Documenten aanwezig op de opvanglocatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopie identiteitsbewijs.
Origineel VOG gastouder en volwassen huisgenoten (bij opvang in de woning
van de gastouder).
Origineel diploma van de gastouder / certificaat goed gastouderschap.
Origineel certificaat EHBO.
Een origineel exemplaar van de risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid
(RIVRIG) met bijbehorend plan van aanpak (actiepunten). Deze moet voorzien
zijn van een handtekening van de gastouder en het gastouderbureau (dus niet
digitaal). De RIV mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
Pedagogisch beleidsplan (mag digitaal).
Een ongevallenregistratieformulier.
Indien voorgevallen: ongevallenregistratie.
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de
kinderopvang. (mag digitaal). Deze kun je vinden via: https://www.gastouder.nl/documenten-pagina/
Korte samenvatting Meldcode kindermishandeling 2019 (We hebben een
samenvatting opgesteld welke te downloaden is in ons online urensysteem ons
advies is om dit stuk wel in hard copy toe te voegen in uw gastoudermap)
Evt. Gegevens van de achterwacht. (bij opvang van 4 of meer kinderen
tegelijkertijd)

De GGD-inspecteur toetst de kennis van de gastouder van het pedagogische beleidsplan
en het protocol kindermishandeling
Praktische tips:
•
•

Lees het pedagogisch beleidsplan door met extra aandacht aan de pedagogische
basisregels in de praktijk;
Lees de handleiding en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Hierin gaat het met name om de samenvatting, signalenlijst en de sociale kaart
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Bezoek GGD
Een reactie van een gastouder die al een bezoek heeft gehad van de GGD.
De gastouder vertelt:
•
GGD belde ong. 10 minuten van te voren en informeerde of er een gastkindje
aanwezig was. Zo niet, dan zou de inspectie op een ander tijdstip/datum
plaatsvinden. De GGD inspecteur meldde dat er geprobeerd wordt om zoveel
mogelijk rond 09.00 uur langs te komen, zodat er zo min mogelijk hinder is van
het ophalen/wegbrengen van eventueel schoolgaande kinderen.
• De inspecteur begon met het checken van de vereiste documenten (diploma/EVC
certificaat, geregistreerd ehbo voor kinderen, vog’s). Zijn die niet in orde, dan
wordt het bezoek direct beëindigd.
• De lijst van de ingevulde Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid werd
zorgvuldig doorgenomen. Er werd vooral gelet op de datum van de inventarisatie
én de uit te voeren actiepunten! Tevens wordt gekeken naar hygiëne, hoe handel
je als een gastkindje ziek is/wordt etc.
• Er werd een snel “rondje huis” gedaan. Geen uitgebreide check. Maar ik hoorde
dat wanneer de inspecteur denkt dat er op gebied van bijvoorbeeld de veiligheid
iets niet in orde is, er wel een iets uitgebreidere check plaatsvindt.
• Er werden vragen gesteld over het signaleren van kindermishandeling. Belangrijk
is dat gastouders de signalen weten (niet alleen de blauwe plekken!). Ook werd
gevraagd wat de gastouder zou doen in geval van een vermoeden van
kindermishandeling.
• Het pedagogisch beleidsplan kwam aan de orde. Ik moest aangeven wat ik
belangrijk vindt van dit pedagogisch beleidsplan; dit zijn natuurlijk o.a. de vier
competenties:
1. Waarborgen van sociaal en emotionele veiligheid
2. Ontwikkeling persoonlijke competenties
3. Ontwikkelen van sociale competenties
4. Overdracht van normen en waarden.
Vooraf was ik heel erg onzeker en nerveus. Het bezoek duurde ongeveer een uur en is
mij enorm meegevallen. Ik ben er trots op dat ik direct goedgekeurd ben en nu wordt
ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang!
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