
 

   
 

 

 

 

   

Meest gestelde vragen Personenregister kinderopvang 

 

 

Structurele aanwezigheid 

 

Wat wordt in de richtlijn bedoeld met ‘minimaal een half uur per 3 maanden’? Gaat het om een 

totale aanwezigheid van een half uur of een half uur aaneengesloten per 3 maanden?  

De richtlijn geldt voor aaneengesloten aanwezigheid van minimaal een half uur per 3 maanden. 

 

Geldt de richtlijn op het niveau van een opvanglocatie of op het niveau van een organisatie? 

Wat als iemand op meerdere locaties van een organisatie komt? 

De richtlijn geldt voor individuele personen in relatie tot een specifieke opvanglocatie. Wanneer 

iemand op meerdere locaties van eenzelfde organisatie komt, moet voor elk van deze 

opvanglocaties afzonderlijk bekeken worden of deze persoon structureel aanwezig is.  

 

Moeten ouders die de kinderen brengen en halen zich ook inschrijven? 

Ouders die kinderen komen brengen (of halen) hoeven zich niet in te schrijven in het register. 

Ook niet wanneer zij wat langer blijven om (bijvoorbeeld) een kopje koffie te drinken. 

 

Hoe werkt het wanneer een kind structureel opgehaald wordt door een ander familielid of 

buurvrouw? Moet deze dan ook ingeschreven en gekoppeld worden? 

Ook andere personen die kinderen komen brengen en halen, in plaats van de ouders, hoeven 

zich niet in te schrijven in het register. Dat is de verantwoordelijkheid van de 

ouders/verzorgers. 

 

Wie moet zich inschrijven wanneer de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt? 

Als de opvang op het adres van de ouders plaatsvindt, dan hoeft alleen de gastouder zich in te 

schrijven in het personenregister. De aanwezigheid van andere personen tijdens opvanguren is 

de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

Moeten personen zoals een tuinman, aannemer of klusjesman zich ook inschrijven?  

Een klusjesman die met regelmaat op de locatie aanwezig is om allerlei werkzaamheden te 

verrichten, moet zich inschrijven in het register. Uitgangspunt is hierbij de richtlijn: 

aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. Komt hij echter voordat de 

opvang aanvangt of na sluitingstijd, dan is inschrijving niet nodig.  

Ook is er geen inschrijving nodig in het register in geval van een eenmalige kortdurende klus 

die niet langer duurt dan een aangesloten periode van twee weken, waarbij er geen directe 

betrokkenheid bij en/of verantwoordelijkheid voor de kinderen is. 

 

De inwonende huisgenoot (18+) van de gastouder, neemt regelmatig een vriend(in) mee naar 

huis. Moet deze vriend(in) zich ook inschrijven? 

Dat ligt aan de specifieke situatie:  Als tijdens opvanguren structureel dezelfde vriend/vriendin 

aanwezig is, dan zal deze persoon zich in moeten schrijven in het personenregister. 

Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: aanwezigheid van minimaal eens per 

drie maanden een half uur.  
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Moeten uit huis wonende studerende kinderen zich ook inschrijven als ze tijdens de vakanties 

thuis zijn? 

Ook hier geldt dat als zij tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn, zij zich moeten 

inschrijven in het personenregister. Uitgangspunt voor structurele aanwezigheid is de richtlijn: 

aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.  

 

Als familie van een gastouder uit het buitenland voor een aantal weken naar Nederland komt, 

moeten zij zich dan ook inschrijven? Zo ja, hoe krijgen zij dan een Nederlandse VOG?  

Een aantal weken aanwezigheid in de woning van een gastouder zou kunnen leiden tot 

structurele aanwezigheid tijdens opvanguren. De richtlijn hiervoor is: aanwezigheid van 

minimaal eens per drie maanden een half uur.  

  

Als deze personen in het buitenland wonen, maar de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen 

zij een VOG aanvragen bij Dienst Justis. Met deze VOG kunnen zij zich inschrijven in het 

register. 

  

Als zij geen Nederlandse nationaliteit hebben én hier ook niet wonen en/of werken, dan kunnen 

zij geen VOG aanvragen in Nederland en zich ook niet inschrijven in het register. Deze situatie 

vraagt wellicht om maatwerk. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de lokale GGD 

om deze situatie te bespreken met de toezichthouder.  

 

Uitzendkrachten en stagiairs 

 

Zijn uitzendbureaus ook op de hoogte van het Personenregister kinderopvang? 

