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Inschrijven en koppelen

Inschrijven en koppelen kan vanaf 1 maart 2018 op duo.nl/personenregisterkinderopvang.

Wie moet zich inschrijven?

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden
opgevangen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dit geldt ook voor bestuurders van kinderopvangorganisaties en voor kantoorpersoneel dat toegang heeft tot persoonsgegevens van de kinderen die worden opgevangen. Ook volwassen huisgenoten en personen die
tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie, moeten zich inschrijven. Meer
info vindt u in de factsheet Structurele aanwezigheid in de kinderopvang.

Wie moet wat wanneer doen?
Inschrijven door

1. Voorbereiden

2. Inschrijven

3. Koppelen

DigiD + eHerkenning

Kinderopvangorganisaties
Gastouderbureaus

U moet uzelf ook inschrijven in het
register. Hiervoor heeft u DigiD
nodig.
U kunt gebruikmaken van uw
bestaande Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) (afgegeven na 1
maart 2013).
Om personen te koppelen heeft u
eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) nodig. Vraag dit tijdig aan
via eherkenning.nl. De levering
duurt enkele dagen.

DigiD
Huidige bestuurders
Huidige
medewerkers
in loondienst
Huidige gastouders
en hun huisgenoten

Inschrijven vanaf
1 maart 2018
Schrijf uzelf in in het
personenregister.

Inschrijven vanaf
1 maart 2018

Om zich in te schrijven hebben zij
DigiD nodig. Deze personen kunnen
gebruikmaken van hun bestaande
VOG (afgegeven na 1 maart 2013).

Omdat deze personen al
continu gescreend worden,
hebben zij tot 1 juli 2018 de
tijd om zich in te schrijven.

U koppelt uzelf, uw
bestuurders, medewerkers,
gastouders en hun
huisgenoten en eventuele
andere personen die
VOG-plichtig zijn aan uw
organisatie. U kunt
koppelen zodra iemand
zich heeft ingeschreven.

Koppelen vanaf
1 maart 2018

Deze personen moeten
vóór 1 juli 2018 gekoppeld
zijn.

DigiD + geldige VOG
Huidige stagiairs
Huidige uitzendkrachten
Huidige vrijwilligers
Huidige zelfstandigen
Overige VOG-plichtigen

14003-001

VOG

Om zich in te schrijven hebben zij
DigiD nodig en een geldige VOG.
Omdat deze personen nog niet
continu gescreend worden, mag de
VOG maximaal 2 maanden oud zijn
op het moment van inschrijven.

Inschrijven op
1 maart 2018
Omdat deze personen nog
niet continu gescreend
worden, moeten zij zich op 1
maart 2018 of direct daarna
inschrijven. Dat is wettelijk
verplicht.

Koppelen op
1 maart 2018
Of direct daarna.

Komt er een nieuwe medewerker?

Ontkoppelen en uitschrijven uit het register

Komt er na 1 maart een nieuwe bestuurder, medewerker, stagiair,
uitzendkracht, vrijwilliger of zelfstandige bij u werken? Dan
krijgt u ook met het personenregister te maken:
1. Is de medewerker nog niet ingeschreven?
	Voor alle medewerkers - dus ook stagiairs, uitzendkrachten,
vrijwilligers en zelfstandigen - geldt dat zij zich eerst in
moeten schrijven in het personenregister. De VOG mag
maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van inschrijven. Pas nadat u de nieuwe medewerker gekoppeld heeft aan
uw organisatie, mag deze persoon beginnen met werken.
2. Is de medewerker al ingeschreven?
	Als de medewerker al ingeschreven is, hoeft u de medewerker
alleen nog maar te koppelen aan uw organisatie. Pas daarna
mag deze persoon beginnen met werken.

Woont of werkt iemand niet langer op de opvanglocatie van uw
organisatie? Vergeet dan niet om de koppeling met deze
persoon in het personenregister te verbreken. Zo zorgt u ervoor
dat het register actueel blijft. Dit is van belang in verband met de
controles die de GGD uitvoert in de kinderopvang. Bovendien
kan iemand zich alleen uitschrijven uit het personenregister, als
deze persoon geen koppelingen meer heeft in het register.

Vergeet niet om ook huisgenoten van gastouders die na 1 maart
2018 18 jaar worden, direct in te laten schrijven in het register en
te koppelen. Dit geldt uiteraard ook voor andere VOG-plichtigen.

Start u een nieuwe opvanglocatie na 1 maart 2018?
1.	Registreer uw nieuwe locatie in het Landelijk Register
Kinderopvang (landelijkregisterkinderopvang.nl).
2.	Log daarna in op het Personenregister kinderopvang (duo.nl/
personenregisterkinderopvang) en koppel uw medewerkers
en andere VOG-plichtigen aan uw organisatie.

Vragen?
Kijk voor meer informatie op
duo.nl/personenregisterkinderopvang
of neem contact op met
helpdesk-prk@duo.nl

