
Protocol het vier-ogen-principe                                                     

Het vier-ogen-principe is een wettelijke regeling gericht op het veiliger maken van de kinderopvang.  

Het vier-ogen-principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren 
met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op 
elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De 
opvang moet zodanig zijn georganiseerd dat vooraf invulling wordt gegeven aan het vier-ogen-
principe, rekening houdend met momenten waarop een beroepskracht (mogelijk) alleen staat op de 
groep.  

Op 1 november 2020 starten we ons nieuwe kinderdagverblijf in combinatie met de dagopvang voor 
ouderen. 
We kunnen momenteel nog geen inschatting maken, hoeveel kinderen er zullen gaan starten op het 
kinderdagverblijf. Dit is ook de reden dat er nog niet exact vermeld kan worden hoe we in de praktijk 
hier mee omgaan. Ondanks deze onduidelijkheid hebben we tijdens de verbouwing rekening 
gehouden met de eisen die gesteld zijn rondom het 4 ogen principe: 

- Aan beide kanten van de groepen zijn grote ramen gevestigd waardoor alle mensen op De 
Scharrelboerderij mee kunnen kijken op de groep. 

- We starten met de eerste groep aan de rechterkant, waardoor er nog meer zicht is op de 
groep. 

- In het middenpad is een gezamenlijke ruimte gecreëerd om de kinderen te verschonen. In 
deze ruimte zijn ramen en deuren met glas geplaatst zodat beide groepen in contact staan 
met elkaar. 

- In de deuren van de slaapkamers is glas aanwezig waardoor er altijd iemand mee kan kijken. 
- In het pand en op de buitenplekken, zijn camera’s bevestigd, wat ervoor zorgt dat er altijd 

iemand mee kan kijken. 
 
Naast dat er rekening gehouden is met de bouw, zijn er ook maatregelen die we als afspraken 
hanteren: 

- Bij de start van ons nieuwe kinderdagverblijf zal één van de locatieleiders altijd tijdens 
kantooruren aanwezig zijn op De Scharrelboerderij. Zij zal regelmatig de groep binnen 
komen. Mocht zij niet aanwezig zijn, is er altijd camerabewaking zichtbaar op de telefoons 
van de locatieleiders.  

- In de ochtend van 6.30 uur tot 7.30 uur zal een pedagogisch medewerker alleen starten, mits 
er voldoende kinderen aanwezig zijn. 
In deze periode komen met regelmaat ouders binnen om hun kinderen te brengen. 
Dit geldt ook voor de periode van 17.30-18.30 uur.  

- Doordat er ook ouderen verblijven op de locatie, is er veel bedrijvigheid en lopen er continu 
mensen rond het kinderdagverblijf. 

- Zodra medewerkers alleen een kindje op bed gaan leggen, zal de deur altijd open blijven. 
- Zodra medewerkers alleen met kinderen naar de speeltuin gaan, is er altijd camerabewaking. 
- Verder werken we met audio-visuele materialen zoals babyfoons op de slaapkamers. Deze 

kan geplaatst worden tijdens eetmomenten en als één iemand op de groep staat. De 
babyfoon wordt dan in de andere groep geplaatst, of meegenomen naar de keuken in het 
woonhuis. De babyfoon heeft een terugspreekfunctie. 

- Bij aanvang van De Scharrelboerderij vragen we stagiaires aan bij het R.O.C.  


