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Leeftijden van de kinderen die opgevangen worden door de gastouder:

Jonge kinderen: kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. 

Oudere kinderen: kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

In het huis van de gastouder hebben de op te vangen kinderen toegang tot:
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Inventarisatielijst A: Algemene veiligheid gastouderopvang

Entree Slaapkamer 

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Woonkamer

Slaapkamer 

Woonkamer

De aanwezige kachel , radiatoren, en/of buizen die warm kunnen worden zijn 

afgeschermd of niet direct toegankelijk voor een kind. 

Kind valt door ruit, raam of glas in de deur.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen bij deuren.  

De gastouder let hier op. De deuren zijn voor jongere kinderen alleen 

toegankelijk onder direct toezicht van de gastouder.

0 t/m 12

Er zijn klap- en of schuifdeuren aanwezig die een risico vormen . Het risico 

onaanvaardbaar.

Gecontroleerd in: 

Gecontroleerd in: 

De deuren zijn voorzien van veiligheidsstrips en/of deurstopper

Anders:

Woonkamer

Slaapkamer 

Er zijn ruiten, ramen of glas in deuren op kindhoogte aanwezig die niet 

voorzien van veiligheidsglas, dubbel glas of beschermende folie. Het risico is 

onaanvaardbaar.

Er zijn geen ruiten, ramen, glas in de deur op kindhoogte aanwezig. 

Anders:

Anders:

De ruiten, ramen of het glas in deuren op kindhoogte zijn voorzien van 

veiligheidsglas, dubbel glas of beschermende folie. 

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen bij of met 

ruiten, ramen of glas in deuren.  De gastouder let hier op. De ruiten, ramen of 

glas in deuren zijn voor jongere kinderen alleen toegankelijk onder direct 

toezicht van de gastouder.

0 t/m 12

Anders:

A1

Kind krijgt vingers tussen de deur.

A2

A3

Kind verbrandt zich aan hete radiator, buizen of kachel

Met een oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen bij een 

warme kachel, buizen en/of radiatoren. De gastouder let hierop. Een jong kind 

heeft zonder direct toezicht van de gastouder geen toegang tot warme kachel, 

buizen en/of radiatoren.

Er is/zijn een kachel, buizen of radiotoren aanwezig die warm kunnen worden 

en niet zijn afgeschermd en/of deze zijn direct toegankelijk voor een kind, het 

risico in onaanvaardbaar.

Gecontroleerd in: 0 t/m 12

Anders:

Anders:



Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Slaapkamer 

Woonkamer

Slaapkamer 

Woonkamer

Anders:

Anders:

De ruimtes waarin het kind verblijft zijn niet goed te ventileren en de 

gastouder doet dit ook, het risico is onaanvaardbaar. 

Anders:

Anders:

A7

Kind botst tegen gevaarlijke scherpe en/of uitstekende delen. 

Gecontroleerd in: Slaapkamer 

Woonkamer

Er zijn geen gevaarlijke en/of uitstekende delen aangetroffen, het risico is 

aanvaardbaar. 

Er zijn  gevaarlijke en/of uitstekende delen aangetroffen, het risico is 

onaanvaardbaar. 

0 t/m 12

0 t/m 12

0 t/m 12

Elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten zijn niet binnen het bereik van een 

kind aanwezig, de gastouder let hierop. 

De elektriciteitssnoeren zijn goed weggewerkt. De stopcontacten worden bij 

de opvang van een jong kind door de gastouder voorzien van een beveiliging. 

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen bij en met 

stopcontacten.

Er zijn geen elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten binnen het bereik van 

een kind aanwezig, het risico in onaanvaardbaar. 

0 t/m 12

A4

Kind komt in contact met elektriciteit. 

Anders:

A5

Kind verblijft in een te warme of te koude ruimte.

Gecontroleerd in: 

Gecontroleerd in: 

Tijdens de opvang van een kind verblijft het kind in een te warme of te koude 

ruimte, het risico in onaanvaardbaar.

Anders:

Anders:

Gecontroleerd in: Slaapkamer 

Woonkamer

De elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten zijn beschadigd en/of 

ondeugdelijk, het risico is onaanvaardbaar.

Anders:

A6

Kind verblijft in een niet goed geventileerde ruimte.

De ruimtes waarin het kind verblijft zijn goed te ventileren en de gastouder 

doet dit ook, het risico is aanvaardbaar. 

Een kind verblijft tijdens de opvang niet in een te warme of te koude ruimte, 

de gastouder let hierop.



Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

Entree

Sanitair Keuken

B1 0 t/m 12

De trap is voor jonge kinderen niet direct toegankelijk. Risico is 

onaanvaardbaar.

Inventarisatielijst B: Entree, kelder ,opkamer

Kind valt van de trap.

0 t/m 3 Gecontroleerd Slaapkamer 

Woonkamer

Anders:

Anders:

De trap is voor jonge kinderen tijdens de opvang niet direct toegankelijk. Met 

de ouder kinderen zijn afspraken gemaakt over het lopen op de trap. 

Anders:

Anders:

Met de gastouder zijn afspraken gemaakt over het toezicht tijdens het 

betreden van en lopen op de trap, de gastouder let hierop.

De bekleding is in orde. Ligt niet los en is niet glad.

De trapbekleding ligt los. Risico is onaanvaardbaar.

Er is geen trap aanwezig. Er is geen risico.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot traplopen. 

De gastouder let hierop. Bij de opvang van jongere kinderen zijn er traphekjes 

geplaatst. 

De ruimte van het toilet en/of badkamer is door het kind af te sluiten en niet 

van buitenaf te openen. Het risico in onaanvaardbaar.

0 t/m 3 

Ruimte is door een kind niet af te sluiten. 

Indien slot aanwezig in toilet en/of badkamer dan is de ruimte van buitenaf 

altijd te openen. 

De ruimte is door een kind niet af te sluiten waardoor het kind zichzelf opsluit. 

Het risico is onaanvaardbaar. 

Slaapkamer 

Woonkamer

Gecontroleerd in: A9

Kind sluit zich op in een ruimte.

0 t/m 3 

Er bevinden zich geen kleine voorwerpen binnen het bereik van kinderen. De 

gastouder bewaart kleine voorwerpen buiten het bereik van de kinderen.

Er zijn kleine voorwerpen binnen het bereik van een kind aanwezig, het risico 

in onaanvaardbaar.

Anders:

Anders:

Slaapkamer 

Woonkamer

A8

Kind stopt kleine voorwerpen in de mond. 

Gecontroleerd in: 

A10

Ander risico:

De trapbekleding is glad los. Risico is onaanvaardbaar.

De traptreden en/of leuning ontbreken of zijn ondeugdelijk. Risico is 

onaanvaardbaar.



B2 0 t/m 12

B3 0 t/m 12

B4 0 t/m 12

B5

C1 0 t/m 12

De voordeur is tijdens de opvang niet direct toegankelijk voor een kind. De 

gastouder let hierop.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het naar buiten gaan. De 

gastouder let hierop.

Anders:

De kelder kan zelfstandig en ongezien door een kind geopend worden.

Ander risico: 

Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade.

Anders:

De voordeur kan niet geopend worden door een jong kind. De gastouder 

vergrendelt de deur tijdens de opvang. De deur is wel in noodgevallen te 

openen.

De voordeur kan zelfstandig en ongezien door een kind geopend worden.

Anders:

Anders:

De spijlafstand zijn meer dan 10 cm. 

Anders:

De spijlen van de balustrade zijn ondeugelijk en/of zitten los. 

Kind rent ongezien naar buiten.

Er is geen balustrade aanwezig. 

Er zijn geen spijlen aanwezig in de balustrade.

In de balustrade zijn spijlen aanwezig. De spijlen zijn stevig en hebben een 

afstand van max. 10 cm. Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over 

het spelen bij de balustrade. De gastouder let hier op.

Inventarisatielijst C: Slaapkamer

Kind struikelt door onvoldoende licht

Er na verduistering voldoende (oriëntatie) verlichting aanwezig. De gastouder 

let hierop.

Anders:

De balustrade is tijdens de opvang voor de kinderen niet toegankelijk. De 

gastouder let hier op.

Er is geen, onvoldoende of ondeugdelijke (oriëntatie) verlichting aanwezig. 

Anders:

Anders:

Anders:

Kind valt in de kelderruimte. 

De kelder tijdens de opvang niet direct toegankelijk voor een kind. De 

gastouder let hierop.

De kelderdeur kan niet geopend worden door een jong kind. De gastouder 

vergrendelt de deur tijdens de opvang van een kind. 



C2 0 t/m 3 

C4 0 t/m 3 

C5 0 t/m 3 

C6 0 t/m 12

De grotere kinderen bevinden zich niet zonder toezicht in de ruimte.

0 t/m 3 C3

De gastouder past de preventieve richtlijnen m.b.t. het kader van wiegendood 

(en evt. inbakeren) niet toe. 

