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Zoals ik u in mijn brief van 21 december jl. en in het Algemeen Overleg van 7 februari jl. heb 
toegezegd, informeer ik u hierbij over de resultaten van de door B&A Groep uitgevoerde tweede meting 
naar de  ‘Wachtlijsten en wachttijden buitenschoolse opvang en dagopvang’. Met deze brief bied ik u 
het betreffende onderzoeksrapport aan. Tevens zal ik u informeren over de stand van zaken van de 
Tijdelijke subsidieregeling voor snelle capaciteitsuitbreiding in de buitenschoolse opvang’.  
 
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek naar de wachtlijsten en wachttijden zijn: 
• Tussen 1 augustus 2007 en 1 december 2007 is de capaciteit van de buitenschoolse opvang  

toegenomen met 12.000 kinderen en van de dagopvang met 8.300 kinderen; 
• De omvang van de wachtlijsten is in deze periode van vier maanden toegenomen met 1800 

kinderen voor de buitenschoolse opvang en 100 kinderen voor de dagopvang.  
• De gemiddelde wachttijden zijn in deze periode van vier maanden afgenomen van 196 naar 181 

dagen bij buitenschoolse opvang en van 156 naar 143 dagen bij de dagopvang. De helft van de 
kinderen in de buitenschoolse opvang wacht korter dan 91 dagen. Dit was in augustus 134. Voor de 
dagopvang betreft dit een daling van 121 naar 91 dagen.  

• De gemiddelde wachttijd bij plaatsing was in deze periode van vier maanden voor de 
buitenschoolse opvang 79 dagen en voor de dagopvang 76 dagen. Voor ongeveer de helft van de 
kinderen was er geen wachttijd, omdat zij op of vóór de wensdatum werden geplaatst (52 procent 
in de buitenschoolse opvang en 43 procent in de dagopvang).  

 
Mijn ambitie is om naast het verder  terugdringen van de wachttijden ook de omvang van de wachtlijst 
zelf terug te dringen. Om de ontwikkeling van de duur van de wachttijden en de omvang van de 
wachtlijsten te volgen ben ik voornemens om dit onderzoek per 1 juni  en per 1 december 2008 te 
herhalen.  
 
Tot slot  informeer ik u hierbij  over de huidige stand van zaken van de ‘Tijdelijke subsidieregeling voor 
snelle capaciteitsuitbreiding in de buitenschoolse opvang’.  Medio februari 2008 zijn reeds 171 
aanvragen gehonoreerd en is subsidie toegekend voor de buitenschoolse opvang van ongeveer 10.000  
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kinderen. Het budget voor de regeling zal naar verwachting voor de sluitingsdatum van 1 augustus 
2008 zijn uitgeput. Dan is er in totaal buitenschoolse opvang voor ongeveer 16.000  kinderen 
gesubsidieerd. 
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