Ja, DUO heeft alle uitzendbureaus in de kinderopvang gemaild. De meeste landelijke 

uitzendbureaus zijn via hun hoofdkantoor geïnformeerd over het personenregister. Ook hebben 

brancheorganisaties een nieuwsbericht over het personenregister verspreid onder hun 

achterban.  

 

Hoe werkt het inschrijven en koppelen bij uitzendkrachten? Wie doet wat? 

Uitzendkrachten moeten zich per 1 maart inschrijven in het personenregister. Hiervoor hebben 

zij een geldige VOG nodig die bij het inschrijven niet ouder is dan 2 maanden. Uitzendkrachten 

die al voor 1 januari 2018 in de kinderopvang werkten, moeten een nieuwe VOG aanvragen. 

Uitzendbureaus moeten de VOG-aanvraag voor hun uitzendkrachten opstarten. Ook als de 

uitzendkracht tijdelijk niet werkt in de kinderopvang, is het verstandig dat deze persoon zich 

alvast inschrijft. Dan kan de kinderopvangorganisatie deze persoon bij inhuur direct koppelen. 

Als de uitzendkracht stopt, moet deze organisatie de uitzendkracht weer ontkoppelen.  

 

Moet een uitzendkracht per dienst ontkoppeld worden? 

Dit ligt aan de specifieke situatie. Het ligt voor de hand dat een uitzendkracht die op vaste 

dagen in de week wordt ingehuurd, in principe niet steeds hoeft te worden ontkoppeld. Maar 

een uitzendkracht die eenmalig wordt ingehuurd en waarvan niet duidelijk is of en wanneer die 

weer wordt ingehuurd, zal moeten worden ontkoppeld.  
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Een uitzendkracht of stagiair heeft al een VOG. Kan hij of zij die gebruiken voor de inschrijving 

in het personenregister? 

Bij de inschrijving mag de VOG niet ouder zijn dan 2 maanden. Anders moet de uitzendkracht of 

stagiair een nieuwe VOG aanvragen. Dit hoeft maar 1 keer. Met de invoering van het 

personenregister hoeven uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen hun VOG niet 

meer ieder 2 jaar te vernieuwen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nieuwe VOG voor een uitzendkracht? 

Uitzendbureau of inhuurder? 

Het aanvraagproces voor een VOG wijzigt niet door de invoering van het personenregister. 

Uitzendbureaus zijn verantwoordelijk voor de nieuwe VOG aanvraag van hun uitzendkrachten. 

Daarmee komen de kosten voor de VOG in principe voor hun rekening.  

 

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nieuwe VOG voor een stagiair. School of 

werkgever? 

Het aanvraagproces voor een VOG wijzigt niet door de invoering van het personenregister. Bij 

stagiairs kan de school óf de kinderopvangorganisatie opdrachtgever van de VOG zijn. Dat is nu 

ook al afhankelijk van de afspraken tussen de school en de kinderopvangorganisatie. De kosten 

van de VOG komen in principe voor rekening van degene die de VOG aanvraagt.   

 

In geval van een snuffelstage hoeft de stagiair zich niet in te schrijven. Wat wordt verstaan 

onder een snuffelstage?  

Bij een snuffelstage maakt een scholier of student kortdurend en onbetaald kennis met de 

kinderopvang. Wanneer de snuffelstagiair in het kader van zijn/haar opleiding, daadwerkelijk 

kortdurend werkzaam is (niet langer dan twee aaneengesloten weken), is inschrijving in het 

register niet nodig. 

 

Inschrijfplicht overige personen 

 

Moet de achterwacht van een gastouder zich ook inschrijven?  

In de huidige situatie hoeft de achterwacht niet te beschikken over een VOG. Deze situatie blijft 

met de invoering van het personenregister vooralsnog ongewijzigd. Dit betekent dat de 

achterwacht zich niet in hoeft te schrijven in het register. Dit geldt alleen wanneer de 

achterwacht incidenteel aanwezig is in geval van een calamiteit. Wanneer de achterwacht 

minimaal een keer per drie maanden minstens een half uur aanwezig is, is er sprake van 

structurele aanwezigheid en moet deze persoon zich wel inschrijven in het register. 

 

Hoe werkt het met ophaaldiensten die worden geleverd door taxicentrales? Moeten de 

taxichauffeurs ook ingeschreven en gekoppeld worden? 