Anders:

Anders:

Kind valt uit het raam.

Het raam is voorzien van kindveilige afsluiting.

Het raam is buiten het bereik van de kinderen.

De slaapkamer, bed en/of beddengoed voldoen niet aan de preventieve 

maatregelen m.b.t. wiegendood. 

Anders:

Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamverduistering en/of 

raamdecoratie hangen buiten 

De gastouder houdt altijd direct lichamelijk contact me het kind bij het 

verschonen of aankleden

Kind draait zich van de aankleedtafel af en valt.  

Anders:

Anders:

Anders:

Er hangen koordjes van de aanwezige raamverduistering en/of raamdecoratie 

hangen binnen het bereik van het kind.

Anders:

Anders:

Het bedje is ondeugdelijk en/of wordt niet goed gebruikt. 

De koordjes van de aanwezige raamverduistering en/of raamdecoratie hangen 

buiten het bereik van het kind. De gastouder let hierop.

De gastouder is op de hoogte van de richtlijnen m.b.t. preventie wiegendood, 

en indien van toepassing, inbakeren en handelt hierna.

Kinderen worden niet ingebakerd. 

De aankleedtafel is veilig en deugdelijk

Het bed is deugdelijk, heeft een spijlafstand tussen de 4,5 en 6,5 com. De 

zijkanten zijn vanaf de bodem gementen tenminste 60 cm hoog, minder dan 2 

cm vrije ruimte tussen de zijkanten van het bedje en het matras. De gastouder 

kijkt tijdens het slapen regelmatig en haalt een kind dat wakker is uit bed. De 

gastouder kijkt tijdens het slapen regelmatig en haalt een kind dat wakker is 

uit bed.

De aankleedtafel is niet veilig en deugdelijk

Anders:

Anders:

Het raam is door een kind open te maken. 

Het gebruikte campingbedje is deugdelijk (vertoont geen beschadigingen), is 

volledig uitgeklapt. Er is minder dan 2 cm vrije ruimte tussen de zijkanten van 

het bedje en het matras. Het campingbedje is zo hoog dat het kind er niet uit 

kan klimmen. 

Baby overlijdt aan wiegendood, het wordt verkeerd ingbakerd.

Kind klimt uit bed en valt, of beschadigt zich aan het bed. 

Het kind slaapt niet bij de gastouder.



C7 0 t/m 12

C8 0 t/m 12

D1 0 t/m 12

Anders:

Anders:

Het kind valt van balkon/dakterras

Er geen balkon en/of dakterras

Het balkon/dakterras is goed afgeschermd, het kind kan niet over de 

afscherming klimmen.
Het kind is nooit zonder toezicht aanwezig op het blakon/dakterras

Het balkon/dakterras is voor het kind toegankelijk en niet voldoende 

afgeschermd. 
Anders:

Kind valt, struikelt, botst of glijdt uit.

Er voldoende vrije loopruimte. Het vloeroppervlak heeft geen risicovolle 

oneffenheden. De vloer is voldoende stroef en/of met de gastoduer zijn 

afspraken gemaakt over het gebruik van schoenen of sloffen.

Anders:

Anders:

Inventarisatielijst D: Woonkamer

Het bedje is niet schoon te maken en het beddengoed wordt niet regelmatig 

verwisseld.

0 t/m 12

Anders:

De vloer is erg glad en vormteen risico tijdens de opvang.

Kind krijgt giftige stoffen binnen zoals: sigaretten, medicijnen of 

schoonmaakmiddelen.
D2

Giftige stoffen worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het bereik van 

jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt voer 

het gevaar van het eten van giftige stoffen. De gastouder let hierop.

Er zijn giftige stoffen binnen bereik van een kind aanwezig. 

Anders:

Het kind wordt ziek door onhygiënisch bed(den) goed.

Het bedje is goed schoon te maken en wordt schoongehouden, het 

beddengoed wordt regelmatig verwisseld. In ieder geval bij wisseling van 

kinderen.

Anders:

Het balkon/dakterras is voor een kind niet toegankelijk door een aangebrachte 

kindveilige sluiting.

Er is voldoende vrije loopruimte. Met de oudere kinder zijn afspraken gemaakt 

over het spelen. De gastouder let hierop. Jonge kinderen verblijven alleen 

onder direct toezicht van de gastouder in de woonkamer. 

Er is onvoldoende vrije loopruimte aanwezig.

