
Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang 

 

Hoe werkt het? 

Een nanny of gastouder met een opleiding in de kinderopvang, wordt geregistreerd in het 

Landelijk Register Kinderopvang om ervoor te zorgen dat de ouders recht hebben op 

kinderopvangtoeslag.  

Een nanny wordt met haar naam geregistreerd op het adres van de ouders. Als er een 

andere nanny komt of de ouders gaan verhuizen, moet er opnieuw geregistreerd worden.  

Een gastouder wordt geregistreerd op haar eigen adres. Als ze gaat verhuizen, moet ze 

opnieuw geregistreerd worden. 

Een registratie wordt door het gastouderbureau aangevraagd bij de gemeente, die zorgt dat 

de inspectie kinderopvang komt controleren of er op verantwoorde wijze kinderopvang kan 

plaatsvinden op het adres. Dit gebeurd d.m.v. een aangekondigd inspectiebezoek waarbij 

met de nanny/gastouder wordt gesproken over de pedagogische inhoud van de opvang en 

er gekeken wordt of het huis voldoende veilig & hygiënisch is. 

Een registratie duurt ongeveer 6-7 weken. 

 

Eisen: 

Om in aanmerking te komen voor een registratie, moet de nanny/gastouder beschikken over 

een geschikte opleiding (zie de pagina “Word nanny”), een VOG en inschrijving in het 

Personenregister Kinderopvang (de VOG wordt continue gecheckt) en een kinder EHBO-

diploma van het Rode of Oranje Kruis. Er moet een kopie van het paspoort of de ID kaart 

aanwezig zijn op de opvanglocatie en er moet een risico-inventarisatie uitgevoerd zijn, die 

ondertekend is door de houder of bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau, de 

nanny/gastouder en de ouders. De veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden 

n.a.v. de risico-inventarisatie, moeten uitgevoerd zijn, voordat de inspectrice op bezoek 

komt.  

  

Kosten: 

Gemeenten mogen kosten in rekening brengen voor de registratie van gastouders in het 

Landelijk Register Kinderopvang. Dit zijn “Leges”. In Amsterdam zijn de leges  €478,00, maar 

b.v. de gemeente Amstelveen en de gemeente Utrecht, brengen geen leges in rekening. in 

Amstelveen is de registratie gratis. 

Als er een nanny geregistreerd wordt op het adres van de ouders, betalen de ouders de 

leges, de VOG en de inschrijving in het Personenregister Kinderopvang. De nanny betaalt de 

kinder EHBO-cursus (€ 109,95 per twee jaar).  



 

 

Inspectie  

De inspectrice of inspecteur maakt de eerste keer een afspraak met de nanny/gastouder op 

het adres waar de opvang plaats gaat vinden. Er wordt met de nanny/gastouder gesproken 

over het pedagogisch beleidsplan en de praktijk, het Protocol Kindermishandeling en de 

risico-inventarisatie. Er wordt gekeken of het huis veilig & hygienisch genoeg is om er 

kinderopvang te laten plaatsvinden. 

De inspecteur of inspectrice schrijft naar aanleiding van dit inspectiebezoek een rapport 

waarin de gemeente wordt geadviseerd om de registratie wel of niet uit te voeren.  

Na de inschrijving kan de inspectie onaangekondigd op bezoek gaan bij een gastouder of 

nanny om te controleren of de opvang aan de wettelijke eisen voldoet zoals die zijn 

vastgelegd in de Wet Kinderopvang. 

Ook het gastouderbureau wordt regelmatig geïnspecteerd, ook daarvan wordt een 

inspectierapport gemaakt.  

Landelijk Register Kinderopvang 

Na een positief advies van de inspectie, registreert de gemeente de lokatie voor 

gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang. Het gastouderbureau ontvangt een 

brief met de start datum en het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Vanaf die datum hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. 

Registraties in het Landelijk Register Kinderopvang zijn openbaar, net als de 

inspectierapporten per locatie en die van het gastouderbureau zelf. Het is goed om de 

inspectierapporten van een gastouder, nanny  of gastouderbureau te lezen in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Dan weet je precies waar je mee te maken hebt. 

 

 


