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Toestemmingsformulier in verband met de continue screening van 
gastouders en hun huisgenoten 
 
Continue screening betekent dat strafrechtelijke gegevens dagelijks worden 
vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang.  
Zo is na te gaan of een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd dat niet samen 
gaat met werken met kinderen. Mocht zich een feit voordoen waardoor een 
gastouder of huisgenoot een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor 
kinderen dan gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar het 
gastouderbureau. Dit signaal bevat geen uitleg over het strafbare feit zelf.  
Wij zullen na de melding door de GGD de gastouder moeten verzoeken een nieuwe 
VOG aan te vragen en wij zullen voorstellen de bemiddelingsrelatie tijdelijk te 
beëindigen, totdat er een nieuwe VOG is.  
In afwachting van duidelijkheid of er een nieuwe VOG wordt uitgereikt zullen we de 
vraagouders ook in willen lichten. Daarvoor hebben wij de toestemming van de 
gastouder en die van de huisgenoten van 18 jaar en ouder nodig. Door het invullen 
en ondertekenen van dit formulier geeft u ons toestemming om de ouders van de bij 
u geplaatste kinderen te informeren.  
 
De gastouder en alle huisgenoten van de gastouder van 18 jaar en ouder verklaren 
zich, door ondertekening van dit formulier akkoord met het informeren van de 
vraagouders indien wij van de GGD een melding krijgen dat zich iets heeft 
voorgedaan, waardoor de gastouder of een huisgenoot een bedreiging vormt voor 
een veilige omgeving van de bij de gastouder geplaatste kinderen.  
Zodra er een nieuwe VOG is uitgereikt kan de opvang weer worden hervat.  
 
Naam gastouder :………………………………………………………………………………………………. 
 
adres : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
postcode en woonplaats : …………………………………………………………………………………..    
 
Handtekening gastouder : ……………………………………………. datum:………………………… 
 
 
Naam en handtekening huisgenoot :………………………………. datum:……………………….. 
 
 
Naam en handtekening huisgenoot :………………………………. datum:……………………….. 
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Naam en handtekening huisgenoot :……………………………….. datum:………………………. 
 
 
Naam en handtekening huisgenoot :………………………………..datum:………………………. 
 
 