Er zijn losliggende vloermatten, vloerbedekking en/of andere oneffenheden 

aangetroffen.



D3 0 t/m 12

Er zijn lucifers en/of aanstekers binnen het bereik van een kind. 

D4 0 t/m 12

Er kunnen warme vloeistoffen binnen het bereik van kinderen komen. 

D5 0 t/m 12

Er zijn uitwerpselen van ongedierten en/of huisdieren aanwezig. 

D8 0 t/m 3 

Er is geen ongedierte of uitwerpselen van een huisdier aanwezig. De gastouder 

let hierop.

Anders:

Anders:

D7
Kind verblijft in een ruimte met planten en/of huisdieren die een allergie op 

kunnen roepen. 

Het huisdier is of kan binnen het bereik van een kind komen.

Kind heeft toegang tot lucifers of aanstekers.

Lucifers en/of aanstekers worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het 

bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn afspraken 

gemaakt over gevaar van spelen met lucifers en/of aanstekers. 

0 t/m 12D6

Er zijn geen huisdieren aanwezig. 

Er zijn nooit lucifers en/of aanstekers aanwezig.

Anders:

Anders:

Warme dranken vallen over het kind heen. 

Anders:

Anders:

Kind wordt door een huisdier gebeten. 

Het dranken worden door de gastouder altijd buiten het bereik van jonge 

kinderen gehouden. Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het 

omgaan met warme dranken. 

De gastouder houdt direct toezicht wanneer een kind bij een huisdier kan. 

Er is geen huisdier aanwezig. 

Anders:

Anders:

Kind komt via uitwerpselen van ongedierten en/of huisdieren in contact met 

ziektekiemen.

0 t/m 12

Mogelijke allergieën van kinderen zijn bij het koppelingsgesprek besproken en 

afspraken daarover zijn vastgelegd.

Mogelijke allergieën zijn niet besproken en of vastgelegd bij het 

koppelingsgesprek. 

Anders:

Anders:

Kind klimt of valt uit de kinderstoel. 

Er geen kinderstoel aanwezig.

De kinderstoel is deugdelijk. De gastouder laat jonge kinderen nooit zonder 

direct toezicht in een kinderstoel zitten.

De kinderstoel is ondeugdelijk.

Anders:

Anders:

De gastouder laat kinder zonder direct toezicht in een kinderstoel zitten.



D9 0 t/m 3 

D10

E1 0 t/m 12

E2 0 t/m 12

E3 0 t/m 12

Anders:

Anders:

Anders:

Anders:

Kind struikelt of glijdt uit over oneffenheden (opstapjes of losliggende tegels)
0 t/m 12E4

Er zijn geen risicovolle oneffenheden en de ondergrond is voldoende stroef.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het buitenspelen. De 

gastouder let op de naleving. De Bij het buitenspelen van jonge kinderen 

houdt de gastouder altijd direct toezicht.

Kind snijdt of beknelt zich.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het buitenspelen. De 

gastouder let op de naleving. De Bij het buitenspelen van jonge kinderen 

houdt de gastouder altijd direct toezicht.

Er zijn scherpe objecten en/of objecten met een beknellingsgevaar aanwezig. 

Dit vormt een risico.

Kind komt op straat omdat de omheining niet voldoet.

De omheining is deugdelijk en voldoet

Inventarisatielijst E: Buitenruimte

Kind valt van speeltoestel

Er is geen speeltoestel aanwezig.

Het speeltoestel voldoet aan de veiligheidsnormen en is deugdelijk. Met de 

oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen met of bij een 

speeltoestel. De gastouder let hierop. Jonge kinderen verblijven alleen onder 

toezicht van de gastouder op/met het speeltoestel.

Het speeltoestel voldoet niet aan de veiligheidsnormen en is ondeugdelijk. 

Anders:

Anders:

Ander risico: 

Anders:

Anders:

Kind klimt of valt uit de box. 

Er geen box aanwezig.

De box is deugdelijk. De splijtafstanden is tussen de 4,5 en 6,5 cm. en de 

zijkanten van de box zijn tenminste 60 cm hoog. De gastouder kijkt regelmatig 

wanneer een kind in de box zit.

De box is ondeugdelijk.

Er zijn oneffenheden aanwezig.

De ondergrond is op bepaade plaatsen erg glad. 

Anders:

Een kind kan nooit vanaf de buitenruimte op straat komen. 

De omheining is ondeugdelijk.

Anders:

Anders:



E5 0 t/m 12

E6 0 t/m 3 

E7 0 t/m 12

E9 0 t/m 3 

Er zijn giftige planten en/of struiken binne het bereik van een kind aanwezig.

