor een deel van 
de huishoudens in ons bestand konden we nagaan wat de gevolgen van de wetswijzi-
ging zijn geweest. Voor deze huishoudens, die zowel in 2004 als in 2005 formele kin-
deropvang gebruikten, hebben we de kosten vergeleken. Gemiddeld gezien betalen 
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ze in 2005 minder per uur kinderopvang dan in 2004. Voor de huishoudens in ons 
bestand van 2005 is de verdeling van de kosten over ouders, werkgevers en overheid 
niet volgens het uitgangspunt van de wet. De ouders betalen gemiddeld nog ruim 
meer dan eenderde van de totale kosten, de overheid komt in de buurt van eenderde 
deel, terwijl het aandeel van de werkgevers hierbij achterblijft (zij betalen momenteel 
ongeveer een kwart).

Tot slot moeten we concluderen dat het lijkt alsof het verband tussen de kosten van 
kinderopvang en het gebruik hiervan op zijn hoogst zwak is. Het verband tussen de 
perceptie van de kosten en het gebruik lijkt wat sterker. In hoofdstuk 7 komen we 
nog terug op deze relaties tussen de prijs van formele opvang en het gebruik. Daar 
zal blijken of de prijs een doorslaggevende factor is bij de beslissing om gebruik 
te maken van opvang als ook rekening wordt gehouden met andere factoren die de 
beslissing beïnvloeden.
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Noten

1 In de enquête gko’04 is bij de vraag naar de betaalde kosten niet expliciet gevraagd of 
er al rekening is gehouden met de mogelijke belastingaftrek. Vaak zal dit niet het geval 
zijn. In 2003 bedroeg de teruggave aan belasting voor alle huishoudens met kinderop-
vang 92 miljoen euro (cbs: Inkomenspanelonderzoek). Dit is tussen 10 en 17% van de 
brutobijdrage van ouders aan kinderopvang. De belastingaftrek was vooral van belang 
voor huishoudens die geen bijdrage kregen van de overheid of de werkgever, de zoge-
noemde particuliere opvangplaatsen.

2 In onze enquête kunnen we geen koa-plaatsen onderscheiden, en zullen we deze dus 
ook niet bespreken (zie box 6.1 voor een uitleg van de afkorting koa).

3 In 2004 was de eigen bijdrage voor het hoogste inkomen in de toen geldende tabel 
(ruim 57.000 euro belastbaar inkomen) bijna 60% van de opvangkosten van het eerste 
kind en bijna 18% voor tweede en volgende kinderen. In 2005 is dit bij een volledige 
werkgeversbijdrage (eenderde van de kosten) respectievelijk 49% en 15% van de 
opvangkosten. Bij een inkomen van bijna 72.000 euro komen de eigen bijdragen van 
ouders bij een volledige werkgeversbijdrage in 2005 op bijna 65% voor het eerste kind 
en 20% voor tweede en volgende kinderen.

4 In 2004 had 42% van de huishoudens die formele opvang gebruikten een inkomen van 
3000 euro per maand of meer, bij de huishoudens die we voor 2004 en 2005 kunnen 
vergelijken is dat 55%. 62% van de moeders in figuur 6.1 heeft een hoge opleiding, 
terwijl dat bij alle gebruikers van 2004 52% was. Het aandeel particuliere plaatsen in de 
opvang voor de vergelijkingsgroep is ongeveer gelijk aan het aandeel van alle gebruikers 
van formele opvang in 2004, het aandeel bedrijfsplaatsen ligt hoger. De gebruikers 
in 2005 verschillen op een aantal overige kenmerken niet van de gebruikers in 2004 
(aantal kinderen, leeftijd).

5 Het aantal respondenten met formele kinderopvang in onze enquête van 2005 is 135. 
Voor 95 hiervan (70%) zijn de benodigde bedragen allemaal uit te rekenen.

6 Voor een beschrijving hiervan zie Ooms et al. (2006).
7 Bijna 12% van de moeders geeft aan ooit te hebben overwogen om van opvangvorm te 

veranderen vanwege de kosten. 22,5% heeft overwogen om minder te gaan werken en 
9,5% van de partners heeft dit ooit overwogen.
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7� Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie

Ik�vind�het�belangrijk�om�te�werken.�Vanwege�de�sociale�contacten�die�ik�op�mijn�werk�
heb.�Thuis�ben�je�alleen�maar�moeder,�op�het�werk�ben�ik�ook�iemand�als�persoon�zelf.�
Het�inkomen�is�ook�leuk,�maar�niet�noodzakelijk.�Ik�werk�een�middag�en�een�hele�dag,�
in�totaal�14�uur.�Op�die�dagen�gaan�onze�kinderen�na�schooltijd�naar�hun�oma.�Zij�
woont�in�hetzelfde�dorp,�het�is�veilig�en�de�kinderen�zijn�er�helemaal�eigen.�Ik�voel�me�
een�bevoorrecht�mens�dat�ik�met�zoveel�gemak�de�zorg�voor�de�kinderen�en�mijn�werk�
kan�combineren.�Als�de�situatie�anders�zou�worden,�dan�zou�ik�waarschijnlijk�stoppen�
met�werk.�Niet�dat�andere�opvang�niet�goed�is,�maar�ik�zou�er�toch�moeite�mee�hebben�
mijn�kind�daar�achter�te�laten.�Ook�spelen�dan�de�kosten�van�kinderopvang�een�rol.�
(moeder, 35 jaar, laagopgeleid, woont samen met partner, twee kinderen 
van 5 en 7 jaar oud, informele opvang)

7.1� Inleiding�

We hebben in de voorgaande drie hoofdstukken steeds aspecten van kinderopvang 
beschreven, en onderzocht hoe deze samenhangen met het gebruik van kinderop-
vang en de arbeidsparticipatie van de moeder. In hoofdstuk 4 gingen we in op de 
opvattingen van de moeders over kinderopvang, in hoofdstuk 5 kwam het aanbod 
aan formele en informele kinderopvang aan bod en in hoofdstuk 6 de kosten (hier 
bedoeld als ouderbijdragen) van kinderopvang. In dit hoofdstuk gaan we een stap 
verder. We onderzoeken tegelijkertijd de invloed van zowel opvattingen, als aanbod, 
en kosten (samen de kinderopvangvariabelen genoemd) op het gebruik van kinder-
opvang en arbeidsparticipatie van de moeder. Daarbij kijken we steeds naar de 
unieke, eigen bijdrage van elke variabele, terwijl de invloed van andere variabelen 
gelijk wordt gehouden. Daartoe hebben we een model geconstrueerd waarin de 
keuzes van de moeder worden gerelateerd aan opvattingen, aanbod en kosten van 
kinderopvang.1 Tevens hebben we een aantal achtergrondvariabelen in het model 
opgenomen, zoals opleidingsniveau van de moeder en de huishoudsituatie. Ook het 
belang dat de moeder hecht aan betaalde arbeid (zoals besproken in hoofdstuk 2) en 
de acceptatie van werk en kinderopvang in de omgeving komen in het model terug. 
Het model is gemaakt op basis van het gko’04-bestand.2 Met dit model zullen we de 
twee onderzoeksvragen die centraal stonden in dit onderzoek beantwoorden. 

We beginnen in paragraaf 7.2 met de eerste onderzoeksvraag: op welke gronden 
besluiten moeders al dan niet een deel van de zorg voor hun kind uit te besteden aan 
derden, en als ze dat doen, aan welke derden? Op grond van het model identificeren 
we de unieke bijdrage van de kinderopvangvariabelen op het gebruik van kinder-
opvang. Bij de bespreking en interpretatie van de bevindingen grijpen we vervol-
gens terug op conclusies uit de voorgaande hoofdstukken. Tevens zullen we enkele 
nieuwe cijfers presenteren die eerder nog niet aan de orde kwamen. In paragraaf 7.3 
doen we hetzelfde voor de tweede onderzoeksvraag. Deze gaat over het belang van 
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(formele) kinderopvang voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen. 
In paragraaf 7.4 sluiten we dit hoofdstuk af met de belangrijkste conclusies. 

7.2� Keuzes�ten�aanzien�van�kinderopvang

In hoofdstuk 2 en 3 is beschreven hoe de moeders in dit onderzoek de combinatie 
arbeid en zorg hebben vormgegeven. We onderscheiden daarbij vier keuzemogelijk-
heden:
1 De moeder werkt niet en zorgt zelf voor haar kind(eren).
2 De moeder werkt, maar maakt geen gebruik van kinderopvang. 
3 De moeder werkt en maakt uitsluitend gebruik van informele opvang.
4 De moeder werkt en maakt gebruikt van formele opvang (eventueel in combinatie 

met informele opvang).

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is in hoeverre de keuze tussen deze 
opties samenhangt met opvattingen over kinderopvang en het aanbod en de kosten 
van kinderopvang.

Om dat na te gaan hebben we een model gemaakt waarin opvattingen over kinder-
opvang, aanbod aan kinderopvang en kosten van kinderopvang zijn opgenomen. 
Ook het belang dat de moeder hecht aan betaalde arbeid en enkele achtergrond-
variabelen worden in het model meegenomen.3 Met dit model kunnen we nagaan 
wat de unieke bijdrage (gegeven de invloed van de andere variabelen) van elk van de 
genoemde variabelen is op het gebruik van kinderopvang. Hoewel de nadruk in deze 
paragraaf ligt op de keuzes die gemaakt zijn over het gebruik van kinderopvang, 
onderscheiden we ook de optie ‘geen werk, geen kinderopvang’. Ook dit vatten we op 
als een manier om voor kinderen te zorgen, die onderscheiden moet worden van de 
optie ‘werken zonder kinderopvang’. Bovendien zouden we, als we de werkbeslissing 
uit het model zouden laten, er impliciet van uitgaan dat de beslissingen over arbeid 
en kinderopvang los van elkaar staan. Uitgangspunt van het beleid ten aanzien van 
kinderopvang is echter juist dat formele opvang een arbeidsmarktinstrument is, 
waarmee de overheid beslissingen over arbeidsparticipatie kan beïnvloeden. Vandaar 
dat ook de keuze wel/niet werken in dit model is opgenomen. Bij de bespreking van 
dit model zullen we ons in deze paragraaf wel vooral concentreren op de opvangbe-
slissing. In paragraaf 7.3 gaan we dieper in op de werkbeslissing. 

In de kop van tabel 7.1 zien we de vier keuzemogelijkheden, in de rijen de verklarende 
variabelen. De tekens in de cellen geven aan of de desbetreffende variabele positief 
of negatief samenhangt met de onderscheiden keuzemogelijkheden. Alleen de signi-
ficante effecten zijn in de tabel weergegeven4, en het effect doet zich voor gegeven de 
invloed van alle andere variabelen in het model. Het gaat dus om de unieke bijdrage 
van de variabele aan de kinderopvangkeuze. Zo zien we bijvoorbeeld dat vrouwen die 
het hebben van een baan belangrijk vinden (intrinsieke waarde werk is hoog) vaker 
werken dan vrouwen die, met overigens dezelfde kenmerken, minder belang hechten 
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aan betaald werk (zie de ‘–’ in kolom ‘geen werk, geen kinderopvang’). Zij werken 
zowel vaker zonder opvang, als met informele opvang en formele opvang. 

