
Inloggen op het Personenregister kinderopvang
Om in te loggen op het Personenregister kinderopvang is een eHerkenningsmiddel nodig op 
betrouwbaarheidsniveau 2+ (of hoger). Dit inlogmiddel is persoonsgebonden: iedere medewer-
ker van uw organisatie die straks personen moet kunnen koppelen in het personenregister, moet 
een eigen eHerkenningsmiddel hebben. 
Met een inlogmiddel van eHerkenning kunnen medewerkers namens uw organisatie handelen. 
Maar hiervoor moeten zij wél eerst gemachtigd worden. Deze machtiging wordt gekoppeld aan 
hun eHerkenningsmiddel. Zo zorgt u ervoor dat alleen bevoegde personen van uw organisatie 
toegang krijgen tot het Personenregister kinderopvang. 

Een eHerkenningsmiddel aanvragen 
U kunt eHerkenningsmiddelen aanvragen bij één van de zes erkende leveranciers. Deze vindt u 
op eHerkenning.nl/leveranciers. Alle leveranciers voldoen aan dezelfde strenge eisen maar hante-
ren eigen tarieven en hebben verschillende aanvraagprocedures. 
Bij steeds meer andere overheidsorganisaties kunt u gebruik maken van eHerkenning om online 
uw zaken te regelen. Zo krijgt u binnenkort ook bij de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en 
UWV toegang tot de digitale dienstverlening met eHerkenning. Hiervoor heeft u betrouwbaar-
heidsniveau 3 nodig. Bedenk dus voordat u een keuze maakt, waar u nog meer wilt inloggen met 
eHerkenning en welk betrouwbaarheidsniveau u hiervoor nodig heeft. Een overzicht van de aan-
gesloten dienstverleners vindt u op eHerkenning.nl/aangesloten.

Machtigingen vastleggen
Uw medewerkers moeten gemachtigd zijn voor de dienst ‘Personenregister kinderopvang – 
Kinderopvangorganisaties’. Dit kan uw organisatie zelf regelen met één van de leveranciers. 
Hiervoor moet de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie een medewerker als machti-
gingenbeheerder aanstellen. Deze beheerder begeleidt andere medewerkers in het aanvraagpro-
ces van eHerkenningsmiddelen. Daarnaast zorgt de machtigingenbeheerder voor het toekennen, 
wijzigen en intrekken van machtigingen. Zo houdt u controle over wie er voor uw organisatie 
mag handelen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op eherkenning.nl of neem contact op met een van de 
eHerkenningsleveranciers.  
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Wat is eHerkenning?
U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals bur-
gers met DigiD inloggen bij de overheid, kunnen organisaties dat met 
eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo 
vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het 
grote gemak is dat u met één eHerkenningsmiddel bij meerdere organisa-
ties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden.
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