Er is geen open water in de buitenruimte aanwezig.

Het open water is afdoende afgeschermd en daarmee niet toegankelijk voor 

een kind. 

Kind eet van giftige plant of struik.

Anders:

Anders:

Kind komt in het water.

0 t/m 12E8 

Er zijn geen giftige planten en/of struiken binnen het bereik van een kind 

aanwezig.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het gevaar van het eten 

van giftige planten en/of struiken.  De gastouder let op de naleving. Bij het 

buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht.  Bij 

het buitenspelen van jonge kinderen houdt de gastouder altijd direct toezicht.

Anders:

Kind raakt gewond door gevaarlijk (tuin) gereedschap of bestrijdingsmiddelen.

Gevaarlijk (tuin) gereedschap en/of bestrijdingsmiddelen zijn buiten het  

bereik van een kind.

Gevaarlijk (tuin) gereedschap en/of bestrijdingsmiddelen zijn zorgvuldig en 

buiten bereikbaar van jonge kinderen. Met oudere kinderen is hierover 

Gevaarlijk (tuin) gereedschap en/of bestrijdingsmiddelen zijn binnen het  

bereik van een kind. Direct toezicht bij oudere kinderen ontbreekt. 

Indien tijden een gevuld (opblaasbaar) zwembadje buiten aanwezig is, houdt 

de gastouder altijd direct toezicht.

Een kind kan in water terecht komen en/of direct toezicht ontbreekt. 

Anders:

De zandbak is niet afsluitbaar en/of er is geen controle op de aanwezigheid 

van uitwerpselen of deze zijn niet verwijderd.

Anders:

Anders:

Kind droogt uit of verbrandt door de zon.

De gastouder is op de hoogte van preventieve maatregelen m.b.t. uitdroging 

en/of verbranding door de zon en handelt hiernaar. 

Anders:

Anders:

Komt via de zandbak aanwezige uitwerpselen van een hond/kat, in contact 

met ziektekiemen.

De aanwezig zandbak is afsluitbaar. De controleert de buitenuimte regelmatig 

op de aanwezigheid van uitwerpselen en verwijdert dit wanneer dit aanwezig 

is.

Er is geen zandbak aanwezig.

Anders:

Anders:

De gastouder is niet op de hoogte van preventieve maatregelen m.b.t. 

uitdroging en/of verbranding door de zon of neemt deze niet in acht. 



E10 0 t/m 3 

E11

F1 0 t/m 12

F2 0 t/m 12

F3 0 t/m 12

Kind raakt onderkoeld.

De gastouder is op de hoogte van preventieve maatregelen m.b.t. 

onderkoeling en/of verbranding door de zon en handelt hiernaar. 

De gastouder is op de niet hoogte van preventieve maatregelen m.b.t. 

onderkoeling en/of verbranding door de zon of neemt deze niet acht.

Een kind heeft toegang tot heet water. 

Anders:

Anders:

Ander risico: 

Anders:

Anders:

Inventarisatielijst F: Sanitair

Kind verdrinkt in bad.

Een kind gaat nooit bij de gastouder in bad.

Een jong kind gaat uitsluitend onder direct toezicht van de gastouder in bad.

Er is geen bad aanwezig.

Kind glijdt uit op een natte vloer.

De vloer blijft ook indien nat, voldoende stroef.

De gastouder droogt de vloer direct als deze nat wordt of is.

De vloer is nat en/of glad.

Anders:

Anders:

De gastoude klijkt regelmatig wanneer een ouder kind in bad zit. Jonge 

kinderen gaan niet zonder direct toezicht in bad.

Een jong kind gaat zonder direct toezicht in bad of de gastouder kijkt niet 

regelmatig bij oudere kinderen.  

Anders:

Alle aanwezige kranen zijn voorzien van thermostatische beveiliging, de 

gastouder let op het gebruik.

De thermostatische beveiliging ontbreekt of is ondeugdelijk . 

De kinderen hebben geen toegang tot heet water. De gastouder let hierop.

Anders:

Kind brandt zich aan heet water. 

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het omgaan met heet 

water, de gastouder let hierop. Jonge kinderen hebben geen toegang tot heet 

water.

Anders:

Anders:



F5 0 t/m 12

F6

G1 0 t/m 12

G2 0 t/m 12

Er kunnen hete pannen en/of waterkoker binnen het bereik van een kind 

staan. 