Tabel 7.1 
Invloed van opvattingen, aanbod en kosten (en achtergrondvariabelen) op keuze ten aanzien van  
kinderopvang in combinatie met werk (in plussen en minnen)

geen werk,  
geen kinder-
opvang

werk,  
geen kinder-
opvang

werk,  
informele 
kinderopvang

werk,  
formele  
kinderopvang

opvattingen over kinderopvang
belang opvang in eigen omgeving door de ouders van 
het kind (schaal) + – –

opvang door derden/in groep is goed (schaal) – +

vertrouwen in formele opvang +

aanbod kinderopvang

aanbod informele netwerkopvanga – + +

kosten formele kinderopvang
(geschatte) uurprijs van formele opvang voor de 
ouders

perceptie van de kosten formele opvang

oriëntatie op werk en herverdeling

belang dat gehecht wordt aan betaalde arbeid – + + +
werkt voor zwangerschap meer dan 3 dagen – + + +

belang dat gehecht wordt aan herverdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid

kenmerken van het huishouden

aanwezigheid partner – + +

leeftijd jongste kind – + –

aantal kinderen 0-12 jaar + –

aantal kinderen van 13 jaar of ouder

hoogte van inkomen van partner of andere inkomsten + – – –

opleidingsniveau moeder – + +

leeftijd moeder

omgevingsfactoren

stedelijkheidsniveau

veel werkende moeders in omgeving – + + +

veel fulltime werkende vaders in omgeving
moeder kent in haar omgeving veel kinderen die naar 
formele opvang gaan + – –
moeder kent in haar omgeving veel kinderen die naar 
informele opvang gaan +

a Familieleden, vrienden of bekenden die aanbieden op te passen. 
 
Bron: SCP (GKO’04)
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We zullen nu tabel 7.1 doorlopen en de variabelen en de verbanden verduidelijken. 

Opvattingen�over�kinderopvang
Als maat voor opvattingen van de moeders5 over de zorg voor kinderen, en de vraag 
of kinderopvang daarin past, hebben we allereerst de twee schalen die wij in hoofd-
stuk 4 hebben gemaakt in het model opgenomen. De eerste schaal gaat over de mate 
waarin de moeder het belangrijk vindt dat een kind in de eigen omgeving en door 
de eigen moeder of ouders wordt verzorgd. Een hoge score duidt erop dat de moeder 
daar veel waarde aan hecht. De tweede schaal gaat over de mate waarin de moeder 
vindt dat opvang door anderen of in een groep goed is voor een kind. Omdat we in 
hoofdstuk 4 constateerden dat met name vrouwen die vertrouwen hebben in formele 
opvang vaker werken, is ook dit opgenomen in het model. In tabel 7.1 zien we dat 
elk van deze drie variabelen een zelfstandige bijdrage levert aan het verklaren van de 
keuzes die gemaakt worden over kinderopvang en betaald werk. Ook als de invloed 
van andere variabelen gelijk wordt gehouden, zoals opleidingsniveau en waarde-
ring van werk, dan dragen deze opvattingen significant bij aan het verklaren van de 
opvang- en werkbeslissing. Als de ouders sterk hechten aan opvang van kinderen 
in de eigen omgeving en door de ouders van het kind, neemt de kans dat de moeder 
niet werkt toe en wordt de kans dat ze informele en formele opvang gebruikt kleiner. 
Opvattingen over de mogelijkheid om de zorg voor kinderen uit te besteden hebben 
geen relatie met arbeidsparticipatie. Vrouwen die vinden dat opvang door anderen of 
in een groep goed of acceptabel is, werken even vaak als vrouwen die dat niet vinden, 
alleen de manier waarop ze de opvang regelen wijkt af. Vrouwen die opvang door 
anderen goed vinden, maken vaker gebruik van formele opvang, de anderen regelen 
de opvang vaker zelf naast hun werk. Hetzelfde geldt voor vertrouwen in formele 
opvang. Moeders die vertrouwen hebben in formele opvang maken daarvan, zoals 
verwacht, vaker gebruik, maar ze werken niet vaker buitenshuis dan vrouwen die 
hun kind niet aan de formele opvang willen toevertrouwen. In hoofdstuk 4 vonden 
we wel een relatie tussen vertrouwen in formele opvang en arbeidsparticipatie. 
Deze veronderstelde relatie vinden we in het model niet terug. Dit betekent dat het 
verband dat in hoofdstuk 4 naar voren kwam, wordt veroorzaakt doordat zowel het 
vertrouwen in formele opvang als het al dan niet werken, samenhangt met één of 
meer andere variabelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de waarde die mensen hechten aan 
‘eigen’: hoe meer waarde men hecht aan ‘eigen’, des te vaker werkt de vrouw niet en 
heeft ze ook geen vertrouwen in formele opvang. Hetzelfde geldt voor het opleidings-
niveau: een vrouw met een hogere opleiding werkt vaker en heeft meer vertrouwen in 
formele opvang. Vertrouwen in formele opvang op zichzelf vergroot dus niet de kans 
dat de vrouw werkt, maar beïnvloedt wel de manier waarop de combinatie van werk 
en zorg voor kinderen in de praktijk wordt vormgegeven.

We kunnen concluderen dat het al dan niet buitenshuis werken van de moeders 
samenhangt met de mate waarin zij vinden dat het kind beter uitsluitend door de 
eigen ouders kan worden verzorgd. Vertrouwen in uitbesteden/formele opvang 
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bepaalt vervolgens de keuze van de opvangvorm, als de moeder werkt. Van Dijk 
kwam in 1994 tot dezelfde conclusie (Van Dijk 1994).

Een kanttekening is hierbij op zijn plaats. Het is niet zeker of de opvattingen 
over kinderopvang altijd vooraf zijn gegaan aan besluiten over opvang. Het is ook 
mogelijk dat ze zijn veranderd nadat ouders noodgedwongen gebruik maakten van 
een bepaalde opvangvorm. In dat geval zouden de opvattingen dus het gevolg zijn 
van het gebruik, en niet de oorzaak ervan. Alleen in longitudinaal onderzoek zouden 
oorzaak en gevolg goed uit elkaar gehaald kunnen worden. Uit de interviews blijkt 
echter dat de belangen van de kinderen voor vrijwel alle moeders op de eerste plaats 
komen en dat de opvattingen over wat goede en slechte opvang is zeer sterk zijn. 
Op grond hiervan kunnen we veronderstellen dat ouders zelden gebruikmaken van 
opvang waar de moeder niet helemaal achter staat. Ook al omdat er altijd een alter-
natief is: de moeder kan altijd nog zelf voor haar kind gaan zorgen. Veel vrouwen 
hebben dat gedaan, of geven aan dat ze dat zouden hebben gedaan als de opvang van 
hun keuze niet beschikbaar was geweest. 

Aanbod
In hoofdstuk 5 kwamen we tot de conclusie dat het effect van het aanbod aan for-
mele opvang moeilijk is te meten. Vrijwel alle moeders verklaren dat er een kin-
derdagverblijf is op bereisbare afstand. De groep die dat niet heeft is te klein om 
conclusies op te baseren (al werken ze net zo vaak als de vrouwen die een kinderdag-
verblijf in de buurt hebben). Ook de groep vrouwen die geen gastouderopvang in de 
buurt heeft, is te klein om te vergelijken met de groep die daar in principe wel over 
beschikt. Alleen wat betreft het aanbod aan buitenschoolse opvang is er sprake van 
voldoende variatie. 

In het model kan het effect van beschikbaarheid van formele opvang op het 
gebruik hiervan niet worden gemeten. Per definitie is namelijk voor alle gebruikers 
van formele opvang ook aanbod beschikbaar. In hoofdstuk 5 werd echter al duidelijk 
dat dit aanbod geen relatie heeft met werk. Ook Van Dijk (1994) concludeert dat het 
aanbod van opvang nauwelijks van invloed is op het gebruik van opvang. Wel heeft 
het invloed op de gekozen vorm van opvang: hoe meer een bepaalde soort opvang 
aanwezig is, hoe meer van dat type opvang gebruikt wordt gemaakt. Aanbod aan 
informele opvang door familie, vrienden of bekenden (= netwerkopvang) is wél in 
het model opgenomen. Hier geldt niet dat alle gebruikers van informele opvang 
ook familieleden of bekenden in de buurt hebben wonen die willen oppassen. Soms 
wordt namelijk gebruikgemaakt van netwerkopvang die niet in de buurt beschik-
baar is, en ook wordt de hulp ingeroepen van een zelfgezochte oppas. Om die reden 
kan het aanbod aan netwerkopvang wel worden meegenomen in het model. Deze 
beschikbaarheid van netwerkopvang blijkt van invloed op zowel de kinderopvang-
beslissing als de arbeidsparticipatiebeslissing. Vrouwen met grootouders, familie 
of bekenden in de buurt die willen oppassen, hebben vaker werk dan vrouwen met 
dezelfde kenmerken, maar zonder opvangaanbod van familie of bekenden. Ze 
maken vaker gebruik van informele opvang, of werken zonder gebruik te maken van 

Hoehetwerktmetkinderen.indb   91 1-2-2006   8:59:38



92 Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie

opvang. Wellicht zijn dit moeders die, toen de kinderen nog niet naar school gingen, 
vanwege het aanbod aan informele opvang zijn blijven werken; later, als alle kinde-
ren naar school gaan, passen ze hun werktijden aan en nemen de opvang weer geheel 
in eigen handen. We kunnen concluderen dat sommige vrouwen dankzij een aanbod 
aan informele netwerkopvang een betaalde baan hebben. Als deze opvangmogelijk-
heid niet voorhanden was geweest zouden zij zijn gestopt met werken, om zelf voor 
het kind te zorgen. 

Kosten�van�kinderopvang
In hoofdstuk 6 is duidelijk geworden dat informele opvang door familieleden of 
bekenden vaak niet wordt betaald, en als dit wel het geval is, is de uurprijs laag. 
We mogen dan ook aannemen dat de kosten van deze informele netwerkopvang 
door vrijwel iedereen zijn op te brengen en dat ze geen invloed zullen hebben op 
de opvang- of werkbeslissing. Om die reden hebben we ze niet meegenomen in het 
model. De formele opvang moet wel altijd worden betaald en de prijzen liggen, zeker 
voor huishoudens met een goed inkomen, veel hoger. Zowel gebruikers van formele 
opvang als mensen die daar geen gebruik van maken, vinden de formele opvang duur 
of te duur. Welke rol spelen deze kosten van formele opvang bij de keuze die moeders 
maken?

Om de invloed van de kosten van formele kinderopvang te onderzoeken, moeten 
we weten wat de gezinnen die geen gebruik maken van formele opvang, zouden 
moeten betalen als ze dat wel zouden hebben gedaan. Dat hebben we gedaan door 
aan te nemen dat ouders die geen gebruik maken van formele opvang ongeveer 
dezelfde uurprijs moeten betalen als ouders in vergelijkbare omstandigheden die 
wel formele kinderopvang gebruiken.6 Het resultaat is een (geschatte) uurprijs voor 
formele opvang die, zoals in de regelgeving, oploopt naarmate het huishoudensin-
komen hoger is. Zoals in tabel 7.1 te zien is, kunnen we geen relatie aantonen tussen 
de hoogte van deze uurprijs en het gebruik van formele opvang of arbeidspartici-
patie van de moeder. Vrouwen die een hoge (geschatte) uurprijs moeten betalen, 
lijken dus niet minder vaak gebruik te maken van formele opvang, of minder vaak te 
werken, dan vrouwen voor wie de (geschatte) uurprijs lager uitvalt. Nu hebben we in 
hoofdstuk 4 gezien dat een grote groep moeders geen formele opvang wil, ongeacht 
de kosten. Maar ook binnen de groep vrouwen die vertrouwen hebben in formele 
opvang, vinden we geen verband tussen de (geschatte) uurprijs en het gebruik van 
formele opvang. 

