Procedure 4-ogenprincipe kinderdagopvang.
Naar aanleiding van het zedenmisdrijf op een kinderdagverblijf in Amsterdam, is met ingang van 1 juli
2013 het 4-ogenprincipe in de kinderdagopvang ingevoerd. Dit houdt in, dat er altijd een tweede paar
ogen of oren moet kunnen meeluisteren of meekijken op een kinderdagverblijf.
Op de kinderdagverblijven van Kits Primair wordt op de volgende manier gewerkt om aan het 4ogenprincipe te voldoen.
Tijdens de haal- en brengtijden, wanneer er vaak maar 1 medewerker aanwezig is, lopen ouders in
en uit. De rest van de dag zijn er op de meeste dagen en locaties minstens 2 volwassenen aanwezig.
Collega’s en leidinggevenden lopen vaak en onaangekondigd bij elkaar op de groepen naar binnen.
Halen en/of brengen: tussen 07.30 – 09.00 uur
tussen 12.30 – 13.00 uur
tussen 16.00 – 18.00 uur
Peuteropvang
tussen 08.30 – 11.30 uur
Veel deuren en wanden zijn voorzien van glas en de meeste groepsruimten kijken uit op de tuin.
Er wordt gewerkt met een opendeurenbeleid, waardoor de deuren veelal open staan en kinderen
deelnemen aan activiteiten op andere groepen. In dezelfde gebouwen is ook onderwijs gehuisvest.
Hierdoor is gedurende de dag veel contact tussen de pedagogisch medewerkers van de verschillende
groepen onderling en tussen de pedagogisch medewerker(s) en de leerkrachten
Er heerst een open aanspreekcultuur waarbij het pedagogisch handelen van collega’s onder elkaar
regelmatig tijdens formele overleggen wordt besproken.
Daar waar geen glas zit in bv de verschoonruimte, zal de ruimte afgeschermd worden met een hekje
en de deur open blijven staan tijdens het verschonen. Ditzelfde geldt voor de ruimte voor de wc-tjes.
Veel slaapkamers zijn voorzien van een raam in de deur en/of een babyfoon.
De regel dat er iemand alleen op de groep mag in het kader van het leidster/kind ratio, kan als
afwijking gezien worden voor het 4-ogenprincipe.
Kwetsbare momenten op het kdv zijn:
- bij het openen en sluiten met samengevoegde groepen;
- op die momenten dat er op een locatie maar 1 medewerker aanwezig is, op kleine locaties,
rustige dagdelen en schoolvakanties.
Tijdens deze kwetsbare momenten wordt door de coördinator kinderopvang een keuze gemaakt uit de
volgende mogelijke oplossingen:
- Stagiaires zullen met name op locaties en dagen ingezet worden dat er maar 1 medewerker op de
groep staat of op de locatie aanwezig is.
- Een leidinggevende kan op kwetsbare momenten zelf op een locatie gaan werken.
- In schoolvakanties zullen groepen en locaties meer samengevoegd worden.
- Camera’s kunnen worden ingezet waardoor ook op afstand kan worden meegekeken.
Op de volgende opvanglocaties zijn camera’s in gebruik: Mr. Sieberingschool, Prinses Margrietschool,
’t Hieker Nust, G.A. de Ridderschool, Harm Smeenge, Zuiderenk.
Wanneer een pedagogisch medewerker, buiten de haal- en brengtijden om, als enige volwassene in
het gebouw aanwezig is, dan is deze pedagogisch medewerker verplicht om de afgesproken persoon
te benaderen om mee te kijken/luisteren. De camera’s staan altijd aan, zodat ook steekproefsgewijs
meegekeken kan worden.
Alleen medewerkers van Kits Primair (zowel opvang als onderwijs) zijn bevoegd om mee te kijken en
luisteren. Dit zijn bijvoorbeeld alle leidinggevenden, pedagogisch medewerkers en medewerkers van
het bestuursbureau. De leidinggevende van de locatie of de plaatsvervanger geeft aan de
de
pedagogisch medewerker door wie voor die locatie als 2 paar ogen/oren zullen fungeren.
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De beelden en het geluid zullen alleen live meegekeken en geluisterd worden en worden niet
opgenomen en voor het meekijken wordt gebruik gemaakt van met wachtwoorden beveiligde
accounts.
In het geval de meekijkende Kits Primair medewerker waarneemt dat er een geweld- of zedendelict
plaatsvindt jegens een opgevangen kind door een collega, dan is deze medewerker verplicht dit zo
spoedig mogelijk te melden aan de leidinggevende van de locatie of bij afwezigheid aan de
plaatsvervangend leidinggevende. In dit geval treedt de Meldcode in werking.
De werking van het 4-ogenprincipe wordt minimaal eens per jaar door de Risico inventarisatie en
evaluatie (RI&E) veiligheid op alle kinderdagverblijven getoetst.
De medewerkers en de oudercommissies worden geïnformeerd over de bevindingen tijdens de RI&E
en de GGD controleert of de RI&E goed wordt uitgevoerd.

Procedure 4 ogenprincipe kdv-def

2/2

