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Uit het nieuws
Vanaf 1 juli moeten alle
kinderopvangmedewerkers een nieuwe
Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.
Dit leidt tot veel vragen. Het ministerie
van Sociale Zaken heeft daarom een
factsheet gepubliceerd met daarin de
belangrijkste vragen en antwoorden over
de regelgeving omtrent de VOG.
Download de factsheet over VOG's in
de kinderopvang >>
Twee formulieren
Vanaf 1 maart worden er twee specifieke
VOG-aanvraagformulieren voor de
kinderopvang in gebruik genomen: één
voor kinderopvangmedewerkers,
vrijwilligers, stagiaires en huisgenoten
(18+) van gastouders en één voor
houders van een kindercentrum,
peuterspeelzaal of gastouderbureau.
Naar een ander gastouderbureau
Verder gaat de factsheet in op wat je
moet doen als je van baan wisselt binnen
dezelfde organisatie. In dit geval hoef
je in principe geen nieuwe VOG aan te
vragen. Gastouders die zich aansluiten bij
een ander bureau moeten nu nog wel een
nieuwe VOG aanvragen. Door een
wetswijziging die momenteel in
voorbereiding is, zal dit vanaf 1 juli 2013
waarschijnlijk niet meer nodig zijn.
Continue screening
Natuurlijk is er ook aandacht voor de
nieuwe regelgeving omtrent de continue
screening in de kinderopvang. In de
eerste fase, die op 1 maart ingaat, wordt
een bestand opgebouwd met mensen die
in de kinderopvang en in peuterspeelzalen
werken. Dit bestand wordt vergeleken
met justitiële gegevens over strafbare
feiten. In de tweede fase, vanaf
2016, maken stagiaires, uitzendkrachten
en vrijwilligers ook onderdeel uit van dit
register.

Kosten VOG's
Het is nog niet duidelijk wie er op moet
draaien voor de kosten van de nieuwe
VOG's, die per 1 juli door alle
medewerkers in de kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk moeten worden
aangevraagd. De Brancheorganisatie
Kinderopvang heeft er, in samenwerking
met de vakbonden en de VGOB, op
aangedrongen dat het ministerie
meedenkt over een oplossing voor de
hoge kosten van in totaal 4,5 miljoen
euro.
Hoe oud mag een VOG zijn?
Door de verwachte inwerkingtreding van
een wetswijziging wordt dit per 1 juli
2013 gewijzigd en mag de VOG niet
ouder zijn dan twee maanden voordat
met de werkzaamheden wordt begonnen.
Voor gastouders (inclusief de
huisgenoten) en houders zal vanaf dat
moment gelden dat de VOG niet ouder
dan twee maanden mag zijn bij het
indienen van de aanvraag voor registratie
in het LRKP. Wanneer een gastouder
verhuist of gaat werken op een nieuwe
locatie, is er sprake van een nieuwe
aanvraag voor een voorziening voor
gastouderopvang waarvoor het
overleggen van een actuele VOG vereist
is. Ook hier geldt dat dit, door de
inwerkingtreding van een wetswijziging,
vanaf 1 juli 2013 naar verwachting niet
meer nodig zal zijn.
Tot zover deze nieuwsbrief. Heeft u nog
vragen, dan kunt u altijd contact
opnemen met de medewerkers van het
gastouderbureau.
Met vriendelijke groet,
Els Staal en Janetta Postma