Omdat de uurprijs voor de niet-gebruikers van formele opvang is geschat, en 
ongetwijfeld in meer of mindere mate afwijkt van de kosten die deze ouders in 
werkelijkheid zouden moeten betalen, hebben we tevens gekeken naar de perceptie 
van de kosten. Die weten we wel van alle moeders, ook van degenen die geen gebruik 
maken van formele opvang. Deze perceptie van de kosten is bovendien een maat 
voor de (verwachte) kosten in relatie tot het huishoudbudget. Eenzelfde uurprijs kan 
immers voor een gezin met een flink inkomen eenvoudig op te brengen zijn, terwijl 
het voor een gezin met een krapper budget te duur kan zijn. Bij de perceptie van de 
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kosten hebben moeders al rekening gehouden met de omvang van het inkomen. Ze 
hebben aangegeven of opvangvormen voor hen goedkoop, normaal, duur of te duur 
zijn. Verder hangen de kosten van formele opvang van vele factoren af en zijn ze 
vaak pas duidelijk als de opvang feitelijk in gang is gezet. Ouders zullen dus waar-
schijnlijk eerder op basis van hun ideeën over kosten, dan op grond van een concrete 
uurprijs, een besluit nemen wel of niet formele kinderopvang in te schakelen. In 
tabel 7.1 zien we echter dat we met het model ook geen relatie kunnen aantonen 
tussen deze perceptie van de kosten en het gebruik van formele opvang. Vrouwen die 
menen dat de formele opvang duur is, zijn net zo vaak geneigd om daar toch gebruik 
van te maken als vrouwen die dat niet vinden. Ook maken de kosten niet uit voor de 
werkbeslissing van de moeder. 

De conclusie dat de prijs van formele opvang niet duidelijk gerelateerd is aan het 
gebruik is nogal onverwacht. Allerlei mogelijke oorzaken van het ontbreken van 
zo’n relatie zijn daarom met het model bestudeerd. Ten eerste is er een sterke relatie 
tussen de prijs van formele opvang en het huishoudensinkomen. Dit is immers in de 
regelgeving opgenomen. Toch blijkt dat het opnemen van (overig) inkomen in het 
model er niet de oorzaak van is dat we geen prijseffecten vinden. Ook is de perceptie 
die men heeft van de kosten gecorreleerd met de werkelijke kosten. Een eventueel 
effect van de prijs op het gebruik zou verdeeld kunnen worden over beide variabelen, 
waardoor deze in beide gevallen net niet significant zijn. Echter, ook als we alleen 
de kosten, of alleen de perceptie van de kosten in het model opnemen, zien we geen 
relatie met gebruik. Ook hebben we het model toegepast op de moeders die niet 
negatief staan tegenover formele opvang. De moeders die absoluut geen formele 
opvang willen, zullen immers niet gevoelig zijn voor de prijs. Maar ook bij de vrou-
wen die eventueel wel formele opvang willen, kunnen we geen significante prijsef-
fecten vinden.7 

Het model laat dus geen relatie zien tussen de kosten van de formele kinderop-
vang, of de perceptie daarvan, en het gebruik van deze vorm van opvang. Deze con-
clusie strookt niet met de constatering in hoofdstuk 6 dat er wel een relatie is tussen 
de perceptie van de kosten en het gebruik van formele opvang. Daar werd (tabel 6.11) 
geconstateerd dat moeders die formele opvang te duur vinden, daar minder vaak 
gebruik van maken dan moeders die de formele opvang niet te duur vinden. Uit het 
feit dat deze relatie in het model niet terugkomt, blijkt dat we hier te maken hebben 
met interveniërende variabelen die zowel samenhangen met de perceptie van de 
kosten, als met het gebruik van formele opvang. Van een rechtstreeks verband tussen 
kosten en gebruik lijkt dus geen sprake. Zo zagen we in hoofdstuk 3 dat de kosten 
van kinderopvang nauwelijks worden genoemd als reden om met de opvang te 
stoppen (tabel 3.8). In hoofdstuk 6 bleek verder dat in het verleden moeders zelden 
vanwege de kosten van kinderopvang zijn overgestapt naar een goedkopere vorm van 
opvang (tabel 6.10). De kosten lijken dus inderdaad van weinig invloed op de keuze 
wel of niet van kinderopvang gebruik te maken en zo ja, of formele of informele 
opvang wordt ingeschakeld. Wel geldt deze conclusie uiteraard in de huidige situatie, 
waarin de kosten van formele opvang, alhoewel ze hoog gevonden worden, voor de 
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meeste ouders geen onoverkomelijke barrière vormen. Het feit dat gebruikers de 
formele opvang meestal duur of te duur vinden, duidt erop dat als deze kosten nog 
verder stijgen, dit wel van invloed kan zijn op het gebruik. Zo geeft 18% van de moe-
ders die gebruikmaken van kinderopvang aan dat, als de kosten veel verder zullen 
stijgen, ze minder zouden gaan werken, of zelfs stoppen (tabel 6.11).

Overige�variabelen
Van de andere variabelen die ook in het model zijn opgenomen, zien we dat keuzes 
over kinderopvang ook samenhangen met onder andere het opleidingsniveau van de 
moeder en de gezinssamenstelling. Hoe hoger het opleidingsniveau van de moeder, 
des te groter de kans dat het gezin gebruikmaakt van informele of formele opvang. 
Vrouwen die samenwonen met een partner werken vaker buitenshuis en maken vaker 
gebruik van informele opvang, of regelen de opvang zelf. Aanwezigheid van een 
partner heeft geen gevolgen voor het gebruik van formele opvang. Ook de leeftijd van 
het jongste kind is van invloed: hoe ouder de jongste, hoe minder het gezin gebruik-
maakt van formele opvang en hoe vaker de moeder werkt zonder dat derden de kin-
deren opvangen. Met name het gebruik van formele opvang neemt af naarmate het 
kind ouder wordt. Verder is de kans dat gebruik wordt gemaakt van formele opvang 
kleiner als er meer kinderen van 0-12 jaar in het gezin zijn. 

Ook de omgeving is van invloed op de keuzes die gemaakt worden over kin-
deropvang. Vrouwen die in hun omgeving veel mensen kennen die gebruikmaken 
van formele kinderopvang, werken vaker buitenshuis, maar maken niet vaker zelf 
gebruik van formele opvang. Bij informele opvang is dit precies andersom: vrouwen 
die aangeven dat in hun omgeving veel kinderen door familie of bekenden worden 
opgevangen, werken zelf niet vaker buitenshuis, maar maken wel vaker gebruik van 
informele opvang. Vrouwen die veel werkende moeders in hun omgeving kennen, 
en vrouwen die zelf veel waarde hechten aan werk en voordat zij moeder werden 
veel uren buitenshuis werkten, hebben ook een grotere kans dat zij werken, met of 
zonder gebruik van opvang. 

Belang�van�de�gevonden�relaties�
We hebben nu beschreven welke factoren van invloed zijn op de kinderopvangbeslis-
sing. Nu willen we nog weten hoe groot die invloed is. Daartoe richten we ons op de 
mate waarin ons model de keuzes van de moeders goed berekent, en kijken we hoe 
deze verklaringskracht toeneemt door toevoeging van de variabelen.8 In tabel 7.2 
vindt u de uitkomsten. Allereerst is de verklaringskracht van het model berekend 
uitsluitend met de achtergrondvariabelen, dus zonder de kinderopvangvariabelen. 
Ook de opvattingen over betaalde arbeid zijn weggelaten. We noemen dit het basis-
model. Op grond van de achtergrondvariabelen berekent het model in bijna de helft 
van de gevallen goed of de moeder al dan niet werkt en al dan niet gebruikmaakt 
van formele of informele kinderopvang. In de daaropvolgende rijen is te zien wat het 
effect is als we opvattingen over kinderopvang toevoegen, het aanbod aan informele 
opvang, de kosten van formele opvang en ten slotte opvattingen over werk. 

Hoehetwerktmetkinderen.indb   94 1-2-2006   8:59:38



9�Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie

Tabel 7.2  
Mate waarin het model de kinderopvang- en werkbeslissing goed voorspelt (in procenten)

aandeel goed 
voorspelde cases

toename ten 
opzichte van het 
basismodel

basismodela 48,0

basismodel plus opvattingen over kinderopvang 54,7 6,7

basismodel plus aanbod informele kinderopvang 51,7 3,7

basismodel plus kosten kinderopvang 48,2 0,2

basismodel plus oriëntatie op (on)betaalde arbeid 57,0 9,0

basismodel plus opvattingen over kinderopvang en (on)betaalde arbeid 60,4 12,4
basismodel plus opvattingen over kinderopvang, aanbod en kosten  
kinderopvang, en opvattingen over (on)betaalde arbeid (= totale model) 60,7 12,7

a  Opleiding en leeftijd van de moeder, aanwezigheid en inkomen van de partner, aantal en leeftijd van de kinderen,  
 stedelijkheidsniveau en omgevingsfactoren (= onderste twaalf factoren in tabel 7.1). 
 
Bron: SCP (GKO’04)

We zien dat de verklarende waarde van het model met 7 procentpunten toeneemt 
zodra we de opvattingen van de moeder over kinderopvang toevoegen. Toevoeging 
van het aanbod aan informele kinderopvang maakt het model ook beter, al is het 
effect minder groot. Toevoeging van de kosten van kinderopvang heeft echter nau-
welijks invloed. De grootste verbetering van het model treedt op als we de oriëntatie 
van de moeder op betaalde arbeid toevoegen. Zoals we hiervoor al geconstateerd 
hebben gaat het dan vooral om het onderscheid tussen wel of niet werken, en minder 
om de keuze tussen opvangopties als de moeder blijft werken. In de een-na-laatste 
rij van tabel 7.2 zien we dat als we zowel de meningen van de vrouw over werk en 
kinderopvang toevoegen aan het basismodel, het model in 60% van de gevallen goed 
berekent of de vrouw werkt en of ze (in)formele kinderopvang gebruikt. In de laat-
ste rij van tabel 7.2 is te zien dat het aanbod aan informele opvang en de kosten van 
opvang dan nauwelijks toegevoegde waarde meer hebben. 

Hiermee hebben we een antwoord gevonden op de eerste onderzoeksvraag. Van de 
drie aspecten die centraal stonden in dit onderzoek blijken vooral de opvattingen van 
de moeders over kinderopvang een rol te spelen bij het besluit om al dan niet formele 
of informele kinderopvang in te schakelen. Het aanbod aan informele opvang speelt 
een bijrol. De kosten van formele kinderopvang lijken van ondergeschikt belang bij 
deze keuze. Het aanbod van formele opvang kon niet in het model worden opgeno-
men. In hoofdstuk 5 is echter al gebleken dat de meeste moeders de beschikking 
hebben over formele opvang, en dat er geen relatie is tussen aanbod van formele 
opvang en arbeidsparticipatie.
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7.3� Het�verband�tussen�kinderopvang�en�arbeidsparticipatie

De tweede onderzoeksvraag gaat over de relatie tussen kinderopvang en arbeids-
participatie. De achtergrond van deze vraag is dat bij het streven om de arbeids-
participatie van vrouwen te verhogen, veel verwacht wordt van het vergroten van 
kinderopvangmogelijkheden. Dat leidt tot de vraag hoe groot die invloed van 
kinderopvang op de arbeidsparticipatie van vrouwen eigenlijk is. Net als bij het 
beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag hebben we de kinderopvangfactoren 
en achtergrondfactoren in één model opgenomen. 9 We hebben allereerst gekeken 
welke daarvan samenhangen met de werkbeslissing. Een positief teken in de mid-
delste kolom van tabel 7.3 geeft aan dat de genoemde variabele de kans dat de vrouw 
werkt doet toenemen.10 Vervolgens hebben we bij de vrouwen die werk hebben geke-
ken welke variabelen samenhangen met de arbeidsduur. Een plus in de laatste kolom 
van tabel 7.3 geeft aan dat deze variabele samenhangt met een relatief groot aantal 
uren werk. Ook hier geldt weer dat het effect zich voordoet terwijl alle andere varia-
belen constant worden gehouden.

