Protocol: Vierogenprincipe
Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde
vorm, toezicht moeten houden op kinderen binnen kinderdagverblijven. De brancheorganisatie
Kinderopvang heeft samen met Boink (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) een
brochure uitgegeven over het 4-ogenprincipe in de praktijk. De informatie uit deze brochure is
verwerkt in dit protocol.
Binnen de kinderdagverblijven wil SKOC voor een grootst mogelijke veiligheid van de kinderen zorg
dragen. Alle medewerkers binnen SKOC zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
SKOC heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en werkt met een extra beveiligingsysteem.
Personen die via de toegangsdeuren binnen willen komen , moeten eerst aanbellen.
Het pand wordt geopend/afgesloten door minimaal twee pedagogisch medewerkers (pm-ers) of een
pedagogisch medewerkers en een volwassen persoon. De beide aan elkaar geschakelde groepen
worden samengevoegd bij een groep aan het begin en eind van de dag. Wanneer het te druk wordt
op de groep (GGD eisen), gaan de kinderen met de eigen pedagogisch medewerker naar de eigen
stamgroep. Er zijn dan ouders, stagiaires en leidinggevende aanwezig, waardoor het vierogen
principe gewaarborgd blijft.
Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen is, zullen
geregeld groepen samengevoegd worden. Deze samenvoegingen kunnen alleen plaats vinden
wanneer het maximum aantal kinderen voor die leeftijdsgroep en de beroepskracht-kind ratio niet
wordt overschreden en de opvang op pedagogisch verantwoorde wijze kan plaats vinden oftewel,
het welbevinden van de kinderen mag niet in het gedrang komen. Op deze manier kan het
gezamenlijk opvangen een hele dag duren. Bij de eigen stamgroep, waar de gezamenlijke opvang
niet plaats vindt, zal een briefje ophangen waarop de ouders zien in welke groep/groepsruimte hun
kind opgevangen wordt.
Gedurende de gehele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en bij SKOC opgevangen worden
aanwezig zijn, is het van belang dat er altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig is (naar
de norm van beroepskracht-kind ratio). En er een andere volwassene is die ingezet kan worden in
geval zich een calamiteit voordoet.
Specifieke situaties
Gedurende een dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en
bezetting van medewerkers. Hieronder worden een aantal situaties beschreven waarbij het kan
voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe SKOC hiermee omgaat met
inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.
Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker.
Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de
beroepskracht-kindratio of minder. Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk
samengevoegd zodat er 2 PM-ers op de groep aanwezig zijn. Waar mogelijk wordt gekeken naar de
boventallige inzet van een stagiaire.

Bij 1 halve groep is de deur met buurgroep de gehele dag geopend, daarnaast wordt er onverwacht
binnengelopen bij de halve groep door collega’s of leidinggevende, en natuurlijk in de ochtend en
avond door de ouders. Indien nodig kan een babyfoon gebruikt worden.

Ruimtes
De ruimtes zijn transparant en hebben veel ramen. Zowel in de leefruimte als in de slaapkamers en
tussendeuren. De verschoonruimtes zijn goed inzichtelijk vanuit de groep.
De pedagogisch medewerkers houden toezicht in de slaapruimtes zonder verstoring van de rust. Om
de 10 minuten kijken de pedagogisch medewerkers naar de kinderen die slapen.
Om de veiligheid van de kinderen binnen beide kinderdagverblijven en de kwaliteit van opvang te
garanderen vind SKOC het belangrijk dat:
-

Pedagogisch medewerkers altijd met zijn tweeën ( of meer) op stap gaan met de kinderen.
Pedagogisch medewerkers van het kdv regelmatig onaangekondigd bij elkaar binnen lopen.
De aanwezige stagiaires verdeeld worden over de groepen en dagen.
Het management en de plaatsingsmedewerkers regelmatig binnenlopen op alle groepen om
iets door te geven, op te halen of na te vragen.
Wanneer een pm-er alleen in de groep aanwezig is, de tussenwand openstaat.

De onderstaande afscheidingen tussen de ruimtes worden niet beplakt met posters of geheel
afgedichte raamtekeningen:
- De groepsruimte en de gang
- De groepsruimte en de toiletruimte
- De hal en de voordeur
- De groepsruimte en de slaapruimtes
- De hal en de trapopgang naar kantoor

SKOC werkt met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, wat aansluit bij het
vierogenprincipe.
Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met de oudercommissie.

