
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 30155 9700 LG  Groningen 

 

Dhr. of mevr. «Houdervoorvoegsel» «Houdergeslachtsnaam» 

Postbusnummer «HouderPostbusnummer»«HouderStraatnaam» 

«HouderHuisnummer» «HouderHuisletter»«HouderHuisnummertoevoeging» 

«HouderPostcode»  «HouderWoonplaats» 

 

   

   

 

Datum  Oktober 2017 

Betreft 

KvK nr 

Vooraankondiging invoering Personenregister kinderopvang 

 

 

 Pagina 1 van 2 

Contact 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

t.a.v. Personenregister 

kinderopvang 

Postbus 30155 

9700 LG Groningen 

 

E helpdesk-prk@duo.nl 

 

Bezoekadres 

Kempkensberg 12 

9722 TB Groningen 
 
 
 

Het Personenregister 

kinderopvang is een 

onderdeel van DUO. DUO 

beheert het personenregister 

in opdracht van het 

ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid.  

Correspondentie graag 

richten aan het adres dat 

hierboven staat. 

 
 
 
 

 

 

 

 

In de loop van het eerste kwartaal van 2018 start het Personenregister 

kinderopvang. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen 

worden opgevangen, is dan verplicht om zich in te schrijven in het 

register. De exacte datum waarop het personenregister start, is nu nog 

niet bekend. Wij laten u dit in november weten, zodat u voldoende tijd 

heeft om alles voor te bereiden. Met deze brief informeren we u wat het 

personenregister voor u en alle betrokkenen bij uw bureau betekent en 

wat u nu alvast kunt doen. 

 

Waarom dit register?  

Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Daarom zijn we al in 

maart 2013 gestart met het continu screenen van vaste medewerkers. Dit breiden 

we begin 2018 uit naar continue screening van álle medewerkers die een 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben, dus inclusief stagiairs, 

uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Daarmee draagt het register bij 

aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.   

 

Hoe werkt het register? 

Met het personenregister bekijken we dagelijks of uw bestuurders, 

bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder 

en eventuele vrijwilligers nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan 

die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Is dat het geval, dan 

ontvangt u hierover een bericht van de GGD. Deze persoon moet dan een nieuwe 

VOG aanvragen.  

 

Hoe werkt het inschrijven? 

Het inschrijfproces bestaat uit twee stappen:  

 

 Inschrijven  

Uw bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun 

huisgenoten en eventuele vrijwilligers moeten zich inschrijven in het 

personenregister. Hiervoor hebben zij DigiD nodig en een geldige 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die is afgegeven na 1 maart 2013. 
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Inschrijven is de eerste 4 maanden gratis. Daarna kost de inschrijving 

eenmalig 12 euro.  

 

 Koppelen  

Na inschrijving moet u deze personen koppelen aan uw bureau. Om te 

kunnen koppelen, moet u op het personenregister inloggen met 

eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+). Dit is een soort DigiD voor 

bedrijven. Kijk voor meer informatie op eherkenning.nl.   
 

Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de 

kinderopvang. Als gastouderbureau bent u verantwoordelijk voor de inschrijving 

en koppeling van alle personen die aan uw bureau verbonden zijn. 

 

Zo snel mogelijk inschrijven 

Omdat stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen nu nog niet 

continu gescreend worden, moeten zij zich direct na de start van het 

personenregister inschrijven. Op het moment van inschrijven mag hun VOG 

maximaal 2 maanden oud zijn. Na het inschrijven moet u hen zo snel mogelijk 

aan uw organisatie koppelen. Dat is wettelijk verplicht.  

 

Uw bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, gastouders en hun huisgenoten 

worden nu al continu gescreend. Daarom krijgen zij langer de tijd om zich in te 

schrijven. Zij moeten binnen vier maanden na de start van het personenregister 

ingeschreven en door u gekoppeld zijn. We raden u wel aan ook hen zo snel 

mogelijk in te laten schrijven, zodat u voldoende tijd heeft om alles te regelen. 

Voor de inschrijving kunnen ze gebruikmaken van hun bestaande VOG, als deze is 

afgegeven na 1 maart 2013.   

 

Wat betekent het register voor u? 

Het register draagt bij aan de veiligheid in de kinderopvang. Daarnaast heeft het 

ook administratieve voordelen voor u als gastouderbureau en voor alle 

betrokkenen: 

 U hoeft nadat personen gekoppeld zijn hun VOG niet meer in uw 

administratie te bewaren, omdat u en de toezichthouder het register 

online kunnen inzien. 

 Uw bemiddelingsmedewerkers hebben na registratie geen nieuwe VOG 

meer nodig wanneer zij wisselen van werkgever.  

 Dient u een LRKP aanvraag in voor een nieuwe vestiging of opvanglocatie? 

Dan hoeft u geen papieren VOGs meer in te leveren bij de gemeente. 
 

Wat kunt u nu al voorbereiden? 

U kunt nu al enkele voorbereidingen treffen: 

- Onder de ‘betreft-regel’ in deze brief staat het KvK-nummer vermeld 

waarmee u in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzaalwerken (LRKP) geregistreerd staat. Controleer of dit 

nummer juist is. Als dit nummer onjuist is, kunt u straks niet inloggen in 

het personenregister. Neem in dat geval contact op met de gemeente om 

uw KvK-nummer in het LRKP aan te laten passen. 

- Voor de inschrijving kunnen uw bestuurders, bemiddelingsmedewerkers, 

gastouders en hun huisgenoten gebruikmaken van hun bestaande VOG 

(afgegeven na 1 maart 2013). Het is verstandig hen alvast te laten 

controleren of zij hun VOG nog hebben, zodat ze eventueel een kopie op 

kunnen vragen bij uw administratie. Dat scheelt u straks extra werk. 
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In november laten we u weten op welke datum het personenregister start. U 

ontvangt dan meer informatie over wat er precies van u en alle betrokkenen bij 

uw bureau wordt verwacht. U kunt dan ook terecht op de website voor het 

personenregister kinderopvang. Daar kunt u onder andere voorlichtingsmiddelen 

downloaden waarmee u iedereen kunt informeren.  

 

Vragen? 

Heeft u op dit moment vragen? Stuur dan een e-mail naar helpdesk-prk@duo.nl.  

 

 

Hoogachtend, 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  

Namens deze, 

 

 

Frank van Loon 


