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Het vier-ogen-principe

De kinderopvang moet voorkomen dat beroepskrachten zich met één of meerdere kinderen kunnen isoleren. Deze
maatregel is vertaald als ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren in de groep’ en ‘transparantie van de ruimtes’. Dit
houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker.
Dit betekent niet dat er continue een andere volwassene aanwezig moet zijn, maar dat er op ieder willekeurig
moment controle is. Dit vier-ogen-principe geldt voor onze KDV en PSG locaties en dus niet voor de BSO.

Hoe past Kindercentrum•nl het vier-ogen-principe toe?
Veel van onze kinderopvanglocaties (0-4 jaar) vinden in een school of bij een BSO locatie plaats. Met de school en
de BSO zijn er per locatie afspraken gemaakt over het bij elkaar binnen lopen, binnen kijken en meeluisteren. Deze
afspraken zijn per locatie terug te vinden in het pedagogisch werkplan en worden jaarlijks besproken met
medewerkers en oudercommissie.
Daarnaast hebben we binnen onze organisatie algemene richtlijnen:
Bouwkundige aanpassingen
Bouwkundig zijn de opvanglocaties van Kindercentrum•nl zo ingericht dat er altijd meegekeken of meegeluisterd
kan worden. In of naast de toegangsdeuren naar de groepen zitten grote ramen. De slaapkamer(deuren) zijn
voorzien van een raam en/of altijd voorzien van een babyfoon, zodat er meegeluisterd kan worden.
Verschoningsruimtes bevinden zich in de groep of bij de toiletten. Ook deze ruimtes hebben ramen of doorkijkjes.
Op locaties waar een BSO en KDV en/of PSG locaties naast elkaar zitten is ervoor gekozen om een ‘boerderijdeur’
te plaatsen, waarbij het ook mogelijk is om alleen de bovenkant van de deur open te zetten waardoor het 2
gescheiden groepen blijven, maar er wel continue bij elkaar meegekeken/meegeluisterd kan worden.
Open-deuren beleid
Binnen Kindercentrum•nl hanteren we het open-deurenbeleid. De deuren van de groepen staan geregeld open en
er worden gezamenlijk activiteiten ondernomen. De pedagogisch medewerkers lopen regelmatig bij elkaar binnen
zonder te kloppen. Dit kan zijn om even iets te bespreken, te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er dus ook
direct zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.
Extra ogen
Op de momenten dat er geen controle mogelijk is door een collega of andere volwassene, dan worden stagiaires,
vrijwilligers en vakantiekrachten ingezet om te kunnen voldoen aan het vier-ogen-principe. Aan het begin en einde
van de dag kan het één uur voorkomen dat er maar één pedagogisch medewerker op de groep staat. Tijdens deze
breng- en haalmomenten van de kinderen zijn er onregelmatig maar zeer frequent ouders aanwezig. Dit voorkomt
gelegenheden waarin een pedagogisch medeweker in staat is de veiligheid van kinderen in gevaar te brengen.
Afspraken bij uitstapjes
Bij het maken van uitstapjes met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gaan er altijd minimaal twee volwassenen
mee ongeacht het kindaantal. Enige uitzondering hierop is het spelen bij openbare ruimtes waar altijd zicht en
controle is door anderen. Bijvoorbeeld bij het spelen op het schoolplein waarbij een peutergroep een uitstapje maakt
naar het naastgelegen kleuterplein, op dit plein hebben ook de kleuterleerkrachten zicht.
Continue screening
Alle medewerkers (pedagogisch medewerkers, leidinggevende, vrijwilligers, chauffeurs, stagiaires, e.d.) binnen de
kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen
strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij/zij niet met kinderen mag werken. Een VOG voor de kinderopvang is
voorzien van een continue screening. Dit betekent dat ook nieuwe strafbare feiten gepleegd na het aanvragen van
de VOG, aan het licht zullen komen. Een medewerker zonder VOG zal niet worden ingezet.
Onaangekondigd bezoek
Leidinggevende, locatiemanagers en/of schooldirecteuren komen regelmatig onaangekondigd op de groepen.
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Open aanspreekcultuur
Bij Kindercentrum•nl heerst een open en professioneel klimaat waarbij de pedagogisch medewerkers (bijvoorbeeld
tijdens teamvergaderingen) worden uitgenodigd om elkaar feedback te geven wat kan bijdragen tot professioneler
handelen. Pedagogisch medewerkers kunnen met zorgen en of vragen altijd terecht bij hun leidinggevende. Ook
ouders kunnen hun zorg ten allen tijde melden bij de locatiemanager van de betreffende locatie. Zij zullen een signaal
met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen.
Naast alle maatregelen hanteren we protocollen bij ongewenste omgangsvormen:
• Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling
• Meldcode mogelijk geweld- of zedendelict door een collega
• Meldcode signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen
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