
Personenregister 
kinderopvang

Samen werken we aan een veiliger kinderopvang
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Op 1 maart 2018 start het Personenregister 
kinderopvang. Iedereen die woont of 
werkt op een locatie waar kinderen 
worden opgevangen, moet zich inschrij-
ven in het register. Op die manier kunnen 
we álle medewerkers in de kinderopvang 
die een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) nodig hebben - inclusief stagiairs, 
uitzendkrachten, vrijwilligers en 
zelfstandigen - continu screenen.

Samen werken we aan een plek waar 
kinderen zich thuis voelen. Om de veilig-
heid in de kinderopvang te vergroten, zijn 
we daarom al in maart 2013 gestart met het 
continu screenen van vaste medewerkers, 
gastouders en hun huisgenoten. Dit 
betekent dat we dagelijks bekijken of 
iemand nieuwe strafrechtelijke gegevens op 
zijn of haar naam heeft staan die belemme-
rend zijn voor het werken met kinderen. Per 
1 maart 2018 breiden we dit uit naar 
continue screening van álle medewerkers in 
de kinderopvang. 

Iedereen die woont of werkt op een 
locatie waar kinderen worden 
opgevangen, moet zich inschrijven. 
Dit geldt ook voor bestuurders van 
kinderopvang organisaties en voor 
personeel 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 
zoals bijvoorbeeld een schoonmaak-
ster, hebben een VOG nodig en 
moeten zich inschrijven in het 
personenregister. Twijfelt u of u zich 
ook moet inschrijven?  
Op duo.nl/personenregisterkinder-
opvang vindt u meer informatie 
hierover. 
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Wie moet zich inschrijven?

Vanaf 1 maart 2018 moet u zich inschrijven 
in het personen register. Op de volgende 
pagina’s vindt u per type werknemer 
uitgelegd wat het register betekent en wat u 
moet doen. 

  Wat betekent het register  
 voor u?



 Wat moet u doen?

•  Om u in te loggen op het personenregister heeft u DigiD nodig. Deze 
kunt u aanvragen via digid.nl/aanvragen.

•  Schrijf u op of zo snel mogelijk na 1 maart in via duo.nl/
personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens zijn via uw 
DigiD al automatisch ingevuld. U hoeft alleen nog uw VOG-kenmerk op 
te geven. 

•  Stel uw werkgever op de hoogte van uw inschrijving. Uw werkgever 
maakt uw inschrijving compleet door u te koppelen aan de organisatie 
waar u voor werkt.
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Vaste medewerkers kinderopvang 

Wat verandert er voor u?
Als vaste medewerker wordt u al 
gescreend. Daarom verandert er voor u 
niets, behalve dat u zich moet inschrijven 
in het personenregister. Dit duurt slechts 
enkele minuten en kan vanaf 1 maart. 
Daarna koppelt uw werkgever u aan de 

organisatie waar u voor werkt. Schrijf u 
zo snel mogelijk in. U moet in ieder 
geval vóór 1 juli 2018 door uw werkge-
ver gekoppeld zijn. Tot die tijd is 
inschrijving ook gratis. U kunt zich 
inschrijven met uw bestaande VOG, als 
deze is afgegeven na 1 maart 2013.
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Wat verandert er voor u?
Als gastouder wordt u al gescreend. Dat 
geldt ook voor uw volwassen huisgenoten. 
Daarom verandert er voor u niets, behalve 
dat u en uw huisgenoten zich moeten 
inschrijven in het personenregister. Dit 
duurt slechts enkele minuten en kan vanaf   
1 maart 2018. Daarna koppelt uw 
gastouderbureau u en uw huisgenoten aan 
de organisatie waar u voor werkt. Schrijf u 
zo snel mogelijk in. 
 
U en uw huisgenoten moeten in ieder 
geval vóór 1 juli 2018 door uw 
gastouderbureau gekoppeld zijn. Tot die 
tijd is inschrijving ook gratis. U kunt zich 
inschrijven met uw bestaande VOG, als 
deze is afgegeven na 1 maart 2013.

Nieuwe gastouders

Start u als nieuwe gastouder, dan moeten 
u en uw volwassen huisgenoten zich eerst 
inschrijven in het personenregister en 
moet het gastouderbureau u koppelen. 

Let op!  Andere personen die structureel 

aanwezig zijn tijdens opvanguren, zoals 

bijvoorbeeld een schoonmaakster, moeten 

zich ook inschrijven in het personenregister. 

Dit moeten zij op of direct na 1 maart doen. 

Licht hen dus tijdig in! 

Daarna kan het gastouderbureau een 
aanvraag indienen voor inschrijving in het 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen. 
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Gastouders en huisgenoten 

 Wat moet u doen?

