Schrijf u in het Personenregister kinderopvang
Informatie voor structureel aanwezige personen op de opvanglocatie.
Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart. Volgens onze
gastouder bent u tijdens opvanguren structureel aanwezig op de opvanglocatie.
Hierdoor bent u verplicht om u in te schrijven in het register. Hieronder leggen
we uit wat het personenregister voor u betekent en wat er van u verwacht
wordt.
Waarom een personenregister?
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich
vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier
worden álle medewerkers in de kinderopvang continu gescreend op strafbare feiten die
belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan
de veiligheid binnen de kinderopvang.
Waarom moet u zich inschrijven?
Personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie zijn ook verplicht om zich in
te schrijven in het personenregister. Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig
is, als iemand minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de
opvanglocatie (bij de gastouder thuis) is. Meer informatie hierover leest u op onze
website: www.gastouderbureauroodkapje.nl/personenregister-kinderopvang
Wat betekent dit voor u?
U moet zich dus z.s.m. inschrijven in het personenregister. De inschrijving is tot 1 juli
2018 gratis (daarna €12,00) en duurt slechts enkele minuten. Nadat u ingeschreven
bent, koppelen wij u in het register aan onze organisatie. Pas wanneer u gekoppeld bent,
is uw inschrijving compleet. Na inschrijving wordt u continu gescreend.
Wat moet u doen?
1. Vraag een DigiD aan (als u die nog niet heeft)
Om in te loggen op het personenregister heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen
DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na uw
aanvraag krijgt u een brief met verificatiegegevens thuisgestuurd. Hiermee kunt u uw
DigiD activeren.
2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Om u in te schrijven heeft u een geldige VOG nodig, die op het moment van inschrijven
maximaal 2 maanden oud is. Een geldige VOG dient gescreend te zijn m.b.t. het
werken in de kinderopvang.
Wij kunnen voor u een online VOG-aanvraag voorbereiden. Hiervoor hebben wij de
volgende gegevens van u nodig:
- Uw voorletter(s) + achternaam
- Geldig mailadres
- Volledig adres van de opvanglocatie (adres van de gastouder)
- Naam van de gastouder die u gevraagd heeft of u zich in wilt schrijven.

Deze gegevens kunt u sturen naar personenregister@gastouderbureauroodkapje.nl U
ontvangt dan binnen enkele dagen een e-mail. Via een link in deze e-mail kunt u
inloggen met DigiD. Daarna kunt u de VOG-aanvraag afronden door te bevestigen dat uw
gegevens juist zijn opgenomen.
Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u
schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. De kosten van de VOG-aanvraag
bedragen €33,85. U moet deze kosten op het moment van aanvragen zelf betalen d.m.v.
iDeal .
Heeft u niet de beschikking over internet, mailadres of betaalrekening die is aangesloten
bij iDeal dan is het ook mogelijk om een papieren VOG-aanvraag te gebruiken. Dit
aanvraagformulier kunt u downloaden op onze website, opvragen via de consulent van
uw gastouder of u stuurt een mail naar personenregister@gastouderbureauroodkapje.nl.
Het aanvraagformulier kunt u volledig ingevuld indienen bij de afdeling Burger/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt uw
aanvraagformulier daarna door naar Justis, die uw aanvraag in behandeling neemt. Justis
informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.
Houd er rekening mee dat u zich bij de gemeente moet legitimeren en €41,35 voor de
VOG-aanvraag moet betalen.
3. Schrijf u in in het personenregister
Schrijf u in via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens worden
automatisch gevuld via DigiD. U moet zelf alleen uw VOG-kenmerk opgeven. Dit kenmerk
vindt u links bovenaan bij de gegevens op uw VOG. Een uitgebreide invulinstructie kunt u
vinden op onze website.
4. Stel ons op de hoogte van uw inschrijving door in het register een koppelverzoek in te
dienen bij Gastouderbureau Roodkapje.
Let op! Roodkapje heeft meerdere vestigingen; u vindt ons onder GOB Oma van
Roodkapje (Raambrug 2). Zo kunnen wij u eenvoudig en tijdig koppelen aan onze
organisatie. Werkt u voor meer bureaus dan moet u deze allemaal een koppelverzoek
sturen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op
 www.gastouderbureauroodkapje.nl/personenregister-kinderopvang
 www.personenregisterkinderopvang.duo.nl
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen?
Neem dan contact met op met de consulente van uw gastouder of stel u vraag
via personenregister@gastouderbureauroodkapje.nl

Met vriendelijke groet,
Gastouderbureau Roodkapje
www.gastouderbureauroodkapje.nl

