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1. Inleiding 
 
Met de invoering van de Wet kinderopvang wordt de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit 
meer bij gastouder zelf gelegd. In de Wet is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde 
en veilige ontwikkeling van het kind, in een veilige en gezonde omgeving. De Wet kinderopvang 
verplicht gastouderbureaus om een risico-inventarisatie met betrekking tot de veiligheid en 
gezondheid uit te voeren en aldus inzicht te geven in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de 
opvang van kinderen bij de ingeschreven gastouders met zich mee brengt. 

Volgens de Wet kinderopvang zijn gastouderbureaus verplicht om tenminste jaarlijks bij iedere 
gastouder een RI V&G (risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid) uit te voeren, deze dient de 
bestaande situatie te beschrijven. Een verbouwing of een (her)inrichting van de woning en/of 
kamers kunnen aanleiding zijn voor een tussentijds uitvoeren van een RI V&G. Een gastouder is 
daarom verplicht om een verbouwing of (her)inrichting van de woning bij het gastouderbureau te 
melden. Ook onder de Wet kinderopvang ligt het toezichter de handhaving bij de lokale GGD. De 
GGD wil van gastouderbureaus zien welke afspraken zij met betrekking tot de veiligheid en 
gezondheidsbeleid en zal u hier mogelijk op aanspreken. In deze opzet geeft het gastouderbureau , 
aan de hand van deze methodiek, zelf aan welke risico’s bij de gastouder aanwezig zijn, of de 
aanwezige risico’s wel of niet aanvaardbaar zijn en welke vervolgacties er afgesproken zijn. Hierbij is 
het belangrijk wat de leeftijden zijn van de kinderen die door de betreffende gastouder opgevangen 
(gaan) worden. 

De inventarisatielijsten 
Aan de hand va de inventarisatielijsten beoordeelt u de werkelijke situatie bij de gastouder thuis 

Zoals u die aantreft. Hierbij kijkt u niet zozeer door een technische bril, maar vooral door de ogen en 
vanuit het gedrag van de kinderen. Als uitgangspunt bij de RI V&G geldt dat veiligheid en 
gezondheid een combinatie is van enerzijds het gedrag van kinderen en gastouders, en anderzijds de 
omgeving waarin ze verblijven. Het is de bedoeling dat door de uitvoering van een RI V&G de 
aanwezige risico’s worden terig gebracht naar het aanvaardbaar en acceptabel niveau. Bij de vraag of 
een risico wel of niet aanvaardbaar is, dient u na te gaan wat de kans is dat er ongevallen gebeuren en 
wat de ernst van het letsel bij een ongeval zal zijn. Wanneer een risico onaanvaardbaar is, moet er 
altijd een vervolgactie of afspraak vastgelegd worden in een actieplan. 

In dit document vindt u zowel de inventarisatielijsten als een actieplan. Jaarlijks worden de 
inventarisatielijsten gecontroleerd en eventueel een nieuw actieplan opgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gegevens 
 

O Gastouderopvang    O Opvang aan huis 
 
 
 
Naam gastouder/ouder:    ……………………………………….. 
 
Adres gastouder/ouder    ……………………………………….. 
 
Postcode en Woonplaats:    ……………………………………….. 
 
Datum Risico-inventarisatie:    ………………………………………. 
 
Datum overleg consulent:    ………………………………………. 
 
Naam consulent:     ………………………………………. 
 
 
 
 
Handtekening gastouder/ouder:   ……………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening Consulent:    ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2. Inventarisatielijst 

2.1 Entree, garderobe, trap 
 

Aanwezig risico Ka
ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee ja nee 

Is de voordeur door kinderen van binnen uit te openen?     

Is de trap toegankelijk voor kinderen?     

Is de trapbekleding vastgelegd en stroef genoeg?     

Kunnen de kinderen op de balustrade klimmen?     

Kunnen de kinderen tussen de spijlen van de balustrade beknelt 
raken? ( afstand tussen de spijlen mag max. 10 cm. zijn) 

    

Kunnen kinderen tussen de treden van een open trap vallen?     

Is er een veilig traphekje aanwezig onderaan de trap?     

Is er een veilig traphekje aanwezig boven aan de trap?     

Kunnen kinderen tegen kapstokhaken of ander obstakels botsen?     

Staan er voorwerpen in de gang waar kinderen over kunnen 
struikelen? 

    

Zijn de ramen en/of glas op kindhoogte voorzien van 
veiligheidsglas, dubbelglas of beschermende folie? 

    

Anders, nl de kruk van de voordeur is omhoog geplaatst en heeft 
een extra beveiligingspin voor de kruk naar beneden kan, 

    

 
 
 

2.2 Woonkamer, speelkamer 
 
 

 
Aanwezig risico Ka

ns 
op 
lets
el 

   



 ja nee ja nee 

Is er voldoende speelruimte aanwezig?     