•  Om u in te schrijven op het personenregister hebben u en uw huisgenoten 
een eigen DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen via digid.nl/aanvragen.

•  Schrijf u op of zo snel mogelijk na 1 maart 2018 in via duo.nl/personen-
registerkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens zijn via uw DigiD al 
automatisch gevuld. U hoeft alleen nog uw VOG-kenmerk op te geven. 

•  Zorg ervoor dat uw huisgenoten van 18 jaar en ouder en personen die 
structureel aanwezig zijn zich ook inschrijven.

•  Stel uw gastouderbureau op de hoogte van uw inschrijving, zodat deze u 
en uw huisgenoten aan het bureau kan koppelen.



 Wat moet u doen?

•   Bereid u goed voor: zorg dat u op 1 maart een geldige VOG heeft die 
maximaal twee maanden oud is, en dat u kunt inloggen met DigiD.

•   Schrijf u op of zo snel mogelijk na 1 maart in via duo.nl/
personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens zijn via uw 
DigiD al automatisch ingevuld. Nadat u deze heeft gecontroleerd, hoeft 
u alleen nog uw VOG-kenmerk op te geven. 

•   Stel uw werkgever op de hoogte van uw inschrijving. Uw werkgever 
maakt uw inschrijving compleet door u te koppelen aan de organisatie 
waar u voor werkt.
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Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, zelfstandigen en overige VOG-plichtigen

Let op!  Tijdige inschrijving is 

voor u verplicht. Lukt het u 

door omstandig heden niet om 

u op 1 maart 2018 in te 

schrijven en te laten koppelen? 

Zorg er dan voor dat u dat zo 

snel mogelijk daarna doet. 

Wat verandert er voor u?
Met de invoering van het personenregister 
wordt u continu gescreend. We bekijken 
dan dagelijks of u nieuwe strafrechtelijke 
feiten op uw naam heeft staan die 
belemmerend zijn voor het werken met 
kinderen. U moet zich op of direct na 1 
maart 2018 inschrijven.
Nadat uw werkgever u aan de organisatie 
waar u voor werkt gekoppeld heeft, mag u 
beginnen met werken. Om u in te schrijven 
heeft u een geldige VOG nodig, die op het 
moment van inschrijven maximaal 2 
maanden oud is.

Voordelen 

Het register heeft voor u verschillende 
voordelen. Na inschrijving hoeft u geen 
nieuwe VOG meer aan te vragen als u van 
werkgever wisselt en hoeft u de VOG ook 
niet te vernieuwen. Daarnaast heeft de 
werkgever de VOG niet meer nodig voor de 
administratie, omdat alle gegevens zijn in 
te zien via het register.



Start u op of na 1 maart 2018 met werken 
in de kinderopvang? Ook dan volgt u de 
beschreven procedure. Stel uw toekom-
stige werkgever zo snel mogelijk op de 
hoogte van uw inschrijving, zodat deze u 
kan koppelen. Pas nadat u gekoppeld 
bent, mag u beginnen met werken.

Verandert u van werkgever? 
Zorg er dan voor dat uw 
oude werkgever u ontkop-
pelt en de nieuwe werkge-
ver u koppelt in het 
personenregister. Zo blijft 
het register actueel. Als u 
niet langer werkzaam bent 
in de kinderopvang en niet 
meer gekoppeld bent aan 
een kinderopvangorganisa-
tie, kunt u zichzelf uitschrij-
ven uit het register. Zo 
voorkomt u dat u onnodig 
gescreend wordt. Dit geldt 
ook als u als huisgenoot 
niet langer op het adres van 
de gastouder woont.

Tip!  U kunt kiezen op welke manier u over 

wijzigingen in het register geïnformeerd wilt 

worden: via e-mail, per post of via de 

Berichtenbox van de overheid. Vanwege de Wet 

bescherming persoonsgegevens zijn er in de 

e-mail berichten geen gegevens opgenomen 

die tot u als persoon herleidbaar zijn. Wilt u 

uitgebreidere berichten ontvangen? Kies dan 

voor de Berichtenbox van de overheid. Heeft u 

nog geen Berichtenbox, dan kunt deze 

activeren via mijn.overheid.nl. 

Uitschrijven uit het register
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Nieuwe baan?
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Vragen?

Meer informatie vindt u op duo.nl/personenregisterkinderopvang.  
Wilt u meer weten over het verbeteren van de veiligheid in de 
kinderopvang? Bekijk dan het dossier ‘Veiligheid kinderopvang 
verbeteren’ op Rijksoverheid.nl/kinderopvang.

Over DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de 
uitvoeringsorganisatie van het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. 
DUO beheert het Personenregister 
kinderopvang in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.