Hoehetwerktmetkinderen.indb   96 1-2-2006   8:59:38



97Kinderopvang�en�arbeidsparticipatie

Tabel 7.3  
Invloed van opvattingen, aanbod en kosten (en achtergrondvariabelen) op de keuze ten aanzien van 
betaalde arbeid (in plussen en minnen)

werkt
aantal uren werk  
van de werkenden

opvattingen over kinderopvang

belang opvang in eigen omgeving door ouders van het kind (schaal) – –

opvang door derden/in groep is goed (schaal)

vertrouwen in formele opvang

aanbod kinderopvang

aanbod informele netwerkopvanga +

aanbod formele opvang

kosten formele opvang

(geschatte) uurprijs formele opvang voor de ouders

perceptie van de kosten formele opvang

oriëntatie op werk en herverdeling 
belang dat gehecht wordt aan betaalde arbeid + +

werkt voor zwangerschap meer dan 3 dagen + +
belang dat gehecht wordt aan herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid +

kenmerken van het huishouden

aanwezigheid partner +

leeftijd jongste kind +

aantal kinderen 0-12 jaar –

aantal kinderen van 13 jaar of ouder

hoogte inkomen partner of andere inkomsten – –

opleidingsniveau moeder + +

leeftijd moeder

omgevingsfactoren

stedelijkheidsniveau

veel werkende moeders in omgeving +

veel fulltime werkende vaders in omgeving

moeder kent in haar omgeving veel kinderen die naar formele opvang gaan –
moeder kent in haar omgeving veel kinderen die naar informele opvang gaan

a Familieleden, vrienden of bekenden die aanbieden op te passen. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

We lopen allereerst weer de drie groepen kinderopvangvariabelen langs die centraal 
staan in dit onderzoek. 
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Opvattingen�over�kinderopvang
De werkbeslissing wordt beïnvloed door de vraag of men het al dan niet belangrijk 
vindt dat kinderen worden opgevangen in het eigen huis/door de eigen ouders. Vrou-
wen die daar veel waarde aan hechten werken minder vaak, en als ze werken is dit 
voor een gering aantal uren. Vrouwen die vinden dat de zorg voor een kind uit- 
besteed kan worden aan derden, en vrouwen die vertrouwen hebben in formele 
opvang, werken niet vaker buitenshuis dan vrouwen die huiverig zijn voor (formele) 
opvang. Ze hebben, zoals we in tabel 7.1 hebben gezien, vaker formele kinderop-
vang, maar dat leidt niet tot een grotere arbeidsparticipatie of tot meer uren betaalde 
arbeid. Vertrouwen in uitbesteden/formele opvang heeft dus wel verband met de 
opvangbeslissing (aan wie vertrouw ik mijn kind toe), maar niet op de werkbeslis-
sing. Vrouwen die willen werken en geen vertrouwen hebben in formele opvang, 
wijken uit naar informele opvang. En vrouwen die geen opvang door derden willen, 
regelen de opvang met hun partner of werken binnen schooltijden. Maar zij werken 
net zo vaak buitenshuis, en even veel uren, als vrouwen die wel vertrouwen hebben in 
opvang door (formele) anderen.

Aanbod�kinderopvang
Wel van invloed op de werkbeslissing is het aanbod aan informele netwerkopvang. 
Vrouwen die familie of bekenden in de buurt hebben die willen oppassen, werken 
vaker buitenshuis. Een deel van deze vrouwen zou blijkbaar niet hebben gewerkt als 
de opvang niet op deze manier geregeld kon worden. Geen invloed heeft dit aanbod 
op het aantal uren dat de moeder buitenshuis werkt. Het aanbod aan formele opvang 
daarentegen blijkt niet van invloed op de werkbeslissing en op de arbeidsduur van 
de werkenden. In tegenstelling tot het model uit paragraaf 7.2 kan in dit model over 
arbeidsparticipatie het aanbod van formele opvang wel als verklarende variabele 
worden opgenomen. Hier wordt immers geen onderscheid gemaakt naar gebruikers 
en niet-gebruikers van formele opvang. In hoofdstuk 5 constateerden we dat het 
aanbod aan formele opvang geen invloed heeft op de arbeidsparticipatie van moe-
ders, en deze conclusie zien we hier bevestigd. Een mogelijke verklaring hiervoor 
vinden we in hoofdstuk 4, waar bleek dat veel vrouwen geen formele opvang willen, 
aanbod of niet. Ook bleek daar dat de vrouwen die wel vertrouwen hebben in formele 
opvang, dit vrijwel altijd ook hebben in informele opvang. Zij kunnen dus, als er geen 
formele opvang in de buurt beschikbaar is, vaak uitwijken naar de informele opvang. 
Andersom geldt dat veel minder. Vandaar dat we wel een relatie vinden tussen het 
aanbod aan informele opvang en de arbeidsparticipatie, maar niet tussen het aanbod 
aan formele opvang en de arbeidsparticipatie. Bovendien is het aanbod aan formele 
opvang voor nog niet schoolgaande kinderen inmiddels zo groot dat vrijwel alle 
moeders een kinderdagverblijf in de buurt hebben. 
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Kosten�kinderopvang
In het model vinden we geen relatie tussen de arbeidsparticipatie van de moeder en 
de kosten van formele kinderopvang die de ouders maken, of zouden moeten maken. 
Vrouwen die een hoge uurprijs voor formele opvang (zouden) moeten betalen, 
werken even vaak buitenshuis als vrouwen voor wie formele opvang goedkoper zou 
zijn. Hetzelfde geldt voor vrouwen die menen dat formele opvang voor hen duur of te 
duur zou zijn. Over de juistheid van deze bevinding twijfelen we enigszins. Ze is in 
lijn met de bevinding uit hoofdstuk 2 dat slechts enkele vrouwen na de geboorte van 
hun eerste kind minder zijn gaan werken dan ze van plan waren omdat de kinderop-
vang zo duur bleek. Ook bleek daar dat slechts 4% van de werkloze moeders aangeeft 
dat dit komt door de kosten van kinderopvang (tabel 2.4). Ook werden de kosten 
zelden genoemd als voorwaarde om weer, of meer te gaan werken (tabel 2.5). Van de 
moeders die gebruikmaken van kinderopvang geeft echter 9% aan dat zij in het ver-
leden, omdat de opvang duurder werd, minder zijn gaan werken om de kosten in de 
hand te houden (zie tabel 6.10). Aan de moeders die geen gebruik (meer) maken van 
kinderopvang is deze vraag niet gesteld. Mogelijk dat ook van hen een deel minder is 
gaan werken of met hun baan is gestopt vanwege de kosten van kinderopvang. 

Op grond hiervan concluderen we dat de kosten van formele kinderopvang wel 
van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van de moeders, maar dat dit effect niet 
bijzonder groot is. Hoe groot is onduidelijk. Het model suggereert dat het om een 
verwaarloosbaar effect gaat, maar uit een rechtstreekse vraag blijkt dat de prijs toch 
bij zo’n één op de tien gebruikers invloed heeft op de arbeidsparticipatie. 

Eenzelfde beeld komt naar voren uit andere studies over de gevoeligheid van 
de arbeidsparticipatie van vrouwen voor de kosten van kinderopvang. De meeste 
Nederlandse studies vinden geen, of slechts kleine prijsgevoeligheid voor de vraag 
naar opvang (zie bv. Groot en Maassen van den Brink 1992; Van Dijk 1994; Maassen 
van den Brink 1995; Graafland 2000; Dobbelsteen et al. 2000). Jongen en Van Vuuren 
(2004) vinden wel prijseffecten, maar dat lijkt het gevolg van de aanname in die 
studie dat alleen financiële motieven een rol spelen bij de beslissing van de moeders 
om te gaan werken, en om opvang te gebruiken. Zoals wij in deze studie aantonen 
wordt de opvangbeslissing echter vooral genomen op basis van de opvattingen van 
de moeder, en spelen financiële overwegingen nauwelijks een rol. 

Ook in de meeste internationale studies over dit onderwerp wordt geconstateerd 
dat de prijsgevoeligheid vrij klein is. Slechts in enkele studies vindt men sterke prijs-
effecten (zie bijvoorbeeld de overzichten in Doiron en Kalb 2004 en Jongen en  
Van Vuuren 2004). Mogelijk omdat in de daar onderzochte landen (Australië, de  
Verenigde Staten, Canada en enkele Scandinavische landen) minder weerstanden 
zijn tegen formele kinderopvang, waardoor de kosten een grotere rol kunnen spelen. 

Overige�variabelen
Van de overige variabelen heeft de oriëntatie op werk zoals verwacht een sterke 
samenhang met arbeidsparticipatie. Hoe sterker de intrinsieke waarde van werk 
wordt gevoeld, des te vaker werkt de vrouw, en des te meer uren. Vrouwen die her-
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verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid goed of wenselijk vinden, werken echter 
niet vaker buitenshuis, dan vrouwen die dat niet vinden. Ook uit ander onderzoek 
(Cloïn en Boelens 2004) bleek al dat veel vrouwen vinden dat partners de taken 
gelijker zouden moeten verdelen, maar dit in hun eigen situatie niet realiseren. Wel 
blijkt dat als vrouwen herverdeling van taken belangrijk vinden, en ze werken, dat 
ze dan vaker meer uren werken dan vrouwen die herverdeling minder belangrijk of 
zelfs onwenselijk vinden. Verder zien we dat de kans dat de moeder werkt toeneemt 
naarmate de moeder hoger is opgeleid, en dat hoger opgeleide moeders ook meer 
uren werken. Ook neemt de kans dat de vrouw werkt toe als zij samenwoont met een 
partner en naarmate het jongste kind ouder is. Voor het aantal uren dat zij betaald 
werkt, heeft dit echter geen effect, zoals we ook al in hoofdstuk 2 constateerden. 
Verder zien we dat het inkomen van de partner, of uit andere bron, van invloed is op 
de arbeidsparticipatie van de vrouw. Als dit inkomen hoog is, neemt de kans dat de 
vrouw werkt af, en als zij werkt is het aantal arbeidsuren geringer.

Belang�van�de�gevonden�relaties
Na deze inventarisatie van alle factoren die van invloed zijn op de werkbeslissing van 
moeders, gaan we na hoe groot die invloed is. In tabel 7.4 staat vermeld hoe goed het 
wel/niet werken van de moeder kan worden berekend uit de achtergrondvariabelen 
(het basismodel) en in hoeverre toevoeging van de kinderopvangvariabelen die ver-
klaringskracht nog doet toenemen. De uren werk zijn hierbij niet meegenomen.

Tabel 7.4 
Mate waarin het model de werkbeslissing goed voorspelt, zonder en met de kinderopvangvariabelen 
opvattingen, aanbod en kosten (in procenten)

aandeel goed 
voorspelde cases

toename ten 
opzichte van 
basismodel

basismodela 69,3

basismodel plus opvattingen over kinderopvang 72,4 3,1

basismodel plus aanbod formele en informele kinderopvang 71,5 2.2

basismodel plus kosten formele kinderopvang 69,4 0,1

basismodel plus oriëntatie op (on)betaalde arbeid 78,3 9,0

basismodel plus opvattingen over kinderopvang en (on)betaalde arbeid 78,8 9,5
basismodel plus opvattingen over kinderopvang en (on)betaalde arbeid, 
aanbod en kosten kinderopvang (= totale model) 79,3 10,0

a Opleiding en leeftijd van de moeder, aanwezigheid en inkomen van de partner, aantal en leeftijd van de kinderen,  
 stedelijkheidsniveau en omgevingsfactoren (= onderste twaalf factoren in tabel 7.3). 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Het basismodel berekent voor zeven van de tien vrouwen goed of zij al dan niet bui-
tenshuis werken. De verklarende waarde van het model wordt iets verbeterd door de 
opvattingen van de moeder over kinderopvang toe te voegen. Ook als we het aanbod 
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aan opvang toevoegen, leidt dit tot een bescheiden verbetering van het model. Zoals 
we in tabel 7.3 hebben gezien komt dit uitsluitend door toevoeging van het aanbod 
aan informele opvang. De verklarende waarde van de tabel neemt niet toe door toe-
voeging van het aanbod aan formele opvang. Maar nog veel meer blijkt de arbeids-
participatie van de moeder verklaard te worden uit het belang dat zij hecht aan 
betaalde arbeid. Als de oriëntatie op (on)betaalde arbeid in het model wordt opge-
nomen, dan kunnen we voor acht op de tien moeders goed berekenen of ze werken 
of niet. Toevoeging van de kinderopvangvariabelen (opvattingen, aanbod en kosten) 
leidt dan nog slechts tot een zeer bescheiden verbetering van het model. 