Is er een rustige lig- of zit plek (box, zacht matras of kleed)?     

Is de box veilig en stabiel?     

Is er voor de jongste kinderen voldoende ruimte om te kruipen, 
lopen en klimmen? 

    

Is er een tafel of hoekje om met divers spelmateriaal te spelen?     

Is er voor de grotere kinderen ruimte om te lopen, rennen, sjouwen 
en stoeien? 

    

Is er een plek voor activiteiten zoals fantasiespel?     

Ligt er op grijphoogte van kinderen gevaarlijk materiaal?     

Anders, nl     

 
 

 

2.3 Slaapkamer 
 

Aanwezig risico Ka
ns 
op 
lets
el 

   

 ja nee ja nee 

Is er een slaapkamer aanwezig waar kinderen kunnen slapen of 
rusten? 

    

Voldoen de kinderbedjes aan de veiligheidseisen? 
(spijlafstand tussen 4,5 en 6,5 cm. de zijkanten zijn vanaf de bodem 
gemeten 60 cm. Hoog, minder dan 2 cm. vrije ruimte tussen de 
zijkanten van het bedje en het matras) 

    

Voldoet het beddengoed aan de veiligheidseisen?     

Voldoen eventuele campingbedjes aan de veiligheidseisen? ( 
vertoont geen beschadigingen, minder dan 2 cm. Vrije ruimte tussen 
de zijkanten van het bedje en het matras, de zijkanten zijn vanaf de 
grond gemeten ten minste 60 cm. hoog 

    

Is de slaapkamer voldoende koel en ventileerbaar te houden?     

Ligt de slaapkamer binnen gehoor afstand?     

Wordt er een babyfoon gebruikt?     



Zijn ramen voorzien van een goede vergrendeling of uitval 
beveiliging? 

    

Staan bedje,s ver genoeg van de verwarming om verbranding 
te voorkomen? 

    

Hangen de koordjes van de aanwezig raamsverduistering en/of 
andere decoratie buiten het bereik van kinderen? 

    

Staan bedjes ver genoeg van beklimbare vensterbanken?     

Is de gastouder bekent met de risico’s omtrent wiegendood?      

Is er een aankleedtafel aanwezig? Zo ja is hij veilig?     

Anders, nl     

 
 

2.4 Toilet, badkamer, verschoonplek 
 
 
Aanwezig risico Ka

ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee 

Gaat het kind onder toezicht van gastouder in bad of douche?     

Zijn de warmwaterkranen voorzien van een thermosstatische 
beveiliging? 

    

Kan een kind uitglijden over een gladde vloer of losliggende 
mat? 

    

Is er een aankleedtafel aanwezig? Zo ja is hij veilig?     

Liggen verschoonspullen binnen handbereik zodat de kinderen 
niet alleen hoeven te blijven? 

    

Zijn verzorgingsspullen goed opgeborgen zodat de kinderen er 
niet zelf bij kunnen? 

    

Is het toilet in geval van nood vanaf de buitenzijde te openen?     

Anders, nl     

 
 

2.5 Keuken 
 
 
 



Aanwezig risico Ka
ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee 
Zijn keukenapparaten op een veilige manier geplaatst?     

Wordt in aanwezigheid van de kinderen het kooktoestel en/of 
oven gebruikt? Zo ja, hoe wordt dan voorkomen dat de 
kinderen er niet aan komen? ( aangeven in actieplan) 

    

Kan een kind zich branden aan heet water /waterkoker/ pan?     

Kan een kind zich snijden aan scherpe voorwerpen, zoals een 
mes of keukenapparatuur? 

    

Zijn kasten en laden voorzien van een kindersluiting?     

Zijn schoonmaakmiddelen op een veilige plaats opgeborgen?     

Is de kinderstoel stabiel en veilig?     

Is de vloer schoon (vrij van eten- of afvalresten en niet glad?     

Is de keuken, indien nodig, afsluitbaar?     

Anders, nl     

 

2.6 Buitenruimte 
 
 
Aanwezig risico Ka

ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee 

Is er een tuin aanwezig?     

Is er in de tuin ruimte kinderen te kunnen rennen, fietsen en 
bewegen? 

    

Is er een zandbak aanwezig?     

Wordt de zandbak afgedekt met een deksel of net?     

Is er een speeltoestel aanwezig?     

Staat het speeltoestel op gras of ander zacht materiaal?     

Is het speeltoestel veilig en goed onderhouden?     



Is er een vijver of zwembad in de tuin aanwezig? Zo ja is deze 
afdoende afgeschermd? 

    

Zijn er gevaarlijke of giftige planten in de tuin, bijvoorbeeld met 
stekels of besjes? 