Giftige vloei (stoffen) worden door de gastouder zorgvuldig buiten het gebruik 

van jonge kinderen gehouden. Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt 

over het gevaar van van het eten of drinken van giftige (vloei) stoffen. De 

gastouder let hierop.

Anders:

Anders:

Anders:

Kind brandt zich aan kookplaat of oven(ruit)

Kind brandt zich aan kookplaat of oven(ruit)

Hete pannen en/of waterkoker zijn buiten het bereik van een kind.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt m.b.t. het omgaan met 

afval/vuile luiers. De gastouder let op de navolging. Jonge kinderen hebben 

enkel onder direct toezicht van de gastouder toegenag tot afval/vuile luiers.

Anders:

Anders:

Een kind heeft toegang tot afval/vuile luiers.

De keuken is toegankelijk voor een kind. Er zijn geen afspraken gemaakt over 

het toezicht tijdens de opvang. 

0 t/m 12
Kind drinkt of eet van giftige (vloei) stoffen, zoals: schoonmaakmiddelen, 

shampoo of medicijnen.

Ander risico: 

Anders:

Anders:

Kind kan bij afval/vuile luiers.

Afval en/of vuile luiers woren in een afsluitbare vuilnisemmer bewaard. De 

gastouder let hierop.

Anders:

Anders:

F4

Giftige vloei (stoffen) worden binnnen bereik van een jong kind en/of er geen 

afspraken gemaaakt met de ouder kinderen. 

Inventarisatielijst G: Keuken

De kookplaat en/of oven(ruit) zijn niet binnen het bereik van een kind. 

Een kind verblijft nooit zonder direct toezicht in de keuken. 

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het omgaan met hete 

pannen en de waterkoker. De gastouder let op de naleving. Jonge kinderen 

verblijven alleen onder direct toezicht van de gastouder in de keuken.

De in gebruik zijnde kookplaat en/of overn(ruit) zijn binnen het bereik van een 

kind.

Anders:

Kooplaat en/of over worden de tijdens de opvang niet gebruikt. 



G3 0 t/m 12

G4 0 t/m 12

G5 0 t/m 12

G6 0 t/m 12

Plastic zakken worden binnen het bereik van jonge kinderen bewaard.

Anders:

Anders:

Kind trekt plastic zak over het hoofd.

Anders:

Anders:

Anders:

Anders:

Kind bezeert zich aan gevaarlijk bestek of keukenapparatuur.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het omgaan met bestek 

en de keukenapparatuur. De gastouder let hierop. Jonge kinderen verblijven 

alleen onder direct toezicht van de gastouder in de keuken.

Giftige( vloei)stoffen zijn binnen bereik van een kind, en /of er zijn geen 

afspraken gemaakt met de oudere kinderen.

Gevaarlijk bestek en/of keukenapparatuur zijn buiten het bereik van een kind.

Het bestek en/of keukenapparatuur zijn binnen het bereik van een jong kind.

De keuken is toegankelijk voor een ouder kind. Er zijn geen afspraken gemaakt 

over het gebruik van gevaarlijk bestek of keukenapparatuur. 

De gastouder maakt tijdens de  opvang van een kind geen gebruik van de 

keuken. Deze is dan afgesloten en niet voor kinderen toegankelijk.

Plastic zakken worden overal zorgvuldig en buiten het bereik van jonge 

kinderen bewaard.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt m.b.t. het omgaan met plastic 

zakken. De gastouder let op de naleving.

Plastic zakken worden binnen het bereik van kinderen bewaard zonder dat 

daar afspraken gemaakt zijn over het gebruik en de toezicht.

Kind drinkt of eet giftige (vloei) stoffen.

Giftige( vloei)stoffen worden door de gastouder zorgvuldig en buiten het 

bereik van jonge kinderen bewaard. Met de oudere kinderen zijn afspraken 

gemaakt over het gevaar van eten of drinken van giftige (vloei)stoffen. De 

gastouder let op de naleving.

Alle aanwezige kranen zijn voorzien van een thermostatische beveiliging.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het omgaan met heet 

water. De gastouder let hierop. Jonge kinderen hebben geen toegang tot heet 

water. 

Anders:

Anders:

Een kind heeft toegang tot heet water. 

De thermostatische beveiliging ontbreekt is ondeugdelijk. 

Kind brandt zich aan heet kraanwater.

Een kind heeft geen toegang tot heet water. De gastouder let hierop.



