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Informatie over het verslag

Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties zelf 
verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Dit betekent dat iedere 
kinderopvangorganisatie een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid moet 
uitvoeren. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de 
kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen 
adequaat met de risico's omgaan.

Daarnaast moet iedere kinderopvangorganisatie jaarlijks inzicht geven in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag. 
Zo staat in het verslag wat er het afgelopen jaar op het gebied van veiligheid is 
gebeurd en wat komend jaar op de agenda staat. 
Het verslag is openbaar voor de ouders van de kinderopvang. Ook is het 
bestemd voor de toezichthouder (GGD-inspecteur).

Wat is er het afgelopen jaar op het gebied van de veiligheid en 
gezondheid gedaan?

Gastouderservice Take Care heeft in het jaar 2010 op het gebied van veiligheid 
en gezondheid het volgende gedaan:

- Risico-inventarisaties afgenomen bij de Gastouders.
- Aangesloten bij de MOGroep.
- Overgestapt van de eigen ontwikkelde risico-inventarisatie, naar de methodiek 

veiligheid en gezondheid van de MOGroep.

Wat staat er het komende jaar op het gebied van de veiligheid en 
gezondheid op de agenda?

Naast ‘alleen’ het afnemen van risico-inventarisaties heeft Gastouderservice 
Take heeft voor het jaar 2011 op het gebied van veiligheid en gezondheid de 
volgende ambitie:

- Inrichten rubriek Zeker weten op de website van Gastouderservice Take Care. 
In deze rubriek wordt voor de gastouder informatie ter beschikking gesteld m.b.t. 
de brandveiligheid, het maken van een vluchtplan, veilig slapen en giftige 
planten. Ook informatie over gezonde voeding, hygiëne en een ergonomiewijzer 
is hier terug te vinden.
- Ontwikkelen Take Care map met daarin informatie op het gebied van veiligheid 
en gezondheid.
- Ontwikkelen van een afsprakenformulier voor ouders en gastouders.
- Het voeren van voortgangsgesprekken met gastouders. Tijdens deze 

gesprekken zullen er ook casussen worden behandeld om de kennis van de 
gastouders te bepalen, m.b.t. veiligheid, gezondheid en het pedagogisch 
beleid.
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