    

Is de vuilnisbak afgeschermd zodat kinderen er niet gemakkelijk 
bij kunnen? 

    

Is de tuin goed afgeschermd?     

Kan het kind ergens beknelt raken?     

Kan een kind zich snijden of verwonden aan tuingereedschap of 
andere voorwerpen? 

    

Anders, nl     

 
 

2.7 Balkon 
 
 

Aanwezig risico Ka
ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee 

Is er een balkon aanwezig?     

Is de balustrade minimaal 1 meter hoog en niet te beklimmen?     

Is de afstand tussen de spijlen maximaal 7,5 m.?     

Staan er materialen op het balkon?     

Kan een kind over de balustrade heen leunen, klimmen of 
vallen? 

    

Ander, nl. Geen balkon aanwezig     

 

2.8 Voor alle ruimten 
 
 
Aanwezig risico Ka

ns 
op 
lets
el 

   

   ja nee 



Kind valt, struikelt, botst of glijdt uit     

Kind komt met vingers tussen de deur     

Kind snijdt zich aan glas of splinter     

Kind komt in contact met elektriciteit     

Kind eet of drinkt schoonmaakmiddelen     

Kind krijgt giftige stoffen binnen     

Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers     

Kind krijgt hete drank over zich heen     
Kind verbrandt zich aan hete radiator/open haard     
Kind stikt door koordje om de nek     
Kind zit met voet klem tussen wiel van een (kinder)fiets     
Kind wordt door huisdier      

 
 
 

3. Inventarisatielijst Hygiëne  
  
 

Aanwezig risico Kans 
op 
letsel 

   

 ja nee ja nee 

Is het speelgoed schoon?     

Komt het kind in contact met ziektekiemen door aanhoesten of 
niezen? 

kan 
altijd  
gebeur
en 

   

Komt het kind in contact met ziektekiemendoor het 
gezamenlijk gebruik van zakdoek, handdoek, washand of slab? 

    

Worden zakdoek, handdoek, washand e/of slab dagelijks of 
vaker, indien nodig, verschoond en gewassen? 

    

Worden handen gewassen na toiletbezoek?     

Worden handen gewassen voor het eten gaan?     

Zijn er gedragsafspraken gemaakt over het toiletbezoek? 
( Geef in actieplan aan welke afspraken ) 

    

Indien het kind een fopspeen gebruikt, wordt deze dan 
dagelijks schoongemaakt en uitgekookt? 

    

Is de gastouder op de hoogte van de hygiëne richtlijnen wat 
betreft toilet, verschoonkussen of luier? 

    

Ontsmet de gastouder de koortsthermometer na ieder gebruik?     



Neemt de gastouder voorzorgsmaatregelen bij het aanbrengen 
van zalf en/of crème? 

    

Is de gastouder op de hoogte van de hygiëne richtlijnen wat 
betreft het verschonen van beddengoed, knuffels en 
verkleedkleren? 

    

Is de gastouder op de hoogte van de hygiëne richtlijnen van 
voedselbereiding? 

    

 
 

4. Inventarisatielijst calamiteiten 
 
 

Aanwezig risico Kans 
op 
letsel 

   

 ja nee ja nee 

Is er een rookmelder en/of brandblusser en/of branddeken in 
huis? 

    

Is er een vluchtplan aanwezig? ( in actieplan aangeven hoe men 
zo snel mogelijk naar buiten komt bij calamiteiten, bijvoorbeeld 
bij brand) 

    

Is de gastouder in bezit van een EHBO diploma?     

Is de gastouder op de hoogte van het protocol medicijn 
toediening? 

    

Controleert de gastouder de houdbaarheidsdatum van 
medicamenten voor toediening van de medicijnen? 

    

Kan het kind bekneld raken in huishoudelijke apparaten?     

Zijn er vluchtige stoffen en/of gassen aanwezig? Zo ja zijn deze 
toegankelijk voor kinderen? 

    

Wordt het kind blootgesteld aan lawaai op een schadelijk niveau 
binnen de directe omgeving? 

    

Is de gastouder op de hoogte van de voorschriften bij 
hygiënische wondverzorging? 

    

 
 

5.Actieplan bij RI Veiligheid en Gezondheid 
 

Naam gastouder  

Naam ouder   

Naam kind(eren)  

 



 
5.1 Gesignaleerde risico’s 

 

Ruimte Risico Maatregelen 

Entree, garderobe en 
trap 

Staan er voorverwerpen in de 
gang waarover kinderen 
kunnen struikelen? 

Kinderen komen zonder begeleiding niet 
in de gang. Wanneer er onder 
begeleiding gebruik gemaakt wordt van 
de gang, waarborgt de gastouder de 
veiligheid van het kind. 