G7 0 t/m 12

G8

H2 0 t/m 12

H4 0 t/m 12

Anders:

Anders:

Kind komt door gezamenlijk zakdoen, handdoek, washand of slab in contact 

met ziektekiemen.
H3 0 t/m 12

Ieder kind heeft zijn eigen zakdoek, handdoek, washand en/of slab. De 

gastouder wast en verschoont deze regelmatig

De zakdoek, handdoek, washand en/of slab wordt voor meerdere kinderen 

gebruikt.

De zakdoek, handdoek, washand en/of slab wordt niet regelmatig gewassen 

en verschoond.

Anders:

Anders:

Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen.

De gastouder maakt het speelgoed niet regelmatig schoon.

Anders:

Anders:

De gastouder maakt het speelgoed regelmatig en bij zichtbare vervuiling 

schoon.

0 t/m 12

Zeep en schone handdoek/washand zijn onder bereik. Met oudere kinderen 

zijn afspraken gemaakt over het regelmatig wassen van de handen 

(toiletgebruik). De gastouder geeft zelf het goede voorbeeld. De handen van 

Met de kinderen zijn geen afspraken gemaakt over het regelmatig wassen van 

de handen.

Anders:

Anders:

Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen.

Anders:

Ander risico: 

Anders:

Anders:

Het afval/vuilnis wordt in een afsluitbare vuilnisemmer bewaard.

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt m.b.t. afval/vuilnis. De 

gastouder let op de naleving.

Een jong kind heeft toegang tot afval/vuilnis en of met oudere kinderen zijn 

afspraken gemaakt. 

De gastouder is op de hoogte van de maatregelen bij een goede nies- en 

hoestdicipline. Ze handelt hierna en geeft het goede voorbeeld.

Inventarisatielijst H: Hygiëne 

Kind komt in contact met ziektekiemen of ontlasting door on(zorgvuldig) 

gewassen handen.
H1

De gastouder is niet op de hoogte van maatregelen bij een goede nies- en 

hoestdicipline. Ze handelt hier niet na en geeft niet het goede voorbeeld.

Anders:

Kind kan bij vuilnis.

Zeep en of schone handdoek/washand zijn niet aanwezig.



Kind komt via koortsthermometer of zalf/créme in contact met ziektekiemen.
H6 0 t/m 12

0 t/m 12

0 t/m 12

H5
Kind krijgt door het eten/drinken van onhygiënisch bereid en bewaard voedsel 

ziektekiemen binnen. 
0 t/m 12

Wanneer er meerdere kinderen gebruik maken van het bedje is geen eigen 

beddengoed of wordt het beddengoed niet tussentijds. verschoont. 

H7

De gastouder is op de hoogte van hygiënerichtlijnen en neemt deze in acht. 

Met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het toiletgedrag. De 

gastouder let hierop.

Met de oudere kinderen zijn geen afspraken gemaakt over toiletbezoek en/of 

de gastouder let hier niet op. 

De gastouder neemt de hygiënerichtlijnen niet in acht.

Anders:

Kind komt in contact met ziektekiemen via beddengoed, knuffels en 

verkleedkleren.

Kind komt via (vuile) toiletpot, verschoonkussen of luier in contact met 

ontlasting of urine.

H8

Anders:

Er zijn vervuilde knuffels, verkleedkleding en/of beddengoed aanwezig. 

Anders:

Anders:

De gastouder is op de hoogte van de hygiënerichtlijnen bij voedselbereiding en 

handelt hiernaar. Met de ouder kinderen zijn afspraken gemaakt over de 

bereiding van voedsel. De gastouder let hierop.

De gastouder neemt de hygiënerichtlijnen bij voedselbereiding niet in acht. 

De koortsthermometer wordt onzorgvuldig ontsmet en/of de gastouder 

neemt geen voorzorgsmaatregelen in acht bij het aanbrengen van zalf/créme.

De gastouder wst het beddengoed, de knuffels en/of verkleedkleren 

regelmatig. Indien er meer kinderen gebruik maken van hetzelfde bedje, 

beschikt een kind over eigen beddengoed of het wordt bedje tussentijds 

verschoont.

Anders:

Anders:

Met de oudere kinderen zijn geen afspraken gemaakt bij voedselbereiding 

en/of de gastouder let hier niet op.

Anders:

Anders:

De gastouder ontsmet de koortsthermometer na ieder gebruik en bewaart 

deze zorgvuldig of maakt gebruik van een oorthermometer. Besmetting van de 

zalf of créme wordt voorkomen door na het gebruik de handen te wassen, 

gebruik van handschoenen en of een spateltje.



