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Personen Register Kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden 
opgevangen moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het 
PRK. De reden hiervan is dat de overheid alle medewerkers in de 
kinderopvang, gastouders en huisgenoten van gastouder continu 
kunnen screenen op strafbare feiten. Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) beheert het PRK. Hier vindt u alle informatie voor houders 
van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus: 
https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp  

Directe financiering 

Met ingang van 1 januari 2019 zou de directe financiering 
geleidelijk worden ingevoerd. Directe financiering betekent dat 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de kinderopvangtoe-
slag rechtstreeks uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie. 
Ouders kunnen dan de eigen bijdrage ook aan DUO betalen.. 
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft besloten om de invoe-
ring van de directe financiering uit te stellen. Per 1 januari 
2020 gaan ze waarschijnlijk de directie financiering geleidelijk 
invoeren. De reden van het uitstel is dat men een jaar extra de 
tijd nodig heeft voor de uitwerking en de voorbereiding van 
financieringssystematiek. 

Nieuwe privacy wetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming vervangt de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens.  Ook u moet hieraan voldoen. Meer informatie 
over de AVG vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving. 
Naar aanleiding van invoering van de AVG vraagt De Belangen-
vereniging van Ouders in de Kinderopvang (BoinK) aan houders 
van kinderopvangorganisaties een enquête in te vullen over       
privacygevoelige informatie van ouders en hun kinderen. Mocht u 
de enquête van BoinK willen invullen, klik dan op deze link: 
www.boink.info/nieuws/enquete-nieuwe-privacywetgeving. 

Expertisecentrum Jonge Kind
Voor kinderopvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders 
uit de gemeente Hengelo.

Woensdag 21 februari was de presentatie van het Expertis-
ecentrum Jonge Kind (Plein Midden Twente). De presentatie 
was bedoeld voor onder andere locatiemanagers kinderop-
vang, bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus, direc-
teuren en onderbouwcoördinatoren basisscholen, regisseurs 
Jeugd en Gezin. Na de presentatie gingen we in groepen uit 
elkaar en konden de aanwezigen aangeven wat zij van het 
Expertisecentrum verwachten. Eén groep was specifiek gericht 
op kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Een aantal 
locatiemanagers kinderopvang en twee gastouderbureaus 
waren hierbij aanwezig.

Bij het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK) kunt u terecht met 
vragen over:
• De ontwikkeling van jonge kinderen
• Vroeg signalering en vroegdiagnostiek 
• Kwaliteitsontwikkeling; o.a. ten aanzien van educatief      

handelen, pedagogisch klimaat
• VVE
• IKC ontwikkeling
• 1-zorgroute voor- en vroegschools, doorgaande lijn PO
• Deskundigheidsbevordering

De meeste kinderopvanglocaties in de gemeente Hengelo zijn 
inmiddels bezocht door een orthopedagoog van het Experti-
secentrum Jonge Kind. Ook wil het Expertisecentrum Jonge 
Kind zich richten op de gastouders. Via de gastouderbureaus 
probeert het EJK zoveel mogelijk gastouders te bereiken.

Heeft u ideeën, wensen of opmerkingen voor het Expertise-
centrum Jonge Kind? Geef het door! De flyer van het EJK is als 
bijlage toegevoegd bij deze nieuwsbrief. In deze flyer vind u de 
contactgegevens van de mensen van het EJK.

Nieuwe formulieren

Met ingang van 1 maart 2018 zijn er nieuwe aanvraag- en 
wijzigingsformulieren. Wij verzoeken u deze formulieren ook 
te gebruiken. Via deze link komt u bij de nieuwe formulieren: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/
vraag-en-antwoord/kinderopvang-starten.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet IKK in werking getreden. Ook is met ingang van 1 maart 2018 het Personenregister Kinderopvang (PRK) 

gestart. In deze nieuwsbrief geven we u informatie over het PRK en zetten we een aantal nieuwe onderwerpen voor u op een rij.

Telefoonnummer voor Hengelo, Haaksbergen en Oldenzaal: 14 074. 
Vraag naar Gaby Kolkhuis Tanke of Marjet Paarhuis
E-mail gemeente Hengelo: gemeente@hengelo.nl
E-mail gemeente Haaksbergen: gemeente@haaksbergen.nl
E-mail gemeente Oldenzaal:  info@oldenzaal.nl  

Nieuwsbrief veranderingen kinderopvang
Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief ‘Veranderingen Kinderopvang’? Zo blijft u op de hoogte van het laatste 
nieuws over de veranderingen in de kinderopvang. Via deze link meldt u zich aan: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuws-
brieven/aanmelden/veranderingen-kinderopvang/1012
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