Slaapkamer Staan bedjes ver genoeg van de 
verwarming, in verband met 
verbranding? 

Bedjes staan niet tegen de verwarming, 
er wordt gebruik gemaakt van een duo 
ledikant. (kc) 

Badkamer Gaat het kind onder toezicht 
van de gastouder in bad of 
onder de douche? 

Wordt tijdens de opvang geen gebruik 
gemaakt van het bad of de douche. De 
badkamer is in tijden van de opvang ook 
afgeslote. De gastouder waarborgt, 
mocht er incidenteel gebruik gemaakt 
worden, de veiligheid van de kinderen. 

Keuken Wordt er in aanwezigheid van 
het kind het kooktoestel en/of 
oven gebruikt? Zo ja, hoe 
wordt dan voorkomen dat de 
kinderen er niet aan komen? 

Incidenteel gebruik, kinderen mogen 
nooit alleen in de keukenen de gastouder 
begeleidt de kinderen tijdens het gebruik 
van de keuken. De kinderen wordt vanaf 
jongs geleerd dat ze niet in de keuken 
mogen. Er is een hekje geplaatst tussen 
keuken en de huiskamer. 

Buitenrumte Kan het kind ergens beknelt 
tussen raken en is de tuin 
afgeschermd? 

De gastouder begeleidt de kinderen 
tijdens het buiten spelen om een veilig 
spel te waarborgen.  

Alle ruimte Kind valt, struikelt, botst of 
glijdt uit 

Kan altijd gebeuren. De gastouder 
begeleidt de kinderen de kinderen tijdens 
de opvang om een omgeving te creëren 
en veilig spel te waarborgen. 

Alle ruimtes Kind wordt door huisdier 
gebeten 

De gastouder heeft 4 katten die lopen 
vrij rond. De kans is nihil dat het 
gebeten word maar het kan gebeuren. 
De gastouder waarborgt de veiligheid 
van het kind. 

Trap Trap De tussendeur is altijd dicht en er zijn 
traphekjes. De gastouder begeleidt de 
kinderen altijd op de trap 

 
 

5.1 gesignaleerde risico’s (vervolg) 
 

Ruimte Risico Maatregelen 



Hygiëne Komt het kind in contact met 
ziektekiemen door aanhoesten 
of niesen? 

Gastouder bewaakt de hoest en nies 
disciplines bij de kinderen en stimuleert 
ze hierin. 

Hygiëne Zijn er gedragafspraken 
gemaakt over het toiletbezoek? 

Ja, het toilet is aan de buitenkant te 
openen . 
De gastouder begeleidt de kleine 
kinderen bij het toilet bezoek. Met 
oudere kinderen zijn er afspraken 
gemaakt over het handen wassen 

Aankleedtafel Er is wel/geen aankleedtafel Gastouder kleed kinderen aan en laat 
kinderen nooit alleen tijdens het 
aankleden. GO verschoond de kleine 
kinderen op de ban of aankleedkussen 
waarop een schone handdoek ligt. 

Calamiteiten Er is een vluchtplan aanwezig Er zijn een …tal vluchtwegen 
beschikbaar. Beneden bij de voordeur 
en/of via de tuin. Anders, nl via 
brandtrap. 
GO heeft rook- en 
koolmonoxidemelders en een 
branddeken. 

 
5.2 Uitvoering actieplan 
 
Uitgevoerd door Volgende streefdatum uitvoering 

Gastouderbureau metGeRDa door Crista 
Groenewoud ( bemiddelingsmedewerker) 

 

Een aantal actiepunten worden doorlopend 
uitgevoerd. Deze RI wordt jaarlijks herzien. 

 

 

 
5.3 Bijzonderheden 
 
Stopcontacten zijn beveiligd kinderen kunnen niet in contact komen met elektriciteit. Eventueel 
loshangende snoeren zijn weggewerkt en niet op kind hoogte aanwezig 

Schoonmaakmiddelen zijn veilig opgeborgen , zodat de kinderen er niet bij kunnen. 

Er zijn geen koordjes, hete radiatoren, openhaard, lucifer en aanstekers voor het grijpen zodat er geen 
ongelukken ermee kunnen gebeuren. Scherpe zoals: Messen, vorken, scharen zijn buiten het bereik van 
de kinderen. 

 
 



 
 5.4 Voortgang en verdere afspraken 
 
Gastouder zal er zorg voor dragen dat deze RI wordt ondertekend door de ouders, gastouder en 
medewerker GOB zodat deze in het dossier kan worden opgenomen 

 
 
 
 
Voor akkoord 
 
Naam en handtekening ouder    Naam en handtekening gastouder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam en handtekening GOB medewerker 
 
 
 
 
 
 
 
Plaats                                                                             Datum  

 
 


