Starters-informatie
Om goed van start te kunnen gaan als gastouder is het van belang dat je op de hoogte bent van enkele
beleids- en praktische zaken. Vòòr start van de opvang vraag je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
aan voor jezelf en alle huisgenoten boven de 18 jaar en komt de houder van het gastouderbureau je huis
controleren. Ook wordt van te voren gekeken of je de juiste diploma's hebt. Als alles in orde is gaan we
je aanmelden bij de Gemeente en komt er een controle vanuit de GGD. Wanneer ook de GGD hun
goedkeuring geven ga je van de Gemeente een LRK-nummer ontvangen. Na ontvangst van de nummer
mag je jouw gastouderopvang openen.
Het is daarnaast van belang dat ouders zich veilig en vertrouwd bij je voelen, dit kan je bereiken door
aan de volgende punten te voldoen:
-

Zorg voor een veilige en hygiënische opvangomgeving.
Zorg dat je de juiste opleidingen gevolgd hebt zodat je voldoende deskundigheid in huis hebt.
Zorg voor open communicatie met jouw toekomstige vraagouders

Veiligheid en gezondheid waarborgen
Voor de start van jouw opvang worden de veiligheid en hygiene gemeten door middel van een risicoinventarisatie. Hierna zal deze inventarisatie jaarlijks herhaald worden om in de gaten te houden dat de
veiligheids- en gezondheidssituatie van de opvangomgeving op het juiste niveau blijft.
Ook de GGD zal eenzelfde controle uitvoeren, na de eerste controle voor de aanvang van de opvang
zullen zij steeksproefgewijs bezoekjes afleggen.

2.1 Uitvoeren RIE veiligheid en gezondheid
Om de risico-inventarisatie goed uit te kunnen voeren wordt er eerst een rondje door het huis gelopen en
worden alle vertrekken waar de opvangkinderen komen bekeken. Hierna worden naar aanleiding van een
vragenlijst een heleboel vragen gesteld en situaties besproken. De risico-inventarisatie bestaat uit
twee delen:
•

Veiligheid

Bij deze vragenlijst kijkt de houder van het gastouderbureau naar welke gevaarlijke situaties
redelijkerwijs kunnen voorkomen en in welke gevallen de kans ook groot is dat er ernstig letsel
ontstaat.
•

Hygiëne

Hierbij gaat het gastouderbureau na of de gastouder goed op de hoogte is van de
gezondheidsrisico’s en of de kans groot is dat deze in de opvangsituatie voorkomen.

Als beide vragenlijsten zijn doorlopen, zal de houder naar aanleiding van de voorgekomen risico’s drie formulieren
opstellen. Hierin worden de risico’s beschreven en oplossingen aangedragen om de risico’s te verkleinen of weg te
nemen. Er wordt van de gastouders verwacht dat de aanpassingen ook uitgevoerd worden binnen een periode van
twee maanden. Deze lijsten moeten we bij aanmelding meesturen naar de Gemeente.
EHBO bij kinderen
Tijdens de opvangdag kunnen zich risicovolle situaties voor doen, het is daarom heel belangrijk dat je hier
op voorbereid bent en weet hoe je in een noodsituatie moet handelen. Als gastouder is het een
verplichting om een geldig EHBO-certificaat voor kinderen of een geldig EHBO-diploma te hebben. Ook hierop
zullen de Gemeente en de GGD controleren.
Pedagogisch beleid en pedagogisch handelen
Voor aanvang van de opvang krijgt elke gastouder het pedagogisch beleidsplan en de kwaliteitsrichtlijnen
voor gastouders te lezen. Dit zijn twee protocollen waarin je kunt lezen wat de uitgangspunten van het
gastouderbureau zijn omtrent het pedagogisch handelen en wat er van je verwacht wordt als gastouder.
Tijdens het uitvoeren van de risico-inventarisatie worden ook twee vragenlijsten doorlopen die met deze
twee protocollen te maken hebben.
Als laatste wordt er van elke gastouder verwacht dat zij kennis heeft van de ontwikkeling van kinderen van 0
tot 13 jaar. Deze kennis zal ook weer bij de controle getoetst worden.

