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Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en  
inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK) 
 
 
 
Inleiding 
Volgens de Wet kinderopvang moeten personen die in de kinderopvang werken een speciale VOG 
hebben en zich zelf registreren in het PRK. Dit geldt ook voor personen die bij de gastouderopvang 
betrokken zijn. 
 
 
Wie? 
In de gastouderopvang geldt bovenstaande voor: 

 de gastouder; 

 huisgenoten van 18 jaar en ouder die op het adres van de gastouder staan ingeschreven 
(tenzij de gastouder in het huis van de ouders gaat opvangen en niet in haar eigen huis); 

 andere volwassenen, die regelmatig aanwezig zijn tijdens de opvang, bijv. een hulp in de 
huishouding, een familielid dat af en toe tijdens de opvang aanwezig is of stagiaires die langer 
dan 2 weken stage lopen bij de gastouder. De overheid hanteert als richtlijn dat dit geldt als 
iemand vaker dan 1x per 3 maanden minimaal een half uur aanwezig is tijdens de opvang.  
 
 

Wat is een VOG? 
Een VOG is een schriftelijke verklaring, afgegeven door Justis, waaruit blijkt dat het gedrag van de 
betrokken persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie of taak, 
in dit geval het bieden van gastouderopvang. Voor gastouderopvang zijn o.a. geweld- en 
zedendelicten van belang. 
 
 
Wat is het PRK? 
Dit is een digitaal register van de overheid waarin iedereen die werkzaam is in de kinderopvang 
zich moet inschrijven. Hieronder worden ook alle hierboven genoemde personen gerekend. Op die 
manier worden deze personen continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor 
het werken met kinderen. Zo draagt het PRK bij aan de veiligheid in de kinderopvang. Zie verder 
www.duo.nl/personenregisterkinderopvang 
 
 
Aanvraag van de VOG 
Als je al een geldige VOG hebt en al ingeschreven staat in het PRK, hoef je geen nieuwe VOG 
voor Gastouderbureau Berend Botje aan te vragen. Wel is het noodzakelijk dat je in het PRK een 
koppelverzoek doet aan Gastouderbureau Berend Botje. Dat geldt ook voor je eventuele 
huisgenoten of structureel aanwezigen. Wij koppelen je/jullie dan aan ons bureau. 
 
Als je nog geen geldige VOG hebt, bereidt Berend Botje de VOG-aanvraag online voor. Nadat wij 
de gegevens voor de VOG-aanvraag hebben ingevoerd, ontvang je een mail van Justis met daarin 
een link naar de website. Voor elke volwassen huisgenoot ontvang je een aparte mail. Structureel 
aanwezigen ontvangen de mail van Justis rechtstreeks.  
Via de link kan je de aanvraag voor de VOG afronden door: 
1. de persoonlijke code die in de mail van Justis staat te noteren  
2. op de link in de mail te klikken 
3. met de eigen DigiD in te loggen (volwassen huisgenoten gebruiken hun eigen DidiD) 
4. de persoonlijke code (zie stap 1) in te vullen 
5. te bevestigen dat de gegevens juist zijn 
6. de kosten voor de VOG via iDEAL te betalen. De kosten per VOG zijn € 33,85.  
 
 

http://www.duo.nl/personenregisterkinderopvang
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Inschrijving in het PRK 
Als je de VOG ontvangen hebt, schrijf je je in het personenregister in. Dit kost € 12,00 per persoon.  
Hoe schrijf je je in? 
1. Ga naar www.duo.nl/personenregisterkinderopvang en log in met je DigiD. 
2. Je persoonlijke gegevens worden automatisch gevuld. 
3. Geef aan hoe je berichten van het register wilt ontvangen: via de Berichtenbox van 

MijnOverheid of via e-mail. Je kunt de Berichtenbox alleen kiezen als je eerst in de 
Berichtenbox zelf aangeeft dat je berichten van het PRK wilt krijgen. 

4. Vul het kenmerk van je VOG in; dit vind je op je VOG achter 'Ons kenmerk'. Het kenmerk is 14 
tot 18 cijfers lang óf begint met NP of RP gevolgd door 8 cijfers. 

5. Stuur via het register een koppelverzoek naar ‘Gastouderbureau Berend Botje’. Vervolgens 
koppelen wij je in het PRK aan onze organisatie. Pas als je gekoppeld bent, is je inschrijving 
compleet. 

 
 
Originele VOG(’s)  
Bewaar de originele VOG(‘s) vooral op een veilige plek. De GGD wil de originele VOG(‘s) tijdens 
inspecties op de opvanglocatie zien. 
 
 
Vergoeding kosten 
Berend Botje vergoedt de VOG en de inschrijving in het PRK van de gastouder en ingeschreven 
volwassen huisgenoten onder een aantal voorwaarden. De VOG van structureel aanwezigen wordt 
niet vergoed. 
De voorwaarden zijn: 

 Dat de gastouder na de inschrijving in het PRK minimaal 2 jaar exclusief opvang aanbiedt via 
Gastouderbureau Berend Botje, én  

 Dat de gastouder de volledige basistraining bij Berend Botje afgerond. 
Een declaratieformulier op naam wordt op de laatste avond van de basistraining verstrekt. 

 
Let op:  
Als je binnen 2 jaar na inschrijving in het PRK niet meer beschikbaar bent voor opvang via Berend 
Botje of je schrijft je (ook) in bij een ander gastouderbureau, dan verplicht je je de kosten van de 
VOG(’s) en het personenregister aan ons terug te betalen.  
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