Kinderopvang in Leiden
Op basis van cijfers van het CBS - 2018
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Inleiding
Al een aantal jaar brengt het CBS in opdracht van Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) het gebruik
van, en het recht op kinderopvang in verschillende gemeenten in beeld.
De overzichten van het CBS bevatten gegevens over:
 het totaal aantal formele kinderopvanguren,
 het aantal kinderen in formele opvang en
 het aantal huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang.
Het gaat bij gebruik van kinderopvang alleen om huishoudens die kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen zoals
genoemd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). Kinderopvangtoeslag is een
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en wordt uitgekeerd aan ouders die gebruik maken van
formele opvang. De hoogte van de toeslag hangt af van het inkomen en het aantal kinderen dat naar de
opvang gaat.
Team Beleidsonderzoek heeft deze CBS-cijfers in opdracht van team Beleid Maatschappelijke ontwikkeling
(BMO) bewerkt en opgenomen onderliggende rapportage.
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Inhoud
Aantallen kinderopvang (2018)
Kinderen in opvang
 aantal kinderen in kinderopvang, trend
 deelname aan kinderopvang per buurt, 2018
 af- / toename aantal kinderen in kinderopvang, per buurt (2018 t.o.v. 2017)
Uren opvang
 aantal uren kinderopvang, trend
 aantal uren kinderopvang per buurt, 2018
Herkomst en inkomen
 aantal kinderen en uren, naar herkomst, 2018
 aantal kinderen en uren, naar herkomst, trend
 aantal uren, naar inkomen, 2018
 aantal uren, naar inkomen, trend
Recht op kinderopvangtoeslag (KOT)
 aantallen huishoudens met recht op KOT, trend
 aantal huishoudens met recht op KOT per wijk, 2018
 aandeel huishoudens met recht op KOT per wijk, 2018
BIJLAGE: Indeling buurten en wijken van Leiden
LET OP: de aantallen die door het CBS geleverd worden, zijn afgerond op 10-tallen. De aantallen zijn dus niet per se de
daadwerkelijke aantallen. Hier moet rekening mee worden gehouden.
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Aantallen kinderopvang 2018

DO kindcentrum
DO gastouder
BSO kindcentrum
BSO gastouder
Totaal

huishoudens

kinderen

uren

2.780

3.330

2.839.020

290

380

249.620

2.380

3.450

1.503.460

100

150

62.690

4.390

6.570

4.654.800

DO = Dagopvang
BSO = Buitenschoolse opvang

Analyse

In 2018 maken 6.570 Leidse kinderen gebruik van kinderopvang, volgens gegevens van het CBS. Deze kinderen wonen in 4.390
verschillende gezinnen (gemiddeld 1,5 kinderen per gezin). In totaal gaat het om ruim 4,5 miljoen uur kinderopvang. Dat is
gemiddeld circa 710 uur per kind, oftewel gemiddeld ruim 15,5 uur per kind per week (op basis van 45 weken).
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Aantal kinderen in kinderopvang - trend

Analyse
In de periode 2014 – 2018 is het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang gestegen. Terwijl het aantal 0 t/m 12 jarigen in Leiden licht
gedaald is. De stijging van het aantal kinderen in de kinderopvang zien we voornamelijk bij de kindcentra. Het gebruik van gastouders is nagenoeg
gelijk gebleven. De stijging in 2018 zou voor een deel te maken kunnen hebben met het feit dat in 2018 peuterspeelzalen zijn omgevormd tot
kinderopvang.
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Deelname aan kinderopvang per buurt (2018)
Analyse
In Slaaghwijk (in Merenwijk) en in de buurten in LeidenNoord wonen de grootste aantallen kinderen van 0 t/m 12
jaar. Van deze buurten is de deelname aan kinderopvang in
Groenoord het grootst (71%). In Slaaghwijk gaan er relatief
weinig kinderen naar de opvang (20%).
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Af- / en toename kinderen in opvang per buurt
Analyse
In de meeste buurten zien we dat het aantal kinderen
dat naar de kinderopvang gaat gelijk is gebleven ten
opzichte van 2017, of is gegroeid. In Leedewijk-Zuid
(Merenwijk), Marewijk (Binnenstad-Noord) en Meerburg
(Roodenburg) is het aantal gedaald.
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Aantal uren kinderopvang - trend

