Inschrijving Landelijk Register Kinderopvang
Wanneer je als gastouder wilt werken moet je geregistreerd staan in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK). In het LRK staan alle gastouders die zijn goedgekeurd
door de GGD. Hieronder laten we je zien hoe het inschrijven in het LRK gaat.

Stap 1

Zodra ook de risico-inventarisatie
binnen is stuurt 4Kids dit, samen
met alle documenten, naar de
gemeente van jouw opvanglocatie

De GGD plant een inspectie met
jou (gastouder) in

De GGD maakt een concept-rapport
op (positief of negatief)

De GGD voegt de eventuele
zienswijze toe aan het rapport
en maakt deze definitief

De gemeente stuurt de beschikking
naar jou (gastouder) en naar 4Kids
met het besluit: opname in LRK of
niet. Je LRK-nummer wordt in de
brief bekendgemaakt.

Daarnaast moet je je (eventueel samen
met huisgenoten en structureel
aanwezigen) inschrijven in het
Personenregister

Stap 2
Stap 3

Bemiddelaar 4Kids doet de risicoinventarisatie bij jouw opvanglocatie

Stap 5

De gemeente controleert alle
documenten op geldigheid. En zet het
dossier door naar de GGD.

Stap 4

Stap 6

Stap 8

Stap 10

Stap 12

De gemeente moet stap 5 t/m 12 met uiterlijk 10 weken hebben afgerond

4Kids controleert alle documenten
op geldigheid en voert deze in

Jij (gastouder) levert alle documenten
aan bij 4Kids: geldig certificaat Eerste
Hulp aan Kinderen, geldig diploma, kopie
voor- en achterkant legitimatiebewijs

Stap 7

Stap 9

Stap 11

De GGD bezoekt jouw opvanglocatie.
De opvanglocatie wordt gekeurd. En
de GGD vraagt jou naar je kennis over
het pedagogisch beleid en de Melcode
Kindermishandeling.

Jij (gastouder) geeft akkoord op het
rapport. Heb je nog opmerkingen? Dan
stuur je samen met 4Kids de zienswijze
naar de GGD.

De GGD stuurt het definitieve rapport
met advies (opname LRK of niet) naar de
gemeente

De meeste gemeentes rekenen
leges voor inschrijving in het LRK. De
hoogte van de leges kun je bij jouw
gemeente opvragen. TIP Woon je in een
huurwoning en wil je thuis opvangen?
Vergeet dan niet bij je verhuurder
te vragen of gastouderopvang is
toegestaan in jouw woning.