Ja, als deze taxicentrales in opdracht werken van de kinderopvangorganisatie, vallen zij onder 

de Wet kinderopvang. Op dit moment geldt ook al dat taxichauffeurs die in opdracht van de 

kinderopvangorganisatie werken VOG-plichtig zijn.  
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De taxichauffeurs die werkzaam zijn voor uw organisatie, moeten zich met een geldige VOG 

inschrijven in het register. Na inschrijving moet u als houder de chauffeurs aan uw 

kinderopvangorganisatie koppelen.  

 

Als een pedagogisch medewerker van de organisatie meerijdt met de taxichauffeur, moet de 

chauffeur dan nog steeds ingeschreven en gekoppeld worden? 

Ook wanneer een pedagogisch medewerker meerijdt, moet de taxichauffeur die in opdracht van 

de kinderopvangorganisatie werkt, ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister 

kinderopvang. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nieuwe VOG? Het taxibedrijf of de 

kinderopvangorganisatie? 

De kosten van de VOG komen in principe voor rekening van degene die de VOG aanvraagt. 

Aanvrager en houder kunnen afspraken maken over vergoeding van de kosten door de houder, 

maar op grond van de Wko of de Wjsg is daartoe geen verplichting. 

 

Hoe werkt het wanneer een organisatie gebruik maakt van een gedeelde  locatie, bijvoorbeeld 

een sportlocatie? Moet dan iedereen die daar werkzaam is ten tijden van de opvang 

ingeschreven staan en gekoppeld? 

Het personeel van de kinderopvang moet zich inschrijven in het register. Personeel van andere 

organisaties moet zich ook inschrijven, als zij werk doen voor de kinderopvang. De houder van 

de kinderopvangorganisatie is hiervoor verantwoordelijk. 

Als bijvoorbeeld personeel van een sportschool werkzaamheden verricht voor de kinderopvang, 

moeten deze personen zich wel inschrijven. Deze personen zijn op dit moment overigens ook al 

VOG-plichtig.  

 

Moeten kinderopvangorganisaties zich ook inschrijven? 

Kinderopvangorganisaties hoeven zich als rechtspersoon niet in te schrijven. De bestuurders 

van de kinderopvangorganisatie moeten zich wél inschrijven in het personenregister. Zij kunnen 

hiervoor hun bestaande VOG gebruiken als deze is afgegeven na 1 maart 2013. 

 

Inschrijven en koppelen 

 

Hoe staat een organisatie vermeld in het personenregister? 

De manier waarop organisaties zijn opgenomen in het personenregister, komt overeen met de 

manier waarop zij staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als een 

houder meerdere voorzieningen heeft, worden deze onder de houder getoond. 

 

Kan een persoon bij het inschrijven aangeven aan welke organisatie hij/zij gekoppeld wil 

worden? 

Ja, personen kunnen in het register door middel van een zoekfunctie de houder of de 

voorziening opzoeken. Vervolgens kunnen zij een zogenaamd ‘koppelverzoek’ indienen bij de 
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desbetreffende houder. Binnenkort wordt de zoekfunctie uitgebreid met een mogelijkheid om te 

zoeken op adres en KvK-nummer van een houder. 

 

Wanneer een kinderopvangorganisatie een dochteronderneming of een franchisenemer is van 

een moedermaatschappij, aan wie moeten de personen dan gekoppeld worden?  

De gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn leidend voor het bepalen aan 

wie een persoon gekoppeld moet worden. Personen moeten gekoppeld worden aan de 

organisatie die volgens het LRK verantwoordelijk is voor de voorziening waar deze persoon 

werkt of woont.   

 

Als een persoon op meerdere locaties van een kinderopvangorganisatie werkt, moet deze 

persoon dan aan alle locaties gekoppeld worden? 

Nee, personen moeten aan de houder van een kinderopvangorganisatie gekoppeld worden. Met 

die koppeling mogen zij voor alle locaties van de kinderopvangorganisatie werken. 

 

Kan een persoon zien aan wie hij gekoppeld is?  

Ja, in het personenregister heeft iedereen inzage in zijn eigen gegevens, inclusief de 

organisaties aan wie hij of zij gekoppeld is. Bovendien ontvangt men nadat men gekoppeld is 

een bericht hierover via de Berichtenbox, e-mail of post. 

 

Krijgt een persoon een bericht wanneer hij ontkoppeld is?  

Ja, in het personenregister kan een persoon aangeven berichten te willen ontvangen in geval 

van wijzigingen in zijn inschrijvingsstatus. Op het moment dat een organisatie bijvoorbeeld een 

persoon koppelt of ontkoppelt, genereert het register een automatisch bericht. Het is mogelijk 

om berichten te ontvangen via de Berichtenbox, e-mail of post. 