Hieruit kunnen we concluderen dat de relatie tussen kinderopvang en arbeidspartici-
patie van moeders anno 2004 niet zo sterk is als vaak wordt gedacht. De werkbeslis-
sing hangt in de eerste plaats af van het belang dat de moeder hecht aan betaalde 
arbeid. Verder telt ook of zij betaald werk belangrijk vindt en of zij het moederschap 
alleen als te beperkend ervaart of niet. Als de moeder graag wil blijven werken, of 
weer wil herintreden, dan wordt een oplossing gezocht voor de kinderopvang. Door 
in deeltijd te werken en de werktijden af te stemmen op de schooltijden of de werk-
tijden van de partner, lukt het veel werkende moeders om toch altijd zelf voor de 
kinderen te zorgen. Dat vinden veel moeders belangrijk, zoals we in hoofdstuk 2 en 4 
hebben gezien.

De moeders die wel kinderopvang willen of nodig hebben, vinden vrijwel altijd 
een oplossing. Het kunnen regelen van goede kinderopvang is in hun geval een 
voorwaarde, maar blijkt in de praktijk geen groot obstakel. In hoofdstuk 4 zagen we 
dat de meeste moeders hun kind met een gerust hart zouden toevertrouwen aan ten 
minste één van de genoemde opvangvormen. Vooral het vertrouwen in informele 
opvang door familie of bekenden is groot. In hoofdstuk 5 bleek dat ook vrijwel alle 
moeders ten minste één van de genoemde vormen van kinderopvang in hun buurt 
tot hun beschikking hebben. En in hoofdstuk 6 hebben we gezien dat moeders als ze 
dat willen, gebruikmaken van formele kinderopvang, ook al vinden ze het vaak duur. 
Moeders die opvang willen kunnen dus vrijwel altijd iets regelen. 

De meest voorkomende oplossing is dat de kinderen worden toevertrouwd aan de 
zorgen van familie (met name opa’s en oma’s) of bekenden. Formele opvang speelt 
bij de opvang van kinderen van werkende moeders vooralsnog een ondergeschikte 
rol. Van de werkende moeders met een kind jonger dan 3 jaar maakt een op de drie 
gebruik van formele kinderopvang, van de werkende vrouwen met een kind 4-12 jaar 
zelfs slechts een op de tien.

Al met al blijken de huidige mogelijkheden van kinderopvang de moeders die dat 
willen, genoeg ruimte te bieden om de opvang van hun kinderen te regelen. Moeders 
die in deeltijd willen werken en daarbij kinderopvang nodig hebben, blijken vrij-
wel altijd in staat om opvang te regelen. Zo zagen we in hoofdstuk 2 dat de meeste 
moeders na de geboorte van hun eerste kind het aantal uren zijn gaan werken dat 
zij zelf voor de geboorte van dit kind voor ogen hadden. Slechts enkele moeders zijn 
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door gebrek aan kinderopvang minder gaan werken dan ze van plan waren, en nog 
minder vrouwen zijn door een aantrekkelijk aanbod van kinderopvang meer gaan 
werken dan ze van plan waren. De meeste aanstaande moeders die wilden blijven 
werken, noemden het kunnen vinden van goede kinderopvang als voorwaarde om 
hun plannen te realiseren (tabel 2.2); dat bleek echter voor vrijwel niemand een groot 
probleem. Ook ten tijde van het onderzoek willen de meeste moeders niet meer 
uren buitenshuis werken dan ze al doen. De moeders die dat eventueel wel willen, 
noemen kinderopvang zelden als voorwaarde (tabel 2.5). Vaker worden voorwaarden 
genoemd die te maken hebben met de mogelijkheden binnen de arbeidsorganisatie 
om het werk aan te passen aan de situatie thuis. Van de moeders die ten tijde van 
het onderzoek niet werken, geeft de helft aan dat ze niet werken omdat ze het beter 
vinden voor hun kind(eren) dat ze thuis zijn. Slechts 5% van de niet-werkende moe-
ders is thuis omdat ze geen goede kinderopvang kunnen vinden of deze te duur is. 
Ten slotte hebben we gezien dat als de kinderen groter worden, er weliswaar meer 
moeders herintreden, maar dat het aantal arbeidsuren van de werkenden min of 
meer gelijk blijft. Een baan van gemiddeld 20 uur per week lijkt, ongeacht de leeftijd 
en zorgbehoefte van de kinderen, de standaard werkweek van moeders. Zelfs in 
de toekomst, als de kinderen groot zijn, zijn de meeste moeders niet van plan om 
heel veel meer te gaan werken dan zij nu doen, laat staan om weer fulltime te gaan 
werken. Er zijn kortom geen aanwijzingen dat de moeders veel meer zouden willen 
participeren op de arbeidsmarkt dan ze nu doen. En voor zover ze dit wel willen, is 
kinderopvang op dit moment, met het huidige aanbod en de huidige kosten, niet het 
belangrijkste struikelblok. We kunnen dan ook stellen dat het meestal niet de kin-
deropvang is die de arbeidsparticipatie bepaalt, maar de arbeidsparticipatiewens die 
de kinderopvang bepaalt. 

Het schema, zoals in hoofdstuk 1 gepresenteerd, blijkt dus geen goede weergave van 
het beslissingsproces van moeders. De meest belangrijke factor ontbreekt, namelijk 
het belang dat de moeders hechten aan werk. Dat is het vertrekpunt van het beslis-
singsproces. Opvattingen over kinderopvang en het aanbod aan informele kinderop-
vang zijn van invloed op de vraag of deze wensen omgezet worden in werkelijkheid. 
De kosten en het aanbod van formele kinderopvang spelen in de huidige situatie 
geen rol. Veel moeders willen geen formele opvang, en voor de anderen is de infor-
mele opvang vrijwel altijd een alternatief als formele opvang niet beschikbaar is, of 
te duur. Het aangepaste schema ziet er als volgt uit (figuur 7.1).
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Figuur 7.1
Relatie tussen arbeidsparticipatie en kinderopvang

oriëntatie op werk

opvattingen over kinderopvang

aanbod informele kinderopvang

arbeidsparticipatie

7.4� Conclusie�

Aan het eind van dit onderzoek kunnen we concluderen dat het kunnen regelen van 
kinderopvang momenteel niet de grootste beperkende factor is voor de arbeidspar-
ticipatie van moeders. De meeste moeders die kinderopvang willen, blijken in staat 
opvang te regelen. En moeders laten zich zelden overhalen om te gaan werken, of 
meer te gaan werken, dan ze zelf in gedachten hebben vanwege een gunstig aanbod 
van opvang. 

Waarom is de arbeidsparticipatie van moeders in Nederland dan zo laag? 
Dat blijkt in de eerste plaats te liggen aan de wensen van moeders ten aanzien van 

werk. De meeste vrouwen vinden werk belangrijk vanwege de contacten, de ont-
plooiingsmogelijkheden die het biedt en het (eigen) inkomen. Vrijwel alle moeders 
hebben ook een voorkeur om de zorg voor hun kinderen in eigen hand te houden, of 
slechts voor een bescheiden deel van de week aan anderen uit te besteden. Om die 
reden willen ze niet, of uitsluitend een bescheiden aantal uren buitenshuis werken. 
Dit besluit over werk gaat bij de meeste moeders vooraf aan de concrete oriëntatie 
op opvangmogelijkheden en maar weinig vrouwen wijken van hun voornemens af 
vanwege een tegenvallend of juist aantrekkelijk aanbod van kinderopvang.

Deze bevindingen komen overeen met uitkomsten uit ander onderzoek. Zo heeft 
het Centraal Planbureau berekend dat 200 miljoen euro extra voor de kinderopvang 
de arbeidsparticipatie van vrouwen nauwelijks zal verhogen (Jongen en Van Vuuren 
2004). Ook Hakim (2000) concludeert op basis van internationaal onderzoek dat het 
in de eerste plaats de opvattingen van vrouwen over werk en zorg zijn die bepalen of 
ze willen werken. Meer kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang zal dan ook 
niet automatisch leiden tot een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrou-
wen. Kremer (2005) ten slotte concludeert dat de arbeidsparticipatie van moeders 
weinig gevoelig is voor financiële prikkels. Niet alleen in Nederland, maar ook in de 
andere landen die zij in haar studie heeft betrokken (België, Engeland en Denemar-
ken) blijkt de arbeidsparticipatie van moeders in de eerste plaats afhankelijk van 
opvattingen over de beste zorg voor kinderen. Dat in deze landen, met name in Dene-
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marken, de arbeidsparticipatie van moeders desondanks hoger ligt dan in Neder-
land, komt omdat de opvattingen verschillen over wat goede zorg is voor kinderen. 
In Denemarken is dat professionele opvang. In Nederland, zo hebben we uitgebreid 
gezien in dit onderzoek, blijft het zelf zorgen voor kinderen het ideaal. Opvang door 
anderen, laat staan door professionele instellingen, past daar maar mondjesmaat in.
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Noten

1 Zie voor de constructie van het model Ooms et al. 2006. 
2 Dit gko’04-bestand is veel uitgebreider dan het gko’05-bestand. Zo zijn in de tweede 

meting geen vragen gesteld over aanbod en opvattingen. Bovendien hebben aan deze 
tweede meting minder vrouwen deelgenomen. De relaties die in het model gevonden 
worden zullen echter ook na invoering van de Wet kinderopvang niet anders zijn. 

3 Hiervoor gebruiken we een zogenoemd multinomiaal logistisch regressie model (zie 
bv. Kennedy 1998). Hierin worden de relaties tussen de vier keuzes en kenmerken 
(waaronder de opvattingen over kinderopvang, het aanbod en de kosten) in samenhang 
met elkaar gemodelleerd. De symbolen in de tweede kolom (geen werk, geen opvang) 
van tabel 7.1 zijn geen rechtstreekse parameterschattingen van het model. Zij sporen 
met de zogenoemde marginale effecten van het model. Ook komt dit vrijwel overeen 
met de arbeidsparticipatievergelijking in tabel 7.3, maar met een omgekeerd teken (in 
tabel 7.1 staat de keuze om niet te werken; in tabel 7.3 de keuze om wel te werken).

4 Alleen verbanden zijn vermeld waarbij de kans dat het verband op toeval berust kleiner 
is dan 5%. 

5 Alleen moeders zijn in dit onderzoek bevraagd. In hoofdstuk 1 is aangegeven waarom 
niet ook de vaders zijn geënquêteerd. Aangenomen kan worden dat de beslissing over 
kinderopvang vooral door de moeders genomen wordt, en dat vaders niet veel anders 
over opvang denken dan moeders.

6 Zie voor deze bijschatting van de kosten Ooms et al. 2006. 
7 Daarnaast zijn allerlei technische aspecten van de gegevens en van het model bestu-

deerd. Zo zijn de gegevens representatief (na weging) en zijn de aantallen moeders voor 
elk van de keuzes voldoende om daarover uitspraken te doen. 

8 Het gaat hier vooral om de verandering in het percentage moeders waarvoor we de 
keuze van arbeid en kinderopvang goed voorspellen wanneer we groepen van variabelen 
in het model opnemen of juist eruit weglaten. Dit is een indicatie van de verklarings-
kracht van de variabelen: hoe meer het percentage goede voorspellingen toeneemt, hoe 
belangrijker de variabelen zijn om de keuzes van vrouwen te beschrijven. 

9 Hiervoor gebruiken we een Heckman-regressiemodel (zie bv. Kennedy 1998). Bij 
het analyseren van het aantal gewerkte uren houden we rekening met het feit dat we 
dit alleen voor de werkende moeders weten. De kenmerken van deze groep kunnen 
afwijken van die van de groep niet-werkende moeders; hiervoor wordt in het model 
gecorrigeerd.