H9 0 t/m 12

H10 0 t/m 3 

H11

0 t/m 12

0 t/m 12

Anders:

Anders:

Anders:

Inventarisatielijst I: Calamiteiten

Kind loopt verwondingen op doordat een beginnende brand niet gesignaleerd 

of geblust kan worden. 
I1

De gastouder heeft maatregelen getroffen om een beginnende brand te 

signaleren en te blussen.

De gastouder heeft geen of onvoldoende maatregelen getroffen om een 

mogelijke brand te kunnen signaleren of te blussen.

Anders:

Anders:

I2
Kind loopt verwondingen op doordat er geen vluchtplan of -route is ingeval 

van een calamiteit.

Kind krijgt door gebruik van vuile of andersmans fopspeen ziektekiemen 

Een fopspeen is niet aanwezig.

Ander risico: 

Anders:

Anders:

De ruimten waar de kinderen tijdens de opvang verblijven zijn ingeval van een 

calamiteit snel te verlaten. De gastouder heeft een duidelijk vluchtplan. 

De ruimtes waar de kinderen tijdens de opvang verblijven zijn ingeval van een 

calamiteit niet snel te verlaten. De gastouder heeft geen duidelijk vluchtplan. 

Kinderen hebben ieder hun eigen fopspeen, de gastouder ziet er op toe dat de 

kinderen niet elkaars fopspeen gebruiken. De fopspenen worden regelmatig 

schoongemaakt. Uitkoken en controleren is de verantwoordelijkheid van de 

ouders.

Jonge kinderen delen dezelfde fopspenen.

Anders:

Het kind komt in contact door ziektekiemen door een vuile vloer.

De gastouder maakt de vloer regelmatig schoon (dweilen en zuigen).

De vloer wordt niet regelmatig schoongehouden (dweilien en zuigen). 

Anders:

Anders:



I4 0 t/m 12

I6

0 t/m 12

Ander risico: 

Anders:

Anders:

Anders:

De gastouder beschikt niet over een EHBO-trommel.

Kind krijgt medicijnen toegediend die over de houdbaarheidsdatum zijn. 
De gastouder controleert de medicijnen altijd voor het toedienen op de 

houdbaarheidsdatum.

Afspraken over het toedienen van medicijnen zijn niet vastgelegd en/of er 

wordt niet naar gehandeld. 

0 t/m 12

De gastouder is op de hoogte van de voorschriften bij hygiënische 

wondverzorging en handelt hiernaar.

De gastouder volg periodiek een EHBO instructie of - opleiding en handelt 

hiernaar.

De gastouder is op niet de hoogte van de voorschriften bij voorkomende 

medische handelingen en/of handelt hier niet naar. 

Anders:

De gastouder is niet op de hooge van de EHBO behandelingen bij kinderen 

en/of handelt hier niet naar. 

Anders:

Anders:

Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans 

bloed of wondvocht.
I5

Anders:

I3
Kind wordt ondeskundig medisch behandeld of krijgt medicatie verkeerd 

toegediend. 

De gastouder beschikt over een EHBO-trommel, de inhoud van de EHBO-

trommel wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig 

vervangen/aangevuld.

De gastouder volgt periodiek de EHBO-instructie of -opleiding en handelt 

hiernaar. Afspraken over voor het toedienen van medicijnen tijdens de opvang 

wordt schriftelijk vastgelegd.

De inhoud van de EHBO-trommel is niet compleet/inhoud is over de datum. 

De verantwoordelijkheid m.b.t. toe het toedienen van medicijnen blijft bij de 

ouders liggen, dit is schriftelijk vastgelegd. De ouders nemen de medicijnen 

dagelijks mee en zij controleren de houdbaarheidsdatum.

De gastouder cotnroleert de medicijnen niet op de houdbaarheidsdatum voor 

het toedienen.

Anders:



J1

Over vervoer zijn geen afspraken vastgelegd. Niet kan worden vastgesteld dat 

het vervoer op een veilige wijze plaats vindt.

Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van zitjes, gordels e.d. die niet aan 

de wettelijke eisen voldoen. 

Inventarisatielijst J: Vervoer

Kinderen lopen gevaar tijdens vervoer

De gastouder heeft met de ouders afspraken gemaakt over een vervoer van de 

kinderen.

Indien gebruik gemaakt wordt van vervoersmiddelen, dan voldoen deze en de 

inrichting daarvan aan de wettelijke eisen (fiet- en autozitjes en gordel?
































