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Bevolking in kaart

1. Aantal kinderdagverblijven binnen 3 kilometer

Minder dan 2
02 tot 05
05 tot 10
10 tot 20
20 en meer

2. Gemiddelde afstand tot dichtstbijzijnde kinderdagverblijf

Minder dan 0,5 km
0,5 tot 1 km
0,1 tot 2 km
0,2 tot 5 km
Meer dan 5 km

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang het verst
voor Friezen

In 2010 woonden Nederlanders op gemiddeld 1,1 kilometer 
van het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf. In Noord-Holland 
was de afstand met 800 meter het kleinst en in Friesland 
met gemiddeld 2,1 kilometer het grootst. Inwoners van het 
Friese eiland Schiermonnikoog woonden gemiddeld het 
verst van een kinderdagverblijf, met een gemiddelde 
 afstand van meer dan 30 kilometer.
Binnen de provincies zijn de verschillen soms flink. Voor 
 inwoners van de grotere gemeenten is de afstand tot het 
dichtstbijzijnde kinderdagverblijf meestal korter dan voor 
 inwoners van kleinere gemeenten. Zo is het voor een 
 inwoner van de stad Groningen gemiddeld maar een halve 
kilometer tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, terwijl de 
inwoners van De Marne, een gemeente in het noordwesten 
van de provincie, gemiddeld 6,7 kilometer moeten afleggen. 
Er zijn ook uitzonderingen: de inwoners van Vlieland wonen 
gemiddeld dichter bij een kinderdagverblijf dan die van 
Leeuwarden. 

Naast de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde kinder-
dagverblijf is het aantal kinderdagverblijven in de directe 
omgeving interessant. Inwoners van Nederland kunnen 
 binnen een afstand van 1 kilometer kiezen uit gemiddeld 
bijna 2 kinderdagverblijven. Binnen een afstand van 3 kilo-
meter is de keuze met bijna 12 kinderdagverblijven al een 
stuk ruimer. 

Ook hier geldt dat de verschillen tussen provincies groot 
zijn. Met ruim 23 kinderdagverblijven binnen een afstand 
van 3 kilometer is de keus het ruimst in Noord-Holland. 
 Inwoners van Drenthe kunnen binnen die afstand uit slechts 
3 kinderdagverblijven kiezen. 

Buitenschoolse opvang is gemiddeld iets dichterbij dan het 
kinderdagverblijf. Over heel Nederland gerekend is de 
 afstand tot de dichtstbijzijnde opvanglocatie gemiddeld 
 bijna 950 meter. De provincie Zuid-Holland heeft gemiddeld 
de kortste afstand met 666 meter; Friesland zit op ongeveer 
het driedubbele met bijna 2 kilometer. Op Vlieland mag het 
kinderdagverblijf dichtbij zijn; de dichtstbijzijnde buiten-
schoolse opvang ligt 25 kilometer verderop op het vaste-
land.

Ook voor de buitenschoolse opvang is bekend hoeveel 
 locaties er in de directe omgeving zijn. Binnen 1 kilometer 
kunnen ouders kiezen uit gemiddeld 2 locaties en binnen 
3 km loopt dat op tot gemiddeld ruim 12 locaties. Deze aan-
tallen zijn vergelijkbaar met die van de kinderdagverblijven. 
Binnen een afstand van 3 kilometer is de keus in locaties 
voor buitenschoolse opvang het grootst in de provincie 
 Flevoland met gemiddeld 23 locaties. Dit komt vooral door 
Almere, dat gemiddeld ruim 39 locaties heeft binnen een 
afstand van 3 kilometer. Alleen inwoners van Den Haag 
hebben binnen deze afstand met 42 locaties nog iets meer 
keuze.