10 De tekens in deze kolom zijn precies omgekeerd aan die in de tweede kolom van tabel 
7.1, waar het ging om de kans dat de vrouw�niet werkt. In tabel 7.3 is ook het aanbod 
aan formele opvang toegevoegd, wat in het multinomiale model van tabel 7.1 niet 
mogelijk was. Omdat deze variabele geen significante effecten laat zien, verandert hij 
niets aan de tekens en significantie van de overige variabelen in de arbeidsparticipatie-
vergelijking.
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Dit onderzoek gaat over keuzes die moeders maken aangaande kinderopvang en 
arbeidsparticipatie. We hebben gekeken naar de relatie tussen enerzijds opvattingen 
over kinderopvang, het aanbod aan kinderopvang en de kosten van kinderopvang, en 
anderzijds het gebruik�van�kinderopvang en de arbeidsparticipatie van de moeders. Daar-
bij gaat het niet alleen over gebruik van formele opvang (kinderdagverblijf, buiten-
schoolse opvang en gastouderopvang), maar ook van informele opvang (dus opvang 
door familie, bekenden of een zelfgezochte oppas).

2000 moeders met kinderen van 0-12 jaar hebben in 2004 een enquête ingevuld. In 
2005 zijn deze moeders, ook degenen die in 2004 geen gebruik maakten van kinder-
opvang, nogmaals bevraagd over de gevolgen die de Wet kinderopvang heeft gehad 
voor het gebruik van kinderopvang, de kosten van de opvang en de arbeidspartici-
patie van de vaders en moeders. Voorafgaand aan het onderzoek zijn er ook met 22 
moeders uitgebreide gesprekken gevoerd. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt bij 
het opstellen van de vragenlijst.

Hier volgt een overzicht van de meest belangrijke bevindingen.
Na de geboorte van hun eerste kind gaan vrijwel alle moeders in deeltijd werken. 

Een klein deel trekt zich helemaal terug uit de arbeidsmarkt. De gemiddelde arbeids-
duur van de werkende moeders ligt op ongeveer 20 uur per week. Er is geen sprake 
van een geleidelijke uitbreiding van het aantal arbeidsuren naarmate de kinderen 
ouder worden. Ook zijn er geen aanwijzigen dat moeders graag meer zouden willen 
werken dan ze nu doen. Zelfs in de toekomst, als alle kinderen groot zijn, zijn de 
meeste niet van plan om heel veel meer uren buitenshuis te gaan werken. Vaders 
blijven vrijwel altijd fulltime werken, ongeacht de gezinsfase. 

Van de moeders maakt 61% geen gebruik van kinderopvang, 26% heeft uitsluitend 
informele kinderopvang en 13% maakt gebruik van formele kinderopvang (eventueel 
in combinatie met informele opvang). Vooral gezinnen met uitsluitend schoolgaande 
kinderen maken weinig gebruik van formele opvang (5%, tegenover 15% van de gezin-
nen met kinderen van 0-3 jaar), en ook het gebruik van informele opvang neemt af 
naarmate de kinderen ouder zijn. Ook als we uitsluitend kijken naar de moeders die de 
zorg voor hun kinderen combineren met een baan, blijkt dat ze daarbij lang niet altijd 
kinderopvang inschakelen. Van de werkende moeders met een kind van 0-3 jaar houdt 
een kwart de opvang geheel in eigen hand (bv. door de arbeidstijden af te stemmen 
op die van de partner); van de werkende moeders met alleen schoolgaande kinderen 
doet zelfs iets meer dan de helft dat (met name door werktijden op schooltijden af te 
stemmen). Als gebruik wordt gemaakt van formele of informele opvang, is dit vrijwel 
altijd slechts voor één of twee dagen in de week. Het grootste deel van de tijd zorgt de 
moeder zelf voor het kind. 
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De bescheiden arbeidsomvang en het nog bescheidener gebruik van kinderopvang 
blijken vooral samen te hangen met de opvattingen van de moeders over werk en de 
zorg voor de kinderen.

De meeste moeders hechten veel waarde aan betaalde arbeid. Tegelijkertijd vindt 
de helft ook dat het voor een baby of peuter het beste is als het alleen door de eigen 
ouders wordt verzorgd. Bij basisschoolleerlingen meent zelfs driekwart van de 
moeders dat het het beste is voor het kind als het na schooltijd altijd door de eigen 
ouders worden opgevangen. Dit betekent meestal niet dat het uitbesteden van een 
deel van de zorg voor deze moeders geen optie is. Slechts één op de tien moeders zou 
een kind niet met een gerust hart toevertrouwen aan de formele of informele opvang. 
Met name het vertrouwen in (schoon)ouders en andere familieleden of bekenden 
is groot, ook bij de moeders die vinden dat de zorg voor een kind het beste in eigen 
hand kan worden gehouden. Familie en bekenden zijn ook een beetje ‘eigen’. Het ver-
trouwen in de formele opvang is geringer: één op de drie moeders zou haar kind daar 
met een gerust hart aan toevertrouwen. Maar ongeacht het opvangadres vinden vrij-
wel alle moeders dat het kind slechts voor maximaal één of twee dagen door anderen 
kan worden opgevangen. Ze zijn vooral terughoudend wat betreft de opvang van 
baby’s. Ruim de helft van de moeders vindt dat de zorg voor een baby niet, of slechts 
voor een dag per week kan worden uitbesteed aan derden (bij peuters en schoolkin-
deren legt respectievelijk 44 en 27% de grens bij maximaal een dag opvang). Deze 
opvattingen beperken de mogelijkheden voor opvang, met name formele opvang, en 
beperken daarmee ook de ruimte van de moeders voor arbeidsparticipatie. Werken 
in deeltijd is voor de meeste moeders de oplossing. Het biedt hen de mogelijkheid om 
én te participeren op de arbeidsmarkt, én tegelijk de zorg voor de kinderen groten-
deels of geheel in eigen handen te houden. 

Het aanbod en de kosten van formele kinderopvang blijken nauwelijks een rol 
te spelen bij beslissingen van moeders over kinderopvang en arbeidsparticipatie. 
Slechts weinig moeders werken niet, of minder uren dan ze zouden willen, omdat 
ze geen formele kinderopvang kunnen krijgen of betalen. Deze conclusie geldt 
uiteraard in de huidige situatie, waarin het aanbod aan formele opvang redelijk in 
evenwicht is met de vraag (Boet et al. 2003) en de kosten voor vrijwel iedereen op te 
brengen zijn.

De meeste moeders vinden formele opvang duur. Dit weerhoudt degenen die er 
gebruik van willen maken er vooralsnog niet van dit ook te doen. Ook blijkt dat de 
kosten van opvang niet zo hoog zijn dat de moeder, zoals soms wordt beweerd, het 
grootste deel van haar inkomen naar de kinderopvang moet brengen. Gemiddeld 
genomen beslaan de opvangkosten bij de vrouwen in dit onderzoek een kwart van 
het inkomen van henzelf en een tiende van het huishoudensinkomen. Informele 
netwerkopvang (d.w.z. opvang door familie of bekenden) is vaak gratis, of het uurbe-
drag is laag. 

Het aanbod aan informele netwerkopvang heeft wel een positief effect op de 
arbeidsparticipatie van de moeder. Dit aanbod is groot. Zo geeft zes op de tien 
moeders aan dat grootouders in de buurt wonen die kunnen en willen oppassen. Met 
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name van dit aanbod van grootouders om op de kleinkinderen te passen wordt gretig 
gebruikgemaakt, zowel door vrouwen die anders gekozen zouden hebben voor een 
andere opvangvorm, als door vrouwen die niet hadden gewerkt als ze de opvang niet 
op deze manier hadden kunnen regelen. 

Op grond van dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het vooral opvattingen 
over arbeid en kinderopvang zijn, die bepalen of moeders willen werken en of ze 
gebruik willen maken van opvang. Als dat het geval is, dan bieden op dit moment de 
huidige mogelijkheden op de formele en informele kinderopvangmarkt voldoende 
ruimte om deze wensen te realiseren. Er zijn weinig moeders die niet of minder 
werken dan ze willen, omdat ze geen opvang kunnen krijgen of betalen. 

De opvattingen over de zorg voor kinderen en het belang van werk zijn dus het meest 
bepalend voor de arbeidsparticipatie van moeders. Het beeld ontstaat van een con-
tinuüm met aan de ene kant vrouwen die het heel belangrijk vinden dat het kind 
door de eigen ouders wordt verzorgd, en die niet veel waarde hechten aan werken 
buitenshuis. Deze moeders zullen weinig bereid zijn om te blijven werken, zeker niet 
zolang de kinderen klein zijn. Dit zijn, in termen van de Britse socioloog Hakim, 
de sterk gezinsgerichte vrouwen bij wie kinderen en gezin de absolute voorrang 
hebben (Hakim 2000). Een groter aanbod aan opvang of lagere kosten zullen hen 
niet verleiden meer op de arbeidsmarkt te participeren. Aan de andere kant van het 
continuüm vinden we de vrouwen die veel belang hechten aan een baan en niet het 
gevoel hebben dat zij er altijd moeten zijn voor hun kind. Zij zullen in sterke mate 
geneigd zijn om te blijven werken, en zij werken gemiddeld genomen ook meer uren 
buitenshuis. Deze vrouwen blijken met het huidige aanbod aan informele en formele 
opvang altijd wel in staat om kinderopvang te regelen als zij dat nodig hebben, en 
ook de huidige kosten weerhouden hen niet. Tussen deze uitersten in zitten de vrou-
wen voor wie het minder duidelijk is of zij wel of niet willen blijven werken. Zij zullen 
meer gevoelig zijn voor een aanbod aan opvang, of voor de kosten van opvang. Zo 
hebben we gezien dat het aanbod van familie of bekenden om op te passen sommige 
vrouwen over de streep heeft getrokken om te blijven werken, terwijl ze eigenlijk van 
plan waren om te stoppen. Ook vinden we hier de vrouwen die vanwege de kosten 
van kinderopvang minder werken dan ze van plan waren. Zo zagen we dat 7% van 
de moeders die niet werken, dat wel zouden willen als zij goedkope kinderopvang 
zouden kunnen krijgen. Van de werkende moeders zou 4% meer uren willen werken 
als de kinderopvang minder duur zou zijn. En van de moeders die kinderopvang 
gebruiken geeft één op de zes aan in het verleden vanwege gestegen opvangkosten 
minder te zijn gaan werken. 

Voor deze vrouwen in het midden van het continuüm zijn kosten en aanbod van 
opvang in sommige gevallen dus van invloed op hun arbeidsparticipatie. In de 
totale onderzoeksgroep blijft van een dergelijk verband weinig over. Deze conclusies 
gelden uiteraard uitsluitend voor de huidige situatie, waarbij het aanbod aan formele 
kinderopvang redelijk in overeenstemming lijkt met de vraag en de kosten voor de 
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meeste ouders geen onoverkomelijke barrière vormen. Als de vraag naar formele 
opvang echter toeneemt, of het aanbod afneemt, dan zou het aanbod aan formele 
opvang wel een belemmering kunnen zijn voor een grotere arbeidsparticipatie van 
moeders. Ook is het logisch dat als de kosten van formele opvang verder stijgen, er 
voor ouders vroeg of laat een kritische grens in zicht komt. Het feit dat zoveel moe-
ders de kosten nu al hoog of te hoog vinden, geeft aan dat deze grens wellicht snel 
bereikt is. Het lijkt dus belangrijk de kosten van formele kinderopvang in de hand 
te houden om te voorkomen dat moeders vanwege die kosten minder gaan werken. 
Of een verdere vergroting van het aanbod aan formele opvang, of een verlaging van de 
prijs, ook zou leiden tot een groter gebruik van formele kinderopvang en een hogere 
arbeidsparticipatie van moeders is nog maar de vraag. Kinderopvang, de informele 
nog meer dan de formele, maakt het een deel van de moeders mogelijk om hun 
wensen wat betreft betaalde arbeid te realiseren. Maar het zijn in de eerste plaats die 
wensen die bepalen hoeveel de moeders werken, en niet het aanbod, niet de kosten, 
en zelfs niet het vertrouwen in formele kinderopvang. 