 

Wanneer iemand 4 maanden ongekoppeld in het register staat, wordt deze persoon automatisch 

uitgeschreven. Eventueel kan eenmalig verlenging met 9 maanden aangevraagd worden. Als er 

in deze 9 maanden weer een nieuwe koppeling is, gevolgd door een ontkoppeling, start de 

cyclus van 4 maanden inclusief de mogelijkheid tot verlengen dan opnieuw? 

Ja 

 

Krijgt een organisatie een bericht op moment dat een persoon zich heeft ingeschreven? 

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Een persoon die zich inschrijft kan de organisatie wel een 

koppelverzoek sturen. De houder krijgt dit koppelverzoek via een ‘banner’ in beeld, zodra de 

houder inlogt op het personenregister. De organisatie hoeft het koppelverzoek slechts te 

accepteren om de koppeling tot stand te brengen.  

Als een persoon geen koppelverzoek verstuurt, maar wel staat ingeschreven, is het voor de 

organisatie nog steeds mogelijk om deze persoon aan de organisatie te koppelen. De houder 

kan op basis van BSN en geboortedatum een persoon in het personenregister zoeken en deze 

daarna koppelen. 
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Kunnen organisaties een overzicht uitdraaien van gekoppelde personen? 

Als een houder met eHerkenning inlogt op het Personenregister kan de houder te allen tijde zien 

wie aan de organisatie is gekoppeld. Dit is echter een online overzicht. Het is niet mogelijk om 

het overzicht te exporteren naar een andere applicatie zoals bijvoorbeeld Excel.  

 

De uitvoeringspraktijk  

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat op 1 maart al onze tijdelijke medewerkers zijn ingeschreven 

en gekoppeld? 

Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen moeten zich inschrijven met DigiD en 

een VOG die op dat moment maximaal 2 maanden oud is. Dit betekent dat er voor tijdelijke 

medewerkers die al voor 1 januari 2018 in dienst waren zo snel mogelijk een nieuwe VOG 

aangevraagd moet worden. Stem dit goed af met het uitzendbureau of de school of start zelf 

eventueel de VOG-aanvraag op. Voor het informeren van uw tijdelijke medewerkers kunt u 

gebruikmaken van standaardbrieven die u kunt downloaden van 

duo.nl/personenregisterkinderopvang. In de brieven worden deze personen ook gevraagd bij 

hun inschrijving een koppelverzoek bij uw organisatie in te dienen. Daarmee kunt u deze 

personen op 1 maart eenvoudig koppelen in het register.  

 

Hoe kunnen we uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel koppelen als we niet over BSN 

(mogen) beschikken? 

 

Een uitzendkracht kan in het register een koppelverzoek sturen aan de inlenende 

kinderopvangorganisatie. De organisatie hoeft het koppelverzoek slechts te accepteren om de 

koppeling tot stand te brengen. Wanneer een uitzendkracht geen koppelverzoek verstuurt, maar 

wel staat ingeschreven, is het voor de organisatie nog steeds mogelijk om deze persoon aan de 

organisatie te koppelen. De houder kan op basis van BSN en geboortedatum een persoon in het 

personenregister zoeken en deze daarna koppelen 

 

Tot 1 januari 2017 was er inderdaad geen wettelijke basis voor het verstrekken van BSN’s. De 

wetgever heeft echter per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemers de BSN’s 

van door haar terbeschikkinggestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener. Dus 

hiermee is het mogelijk voor uitzendbureaus om BSN’s te verstrekken aan de inlenende partij. 

Inlenende kinderopvangorganisaties kunnen met behulp van BSN uitzendkrachten aan hun 

organisatie koppelen, als zij eenmaal staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.  

 

Ook in de Wko is geregeld dat de houder het BSN nodig heeft om te kunnen koppelen.  

 

Is het in het kader van privacy wetgeving (AVG) toegestaan dat een houder aan iemand die 

structureel aanwezig is om zijn BSN vraagt? 

Ja, hiervoor is een wettelijke grondslag. Op basis van de Wko moet de houder al zijn VOG-

plichtigen (dus ook de structureel aanwezige) koppelen aan de organisatie. Om dat te kunnen 

doen moet hij in bezit zijn van het BSN van deze personen.   
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Krijgt een gastouder automatisch een bericht uit het personenregister (via de BRP) wanneer een 

huisgenoot 18 jaar wordt en zich in moet schrijven?  

Nee, de gastouder is er zelf verantwoordelijk voor dat alle volwassen huisgenoten tijdig een 

VOG aanvragen en zich inschrijven in het personenregister.  

 

 