Analyse
Na een kleine afname van het aantal uren in 2015, zien we vanaf 2015 een toename van het aantal uren kinderopvang. De stijging
zien we, net als bij het aantal kinderen, voornamelijk bij de kindcentra. Het aantal uren kinderopvang bij gastouders is na 2016 ieder
jaar licht gedaald.
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Aantal uren kinderopvang per buurt (2018)
Analyse
De hoogte van het aantal uren kinderopvang per buurt
heeft grotendeels te maken met het absolute aantal
kinderen dat gebruikt maakt van kinderopvang. In
Groenoord is het aantal uren kinderopvang het hoogst.
Dit is gemiddeld per kind wel minder (837 uur) dan
bijvoorbeeld in de Marewijk (925 uur gemiddeld).
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Aantal kinderen en uren - herkomst (2018)

Analyse
Kijken we naar de herkomst van de kinderen, dan zien we dat kinderen met een Nederlandse achtergrond de grootste groep is,
onder alle typen kinderopvang. De verhoudingen tussen de herkomstgroepen zijn voor alle typen kinderopvang min of meer gelijk.
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Aantal kinderen en uren - herkomst (trend)

Analyse
De afgelopen jaren is onder alle herkomstgroepen het aantal kinderen dat naar de kinderdagopvang gaat, toegenomen. Datzelfde
geldt voor het aantal uren kinderopvang. Met uitzondering van de uren kinderopvang voor kinderen van Nederlandse herkomst. Daar
zien we pas sinds 2017 een stijging van het aantal uren.
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Aantal uren - inkomen (2018)

Analyse
In de figuur is de verdeling van het aantal uren kinderopvang naar 5 inkomensgroepen te zien. Bijna 60% van de uren kinderopvang is voor
gezinnen die tot de 40% hoogste inkomensgroep behoren (4de 20% en hoogste 20%). Onder de uren BSO gastouders zien we relatief veel gezinnen
uit de hogere inkomensgroepen. Onder de uren DO gastouders zien we daarentegen relatief vaak gezinnen uit de lagere inkomensgroepen.
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Aantal uren - inkomen (trend)

Analyse
De afgelopen jaren zien we bij de laagste twee inkomensgroepen een toename van het aantal uren. Bij de hoogste inkomensgroep
zien we in 2017 een daling van het aantal uur, maar in 2018 een (forse) toename.
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Huishoudens met recht op KOT
aantal hh met recht KOT
wijk

% van huishoudens

(met kinderen 0 t/m 12 jaar)

2017*

2018**

2017

2018

Binnenstad-Zuid

200

200

67%

100%

Binnenstad-Noord

400

400

67%

67%

Stationsdistrict

100

100

100%

100%

Leiden-Noord

1.000

1.000

71%

71%

Roodenburgerdistrict

1.500

1.500

83%

83%

Bos- en Gasthuisdistrict

900

900

64%

69%

Morsdistrict

600

600

75%

75%

Boerhaavedistrict

200

200

67%

67%

Merenwijkdistrict

1.000

1.000

77%

77%

700

700

88%

88%

6.500

6.600

74%

75%

Stevenshofdistrict
Totaal

* peildatum 1-1-2018 (schatting)
** peildatum 3-12-2018

Analyse
Op 31 december 2018 zijn er circa 6.600 huishoudens die recht hebben op Kinderopvangtoeslag (KOT). Dit is driekwart van alle Leidse huishoudens
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Het is echter niet bekend hoeveel van deze 6.600 huishoudens hier ook daadwerkelijk gebruik van
maken.
NB: de cijfers over het gebruik van kinderopvang (in pagina’s hiervoor) en de cijfers over recht op KOT zijn niet met elkaar te vergelijken.
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Huishoudens met recht op KOT per wijk (2018)
Analyse
In het Roodenburgerdistrict wonen absoluut gezien de
meeste huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag.
In het Stationsdistrict de minste (zie ook de tabel op de
vorige pagina).
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% huishoudens met recht op KOT per wijk (2018)
Analyse
Kijken we naar het aandeel huishoudens dat recht heeft
op KOT op het totaal aantal huishoudens met kinderen
van 0 t/m 12 jaar in de wijk, dan zien we dat dit
percentage het hoogst is in het Stationsdistrict en in
Binnenstad-Zuid. De huishoudens met kinderen in deze
wijken hebben nagenoeg allemaal recht op KOT.
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BIJLAGE: Indeling buurten en wijken van Leiden
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