Deze wensen zijn echter niet statisch. Uit het onderzoek is gebleken dat de opvattingen 
van aanstaande moeders over het moederschap en betaalde arbeid flink zijn verscho-
ven. De vrouwen die recent (na 2000) moeder zijn geworden vinden minder vaak dat 
zij er altijd zouden moeten zijn voor hun kind (48% tegenover 76% van de vrouwen die 
voor 1990 hun eerste kind kregen). Zij geven bovendien vaker aan dat het uitsluitend 
thuis zorgen voor een kind hun wereld erg zou beperken (65% tegenover 34% van de 
vrouwen die voor 1990 moeder werden). Ook kan het inkomen van de vrouw steeds 
minder vaak gemist worden en hechten de partners er vaker aan dat hun vrouw blijft 
werken. We zien dan ook dat vrouwen die recent moeder zijn geworden veel vaker werk 
en zorg willen combineren. Het kunnen regelen van goede kinderopvang is voor de 
meesten van hen een voorwaarde om deze wensen te kunnen realiseren. 

Daarbij gaan de gedachten van veel moeders op dit moment nog in de eerste plaats 
uit naar informele opvang door familie of bekenden. Het is echter de vraag hoe het 
aanbod aan informele opvang zich zal ontwikkelen als vrouwen, de aanbieders van 
deze opvang, meer en langer gaan werken. Ook is het de vraag of er veel meer kin-
deren informeel kunnen worden opgevangen dan nu het geval is. Om die reden is 
het van belang dat het vertrouwen in de formele opvang verder toeneemt. Moeders 
houden de belangen van kinderen heel scherp in de gaten en stellen hoge eisen aan 
opvang. Zij zullen hun kinderen uitsluitend aan opvang toevertrouwen als zij ervan 
overtuigd zijn dat de kwaliteit gewaarborgd is en de opvang goed is voor hun kind. 
Steeds meer moeders hebben het gevoel dat dat bij de formele opvang het geval is, 
getuige het steeds grotere aandeel kinderen dat aan deze opvang wordt toevertrouwd. 
Maar nog steeds gaat het om een minderheid. Het vertrouwen in formele opvang zal 
verder toenemen als de belangen van de kinderen bij het vormgeven van die opvang 
veel explicieter als uitgangspunt zullen gaan dienen. Formele kinderopvang kan 
alleen een rol spelen als arbeidsmarktinstrument als het niet uitsluitend als zodanig 
wordt benaderd, maar als de belangen van de kinderen ook daar op de eerste plaats 
komen. Net als bij de moeders zelf. 
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Summary

This study examines the choices made by mothers with regard to childcare and 
participation on the labour market. It looks at the relationship between opinions on 
childcare, the supply of childcare and the�costs of childcare on the one hand, and the 
use�of�childcare and the labour�market�participation of mothers on the other. The study 
looks at both formal and informal childcare.

2,000 mothers with children aged 0-12 years completed a questionnaire in 2004. In 
2005 these same mothers were asked about the consequences of the introduction of 
the Childcare Act for the use of childcare, the costs of that childcare and the labour 
market participation of the parents. Prior to the survey extensive interviews were 
held with 22 mothers, and the results were used in compiling the questionnaire. 
The Ministry of Social Affairs and Employment (Equal Rights Policy Coordination 
Department and Labour Relations Department) was involved in the study.

A summary of the key findings is given below.

After the birth of their first child, virtually all mothers reduce the number of hours 
worked, and a proportion withdraw entirely from the labour market. On average, 
working mothers work for around 20 hours per week. The number of hours worked 
does not increase gradually as the children grow older. There are also no indications 
that mothers would like to work more than they do at present: even in the future, 
when all the children are older, most of them have no plans to increase their working 
hours. Fathers work full-time in almost all cases, regardless of the family phase. 

61% of mothers don’t use childcare facilities; 26% use only informal childcare and 
13% use formal childcare facilities (possibly in combination with informal child-
care). A quarter of the working mothers with a child aged 0-3 years do not use child-
care for that child, while for working mothers with only school-age children, the 
figure is even higher, just over half. Where formal or informal childcare is used, this 
is almost always for only one or two days in the week. Most of the time, the mother 
herself looks after the child.

The modest labour market participation rate and the even more modest use of child-
care are found to correlate mainly with the views of mothers about working and 
caring for their children. The majority of mothers attach great value to paid work; 
at the same time, half believe that it is best for a baby or toddler to be looked after 
exclusively by its own parents. Among mothers of primary school children, no fewer 
than three-quarters believe it is best for these children to be cared for after school by 
their own parents. This generally does not rule out the possibility of these mothers 
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for outsourcing part of the care; only one in ten mothers would feel uncomfortable 
about entrusting their child to formal or informal childcare. There is a particularly 
high level of trust in parents(-in-law) and other family members or acquaintances, 
including among mothers who believe that it is best for a child to be looked after by 
its own parents. Family and friends are regarded as ‘close’ enough. There is less trust 
in formal childcare: only one in three mothers would feel comfortable about entrus-
ting her child to a formal childcare facility. Regardless of the type of childcare, vir-
tually all mothers believe that their child can be looked after for only one or two days 
a week by other people. These views limit the scope for childcare, especially formal 
childcare, and also restrict the ability of mothers to participate in employment. Wor-
king part-time is the solution for most mothers. It allows them to participate in the 
labour market whilst still largely caring for their children themselves. 

The availability and costs of formal childcare facilities play virtually no role in 
mothers’ decisions on childcare and participation in the labour market. Only a few 
mothers do not work, or work fewer hours than they would like to, because they 
are unable to find or afford formal childcare. This conclusion obviously reflects the 
present situation, in which the supply of formal childcare is in reasonable balance 
with demand (Vyvoj 2003) and in which virtually everyone can afford childcare. The 
costs of formal childcare are felt by most mothers to be high, but at present this does 
not prevent those who wish to make use of the facilities from doing so. Moreover, 
the costs are never so high that, as is often claimed, the mother has to spend the 
lion’s share of her income on childcare. On average, the costs of childcare account 
for around a quarter of the woman’s income and one tenth of the household income. 
Informal care is often free, or the hourly rate charged low.

 
The availability of informal network care (i.e. provided by family or friends) has a 
positive impact on the use of childcare and on the labour market participation of 
mothers. This care is in plentiful supply: six out of ten mothers report having grand-
parents living locally who are able and willing to look after their child. Wide use is 
made of the availability of grandparents to look after grandchildren, both by women 
who would otherwise have opted for a different form of childcare and by women who 
would not have gone to work if they could not have arranged this kind of childcare. 

Our conclusion based on this study is that views about employment and childcare 
are the main factors determining whether mothers are willing to work and whether 
they are prepared to use childcare facilities. If this is the case, the formal and infor-
mal childcare facilities available at present are sufficient to enable these wishes to be 
realised. There are few mothers who do not work or who work fewer hours than they 
would like because they are unable to obtain or afford childcare. 
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Bijlage�A

A.1� Weegfactor�in�het�gebruikersonderzoek�kinderopvang�(gko’04)
Besloten is om het gko’04-bestand te wegen naar arbeidsdeelname, aantal kinde-
ren, stedelijkheid en opleiding van de moeder. Bij elk van deze variabelen wordt het 
onderscheid tussen eenouder- en tweeouderhuishoudens eveneens meegenomen. 
Het aantal kinderen en de stedelijkheid worden samengevoegd.

Tabel A1  
Vergelijking van de verdelingen in GKO’04 met populatiegegevens (aandelen in procenten en weegfactor)

GKO’04
populatie: moeder 
met kind 0-12 jaar

gemiddelde weegfactor 
voor deze categorie

arbeidsdeelnamea

paar, beiden fulltime 1,8 4,9 2,7
paar, één fulltime, één parttime 54,4 47,9 0,9
paar, beiden parttime 6,3 5,9 0,9
paar, één fulltime 27,7 21,7 0,8
paar, één parttime 2,4 3,4 1,4
paar, beiden niet-werkend 0,8 3,4 4,0
eenouder, fulltime 0,7 1,4 2,0
eenouder, parttime 3,7 5,4 1,5
eenouder, niet-werkend 2,1 6,0 2,8

aantal kinderen tot en met 12 jaar en stedelijkheidb

(sterk) stedelijk, paar, een kind 7,8 11,6 1,5
(sterk) stedelijk, paar, twee kinderen 15,4 16,5 1,1
(sterk) stedelijk, paar, drie of meer kinderen 7,2 7,8 1,1
(sterk) stedelijk, eenouder, een kind 1,8 3,9 2,2
(sterk) stedelijk, eenouder, twee of meer kinderen 1,6 4,3 2,7
niet-stedelijk, paar, een kind 14,7 12,9 0,9
niet-stedelijk, paar, twee kinderen 32,1 24,9 0,8
niet-stedelijk, paar, drie of meer kinderen 16,2 13,5 0,8
niet-stedelijk, eenouder, 1 kind 1,4 1,9 1,3
niet-stedelijk, eenouder, 2 of meer kinderen 1,7 2,6 1,5

opleiding moederc

paar, laagopgeleid 28,6 25,3 0,9
paar, overig opgeleid 64,9 61,9 1,0
eenouder, laagopgeleid 1,7 6,3 3,7
eenouder, overig opgeleid 4,8 6,5 1,3

totaal aantal cases / huishoudens 2003 1,4 miljoen

a CBS (huishoudenstatistiek’04) SCP-bewerking. 
b CBS (EBB’03) SCP-bewerking. 
c CBS (EBB’02) SCP-bewerking. 
 
Bron: SCP (GKO’04)
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A.2� Arbeidsparticipatie�van�moeders�en�vaders�in�verschillende�gezinsfasen

Tabel A2.1  
Arbeidsparticipatie van moeders in gezinsfase, naar geboorteperiode eerste kind (cijfers bij f iguur 2.1)  
(in procenten)a

geboorteperiode 1e kind voor 1e kind 1e kind 1 jaar
laatste kind  
1 jaarb

1e kind 
basisschool

laatste kind 
basisschoolb

aandeel vrouwen met betaald werk

voor 1990 73 29 37 39 57

1990-1994 84 48 49 55 64

1995-1999 85 67 61 67 62

2000-2004 92 76 63

gemiddeld aantal uren betaalde 
arbeid van de werkenden

voor 1990 33 18 17 16 16

1990-1994 33 20 18 19 18

1995-1999 33 21 19 20 19
2000-2004 33 22 20

a Als de beschreven situatie op minder dan 100 vrouwen van toepassing is, is de cel leeggelaten. 
b Alleen vrouwen die meerdere kinderen hebben gekregen. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Tabel A2.2  
Arbeidsparticipatie van partners in verschillende gezinsfasen, naar geboorteperiode eerste kind  
(in procenten)a

geboorteperiode 1e kind voor 1e kind 1e kind 1 jaar
laatste kind 
1 jaarb

1e kind  
basisschool

laatste kind 
basisschoolb

aandeel partners met betaald werk

voor 1990 96 97 93 96 93

1990-1994 98 97 97 97 96

1995-1999 98 98 99 98 96

2000-2004 98 97 97
gemiddeld aantal uren betaalde 
arbeid van de werkenden

voor 1990 39 39 39 39 39

1990-1994 39 39 39 39 38

1995-1999 39 38 38 38 38
2000-2004 38 38 38

a Als de beschreven situatie op minder dan 100 vrouwen van toepassing is, is de cel leeggelaten. 
b Alleen vrouwen die meerdere kinderen hebben gekregen. 
 
