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Aangekondigd en onaangekondigd bezoek GGD. 
 

We raden u aan dit document altijd voorhanden te hebben 
als hulp bij een bezoek van de GGD en ook te laten zien. 

 
 

1. Beleidsplan GOB 2013-2014 : zie www.oostnederland.info onder Documenten. 
 

2. Pedagogische doelen GOB : zie www.oostnederland.info onder Documenten. 
 

3. Meldcode Kindermishandeling: zie www.oostnederland.info onder Documenten.  
            Bij vermoeden altijd contact opnemen met GOB Oostnederland.  
            Samen volgen we dan het stappenplan.  

 
4. Stappenplan: zie www.oostnederland  onder Documenten: Meldcode 

Kindermishandeling blz.10. 
 

5. Sociale kaart  meldpunten kindermishandeling: zie www.oostnederland.info  onder 
Documenten. 
 

6. Formulier ongevallenregistratie: zie www.oostnederland.info onder Documenten. 
 

7. Formulier medicijngebruik: zie www.oostnederland.info onder Documenten.  
 

8. Formulier achterwacht: zie www.oostnederland.info onder Documenten. 
 

9. Heb de meest recente versie van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
voor handen. Let met name op de maatregelen voor gesignaleerde risico’s.            
 

10. Zorg dat u het diploma/certificaat EVC voor gastouder bij de hand hebt. 
 

11. Eveneens een geldig EHBO-certificaat. 
 
 
 



 

 

 
12. Uw VOG alsmede die van alle volwassen huisgenoten moet(en) er zijn. 
 
13. De oppaslocatie moet altijd rookvrij zijn. Ook op de dagen dat het kind er niet is.  Let   

hier goed op! De GGD keurt locaties af welke niet alle dagen rookvrij zijn.  
 

14. Er zijn voldoende werkende rookmelders: in de gang; ruimte tussen 
keuken/woonkamer; slaapverdieping; zolder. 
 

15.  Leg alle documenten zoals die u heeft voor gastouderopvang bij elkaar en bewaar die 
op het oppasadres. Het is handig om ze in een map op te bergen. U hoeft dan niet te 
zoeken.  
 

16. De documenten 1 tot en met 8 van deze lijst moeten bij u bekend zijn en kunnen 
tonen op de computer. 
 

  
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande of twijfelt u over zaken,  
neem dan contact met ons op: 06 – 255 635 76  
 
Gastouderbureau Oostnederland. 

 
 
 
 


