Stappenplan: inschrijven personenregister en koppelverzoek indienen
Meer informatie en downloads vindt u ook op onze website:
http://www.gastouderbureauroodkapje.nl/personenregister-kinderopvang
1. Om in te loggen op het personenregister heeft men een eigen DigiD nodig. Heeft
u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digig.nl/aanvragen. Binnen 5
werkdagen na uw aanvraag krijgt u een brief met verificatiegegevens
thuisgestuurd. Hiermee kunt u uw DigiD activeren.
Iedereen die zich moet inschrijven in het personenregister, dient dit zelf (d.m.v.
DigiD) te doen. Het is dus niet mogelijk om de inschrijving voor eventuele
huisgenoten, structureel aanwezigen te doen.
2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dient gescreend te
zijn m.b.t. het werken in de kinderopvang.




Een gastouder die al geregistreerd staat in het Landelijk Register
Kinderopvang en eventuele volwassen huisgenoten kunnen gebruikmaken van
de bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013)
Startende gastouders en eventuele structureel aanwezige personen op de
gastouderlocatie kunnen zich uitsluitend inschrijven met een VOG, die op het
moment van inschrijven maximaal 2 maanden oud is. Een VOG
aanvraagformulier kunt u downloaden op onze website of vraag bij uw
consulent naar het online aanvraagformulier.

3. Log in via duo.nl/personenregisterkinderopvang.
Kies hier voor: ’inschrijven of wijzigen (voor personen)’ en log in met uw DigiD.
Uw persoonlijke gegevens worden hiermee automatisch ingevuld. Deze kunt
controleren door te klikken op ' toon meer'.
4. Berichtgeving: geef aan hoe u op de hoogte gehouden wilt worden en bevestig dit
met ' opslaan'.|
5. Vul het kenmerk van uw VOG in. De geldigheid van uw VOG wordt meteen
gecontroleerd, dit kan enkele minuten duren. U vindt het kenmerk op uw VOG
achter 'Ons kenmerk'. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang óf begint met NP of
RP gevolgd door 8 cijfers.
6. Na uw inschrijving kunt u meteen op dezelfde website een koppelverzoek indienen
bij “GOB Oma van Roodkapje”. Let op: Gastouderbureau Roodkapje heeft
meerdere vestigingen. In uw geval kiest u voor “GOB Oma van
Roodkapje” (Raambrug 2, Bladel).
Vergeet niet ter bevestiging op 'verzoek' te klikken. Roodkapje krijgt automatisch
bericht als u een koppelverzoek via het personenregister indient en wij zullen u
binnen 2 werkdagen koppelen aan onze organisatie. U ontvangt van DUO een
bevestiging als u gekoppeld bent aan ons bureau.
U bent nu weer in het startmenu en kunt rechts bovenin uitloggen. Werkt u voor
meer bureaus dan moet u deze allemaal een koppelverzoek sturen.
Wij adviseren u om een kopie van inschrijving in het personenregister kinderopvang van
de personen die u laat inschrijven op te vragen, zodat u zeker weet dat iedereen
ingeschreven en gekoppeld is. De personen die u opgeeft worden in het register namelijk
niet rechstreeks aan u gekoppeld maar aan het gastouderbureau(s) waarmee u werkt.