Bron: SCP (GKO’04)

Hoehetwerktmetkinderen.indb   113 1-2-2006   8:59:41



114 Bijlage�A

A.3� Opvattingen�over�betaalde�en�onbetaalde�arbeid�naar�opleidingsniveau�
moeder

Tabel A3.1  
Opvattingen over betaalde arbeid naar opleidingsniveau moeder (aandeel moeders dat aangeeft  
dat stelling geheel/deels op hen van toepassing is) (in procenten)

naar opleidingsniveau

totaal laag middel hoog correlatie
betaalde arbeid is voor mij een  
vanzelfsprekendheid 59 51 59 69 0,108
betaalde arbeid is noodzakelijk om mijn  
leven volledig te maken 49 44 48 58 0,093
betaalde arbeid is belangrijk voor mijn 
zelfontplooiing en zelfontwikkeling 57 46 56 73 0,174
betaalde arbeid is belangrijk vanwege de 
contacten met anderen 65 59 64 79 0,132
betaalde arbeid is belangrijk omdat je zo een 
steentje bijdraagt aan de maatschappij 41 34 41 53 0,135
het is belangrijk om je eigen geld te  
verdienen en niet financieel afhankelijk te 
zijn van anderen 58 53 57 69 0,077
naast moeder zijn is het belangrijk om als 
collega gewaardeerd te worden 62 48 64 79 0,211
niet buitenshuis werken leidt tot het gevoel 
minder waard te zijn 15 13 15 19 0,069
betaalde arbeid heb je vooral voor het  
inkomen 60 71 61 43 –0,219
betaalde arbeid leidt tot het gevoel dat je 
thuis tekortschiet 15 17 14 16 –0,051
het is zwaar om allebei te werken als er 
kinderen zijn 56 55 58 53 n.s.a

over het algemeen geldt dat degenen die zich 
in hun werk willen waarmaken minder goede 
vaders/moeders zijn 16 18 15 16 –0,123

a n.s.: verschillen zijn niet significant. 
 
Bron: SCP (GKO’04)
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Tabel A3.2  
Opvattingen over herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, naar opleidingsniveau moeder  
(aandeel moeders dat aangeeft dat stelling geheel/deels op hen van toepassing is) (in procenten)

naar opleidingsniveau

totaal laag middel hoog correlatie
als slechts een van de ouders een baan kan 
hebben, zou dit de man moeten zijn 26 32 28 15 –0,181
thuis zorgen voor kind(eren) is voor de meeste 
vrouwen een aantrekkelijk alternatief voor een 
drukke baan 26 29 27 19 –0,159
een vrouw is geschikter voor de opvoeding van 
kleine kinderen dan een man 28 31 28 24 –0,097
het gezinsleven leidt er niet onder als een vrouw 
werkt en de man zorgt voor het huishouden 71 65 69 82 –0,119
over het algemeen hebben mannen een sterkere 
binding met het werk dan vrouwen 50 49 52 50 n.s.a

over het algemeen geldt dat degenen die zich 
in hun werk willen waarmaken minder goede 
vaders en moeders zijn 16 18 15 16 n.s.a

betaalde arbeid leidt tot het gevoel dat je thuis 
tekortschiet 15 17 14 16 n.s.a

het is zwaar om allebei te werken als er  
kinderen zijn 56 55 58 53 n.s.a

mannen zouden minder moeten gaan werken 
na de geboorte van kinderen 41 26 41 61 0,249
mannen en vrouwen moeten het betaalde werk 
gelijk verdelen 29 21 30 39 0,114
mannen zouden de helft van het huishoudelijke 
werk moeten doen 39 34 38 49 0,102

a n.s.: verschillen zijn niet significant. 
 
Bron: SCP (GKO’04)
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A.4� Gebruik�kinderopvang�vergeleken�met�avo’03

Tabel A4.1  
Gebruik kinderopvang in GKO’04 vergeleken met AVO’03 (in procenten)

GKO’04 AVO’03a

huishoudens met kinderopvang 39 41

kinderen in kinderopvang, wv. 36 33

0-3-jarigen, alleen formele kinderopvang 15 18

4-12-jarigen, alleen formele kinderopvang 5 4

0-3-jarigen, alleen informele kinderopvang 31 27

4-12-jarigen, alleen informele kinderopvang 23 18

0-3-jarigen, combinatie formeel/informeel 9 8

4-12-jarigen, combinatie formeel/informeel 2 1

0-3-jarigen, betaalde informele opvang 14 10

4-12-jarigen, betaalde informele opvang 8 9

0-3-jarigen, onbetaalde informele opvang 25 27

4-12-jarigen, onbetaalde informele opvang 12 12

gemiddeld aantal uren per kind per week, 0-3-jarigen

zelfgezochte oppas 10,8 12,4

gastouderopvang 16,0 16,4

kinderdagverblijf 20,5 19,2

gemiddeld aantal uren per kind per week, 4-12-jarigen

zelfgezochte oppas 5,4 5,2

gastouderopvang 8,5 6,1
buitenschoolse opvangb 6,1 5,4

a AVO’03 gaat over kinderen van 4-11 jaar. 
b Gemiddeld aantal uren opvang per dag in AVO’03 bedraagt 2,7; in GKO’04 bedraagt dit 3,1. In beide gevallen  
 betekent dit per week gemiddeld 2 dagen BSO per kind 
 
Bron: SCP (GKO’04 en AVO’03)
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A.�� Huidig�gebruik�kinderopvang�versus�voorkeur

Figuur A5.1
Huidig gebruik kinderopvang versus voorkeur, moeders met kinderen van 0-3 en 4-12 jaar (in procenten)
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A.�� Opvattingen�over�kinderopvang�naar�opleidingsniveau�moeder

Tabel A6.1  
Opvattingen over kinderopvang, naar opleidingsniveau van de moeder (in procenten)

baby peuter basisschoolkind
aandeel moeders dat vindt dat een kind het beste kan 
worden verzorgd door alleen de eigen ouders

laag 62 54 79

middel 55 47 75

hoog 43 35 65

aandeel moeders dat formele kinderopvang goede/
ideale opvang vindt

laag 25 27 23

middel 32 38 32

hoog 58 64 55

aantal dagen waarop de zorg voor een kind volgens de 
moeders aan anderen kan worden uitbesteed (gem.)

laag 0,9 1,2 1,8

middel 1,4 1,6 1,9
hoog 2,2 2,3 2,5

Bron: SCP (GKO’04)
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Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst 
van het lopende programma (2006-2007) is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0267-8

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden 
op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale�en�Culturele�Rapporten�
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�1998. isbn 90-5749-114-1
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2002.�De�kwaliteit�van�de�quartaire�sector. isbn 90-377-0106-x
In�het�zicht�van�de�toekomst.�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2004. isbn 90-377-0159-0

The�Netherlands�in�a�European�Perspective.�Social�&�Cultural�Report�2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social�and�Cultural�Report�2002.�The�Quality�of�the�Public�Sector�(Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�1998
Een�kwart�eeuw�sociale�verandering�in�Nederland;�de�kerngegevens�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8

Engelse�populaire�versie�van�het�scr�1998
2��Years�of�Social�Change�in�the�Netherlands;�Key�Data�from�the�Social�and�Cultural�Report�1998. 
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�2000
Nederland�en�de�anderen;�Europese�vergelijkingen�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000.�Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties�200�
2005/1 Landelijk�verenigd.�Civil�society�en�vrijwilligerswerk�IV (2005). isbn 90-377-0126-4
2005/2 Aandacht�voor�welzijn.�Inhoud,�omvang�en�betekenis�van�de�welzijnssector�(200�).  

  isbn 90-377-0204-x
2005/3 De�steun�voor�de�verzorgingsstaat�in�de�publieke�opinie,�1970-2002 (2005).  

  isbn 90-377-0157-4
2005/4 Kinderen�in�Nederland (2005). isbn 90-377-0209-0
2005/5 Vermaatschappelijking�in�de�zorg (2005). isbn 90-377-0214-7
2005/6 Culture-lovers�and�Culture-leavers.�Trends�in�interest�in�the�arts�and�cultural�heritage�in�the��

� � Netherlands (2005). isbn 90-377-0217-1
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2005/7 Cultuurminnaars�en�cultuurmijders.�Trends�in�de�belangstelling�voor�kunsten�en�cultureel��
� � erfgoed.�Het�culturele�draagvlak�� (2005). isbn 90-377-0228-7

2005/8 The�Hunt�for�the�Last�Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg�voor�verstandelijk�gehandicapten.�Ontwikkelingen�in�de�vraag (2005).  

  isbn 90-377-0235-x
2005/10 Bestuur�aan�banden.�Lokaal�jeugdbeleid�in�de�greep�van�nationaal�beleid (2005).  

  isbn 90-377-0210-4
2005/11 Maten�voor�gemeenten�200� (2005). isbn 90-377-0224-4
2005/12 Arbeidsmobiliteit�in�goede�banen (2005). isbn 90-377-0203-1
2005/13 Uit�elkaars�buurt.�De�invloed�van�etnische�concentratie�op�integratie�en�beeldvorming��

� � (2005). isbn 90-377-0225-2
2005/14 De�sociale�staat�van�Nederland�200� (2005). isbn 90-377-0202-3
2005/15 Kijk�op�informele�zorg (2005). isbn 90-377-0201-5
2005/16 Armoedemonitor�200� (2005). isbn 90-377-0206-6

scp-publicaties�200�
2006/1 Thuis�op�het�platteland (2006). isbn 90-377-0229-5
2006/2 Een�eigen�huis...�Ervaringen�van�mensen�met�verstandelijke�beperkingen�of�psychiatrische 

  problemen�met�zelfstandig�wonen�en�deelname�aan�de�samenleving�(2006).  
  isbn 90-377-0246-5 

2006/3 Uitgerekend�wonen (2006). isbn 90-377-0250-3
2006/5 Hoe�het�werkt�met�kinderen�(2006). isbn 90-377-0238-4

scp-essays
1  Voorbeelden�en�nabeelden (2005). isbn 90-377-0248-1

Werkdocumenten�
110  Verklaringsmodel�verpleging�en�verzorging.�Onderzoeksverantwoording (2005).  

 isbn 90-377-0199-x
111  Grenzen�aan�de�maatschappelijke�opdracht�van�de�school (2005). isbn 90-377-0213-9
112  Wijkkwaliteiten (2005). isbn 90-377-0216-3
113  Ouderen�van�nu�en�van�de�toekomst (2005). isbn 90-377-0219-8
114  Verzonken�technologie.�ict�en�de�arbeidsmarkt (2005). isbn 90-377-0205-8
115  Cijfermatige�ontwikkelingen�in�de�verstandelijk-gehandicaptenzorg.�Een�vraagmodel (2005).  

 isbn 90-377-0221-x
116  Vrijwilligersorganisaties�onderzocht.�Over�het�tekort�aan�vrijwilligers�en�de�wijze�van�werving�en��

� ondersteuning (2005). isbn 90-377-0233-3
117  Het�Actieplan�Cultuurbereik�en�cultuurdeelname,�1999-2003.�Een�empirische�evaluatie�op��

� landelijk�niveau (2005). isbn 90-377-0236-8
118  Advocaat�met�korting (2005). isbn 90-377-0240-6
119  Regionale�verschillen�in�de�wachtlijsten�verpleging�en�verzorging (2005).  

isbn 90-377-0242-2
120 De�mantelval (2005). isbn 90-377-0245-7

Overige�publicaties
  Hier�en�daar�opklaringen.�Nieuwjaarsuitgave�200� (2005). isbn 90-377-0212-0
  De�jacht�op�de�laatste�respondent.�Samenvatting�(2005). isbn 90-377-0223-6
  De�grens�als�spiegel.�Een�vergelijking�van�het�cultuurbestel�in�Nederland�en�Vlaanderen (2005).  

 isbn 90-377-0222-8
  Jaarrapport�Integratie�200� (2005). isbn 90-377-0237-6
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  Bestuur�aan�banden.�Samenvatting (2005). isbn 90-377-0239-2
  De�goede�burger (2005). isbn 90-377-0244-9
  Ouderen�in�instellingen (2005). isbn 90-377-0247-3
  ? Altijd�een�antwoord.�Nieuwjaarsuitgave�200� (2006). isbn 90-377-0263-5
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