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Kinderopvang is de laatste jaren ontegensprekelijk een belangrijk maatschappelijk thema geworden, 

niet meer weg te denken uit het leven van veel ouders met jonge kinderen. Voor gescheiden ouders 

kunnen betaald werk, de combinatie met het gezinsleven en dus kinderopvang een extra grote rol 

spelen. In dit stuk kijken we naar kinderopvang die SiV-respondenten met eigen kinderen tot en met 

12 jaar in het huishouden gebruiken. Analyses voor mannen en vrouwen werden afzonderlijk gedaan, 

met een onderscheid tussen gehuwde respondenten, gescheiden respondenten die samenwonen 

met een partner, en gescheiden respondenten zonder partner in het huishouden.  

Meer dan 80 percent van de jonge vaders doet af en toe tot regelmatig beroep op kinderopvang, 

zonder beduidende verschillen tussen gehuwde en gescheiden respondenten. Bij de vrouwen zien 

we wel een verschil: in vergelijking met gehuwde vrouwen (ruim 90 percent), maken minder 

gescheiden vrouwen, vooral alleenstaande moeders (77 percent) gebruik van kinderopvang. Die 

kinderopvang kan betaald zijn, maar ook gratis aangeboden worden door familie of vrienden.  

 

Betaalde kinderopvang  

We kijken eerst naar het gebruik van betaalde kinderopvang: een onthaalouder of kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang, en een betaalde babysit. Onderstaande figuur toont dat alleenstaande 

gescheiden vaders en moeders duidelijk minder gebruikmaken van betaalde opvang. Dit blijft het 

geval wanneer er rekening gehouden wordt met het al dan niet hebben van een job. 

 

Respondenten met eigen kinderen jonger dan 13 in het huishouden die gebruikmaken van betaalde 

kinderopvang (%) 

 

 

 

Hetzelfde patroon geldt zowel voor voorschoolse opvang bij een onthaalouder of in een 

kinderdagverblijf als voor buitenschoolse opvang in een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) of 

op school: in vergelijking met gehuwden en gescheiden respondenten die samenwonen met een 

partner, brengen minder alleenstaande gescheiden mannen en vrouwen hun kroost naar de 

kinderopvang. Daarnaast blijkt dat ook minder alleenstaande gescheiden moeders en vaders wel 

eens beroep doen op een betaalde babysit. 
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Gratis hulp bij kinderopvang  

De SiV-vragenlijst peilde ook of respondenten ‘op regelmatige basis gratis hulp krijgen van familie of 

van andere personen voor de opvang van de kinderen’. Onderstaande tabel toont dat een grote 

meerderheid van ouders inderdaad beroep kan doen op die hulp. Opvallend is wel dat, in vergelijking 

met gehuwde vrouwen, minder gescheiden vrouwen gratis hulp krijgen. Dat geldt vooral voor 

gescheiden vrouwen zonder partner. Alleenstaande gescheiden moeders gebruiken dus niet alleen 

minder betaalde kinderopvang, zij vallen ook minder terug op gratis hulp bij de opvang van hun 

kinderen. 

 

Respondenten met kinderen jonger dan 13 in het huishouden die regelmatig gratis hulp krijgen bij 

kinderopvang (%) 

 

 

 

Gratis hulp bij de opvang van kinderen wordt meestal geboden door familieleden, vaak de 

grootouders. De volgende figuur toont dat opvallend veel alleenstaande vaders op regelmatige hulp 

van hun ouders kunnen rekenen, een derde zelfs minstens één keer per week. Gescheiden moeders 

krijgen echter minder hulp van hun ouders bij kinderopvang. 

 

Respondenten met eigen kinderen jonger dan 13 in het huishouden en minstens één ouder in leven die 

hulp krijgen bij kinderopvang van hun ouder(s), ‘regelmatig’ en ‘minstens één keer per week’ (%) 
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