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Het vier-ogen principe op de Torteltuin (0-4 jaar)

Waarom het vier-ogen principe?
Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de
commissie Gunning in haar onderzoeksrapport geadviseerd bij kinderdagverblijven het
vierogen principe in te voeren. Het vierogen principe betekent dat altijd een volwassene
moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een beroepskracht in de kinderopvang. De
rijksoverheid heeft het advies van de commissie Gunning overgenomen en het vierogen
principe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.
Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier ogen
principe dat er te alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de
opvang van kinderen. “Het vierogen principe is voor convenantpartijen de basis voor
veiligheid in de kinderopvang. De uitwerking van dit vierogen principe is maatwerk. De
invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid en
financiële haalbaarheid”. (Brancheorganisatie Kinderopvang & BOINK, 2012)

Wie wordt betrokken bij het beleid?
Het gaat dus om meekijken of meeluisteren. Over de wijze waarop een kinderdagverblijf
dit principe invoert heeft de oudercommissie adviesrecht. Vervolgens is het
kinderdagverblijf verplicht de ouders te informeren over de wijze waarop vorm is
gegeven aan het vierogen principe. Het vierogen principe betekent dat er altijd minimaal
twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in
kinderdagverblijven. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft samen met BOINK een
brochure uitgegeven over het vierogen principe in de praktijk. Deze brochure dient als
achtergrond informatie bij ons beleid.
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Van principe naar praktijk………
Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn meegegeven
door de wetgever. Kinderen worden bij ons in een veilige omgeving uitgedaagd om te
leren en te ontwikkelen Als onderdeel van een veilige omgeving van kinderen hebben wij
het vierogen principe opgenomen in ons pedagogisch beleid. Dit kan heel goed bestaan
naast ons “open deuren beleid”. Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen
dat zij zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier
bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat
pedagogisch medewerkers weten dat hun collega meekijkt/meeluistert, juist om het voor
de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen.
Op Kindercentrum de Torteltuin zijn altijd twee volwassenen die de kinderen in een
groep kunnen zien of horen. Te denken valt niet alleen aan aanwezigheid of directe
nabijheid van pedagogisch medewerkers, maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld
stagiaires en vrijwilligers. Ook het kortere tijd aan het begin en/of aan het eind van de dag
samenvoegen van groepen kunnen alternatieven zijn. Het vierogen principe verkleint niet
alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar ook het risico ten aanzien van
kindermishandeling in brede zin, terwijl er sneller en effectiever kan worden ingegrepen
als een kind of een pedagogisch medewerker iets overkomt. Bovendien kunnen we het
vierogen principe benutten als impuls voor verdere kwaliteitsverbetering.

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio
Bij de kinderdagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het
aantal feitelijk aanwezige kinderen tenminste:
a) één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b) één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c) één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d) één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.
Verder is het conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal
drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio.
Dit mag op de volgende tijden:
 voor 9.30 uur
 tussen 12.30 en 15.00 uur
 na 16.30 uur
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Tijdens de middagpauze komt het voor dat de pedagogisch medewerker om de beurt tot
maximaal een uur alleen op de groep is. Mocht dit het geval zijn dan maken wij gebruik
van inzet van stagiaires.

Bouwkundig
Kindercentrum de Torteltuin heeft ruime groepsruimtes met veel glas (transparantie). Er
is afgesproken om zoveel mogelijk glas transparant te houden en niet helemaal dicht te
plakken met werkjes en mededelingen. Bij de verbouwing hebben we ervoor gezorgd dat
steeds twee groepen voor dagopvang aan elkaar vast zitten (Krullevaar en Lispeltuut /
Stampertjes en Hasselerwaard). Ook hebben we het zo verbouwd dat de keuken en de
sanitaire ruimte gebruikt moeten worden door beide groepen. Hierdoor is er altijd
toezicht. De slaapruimtes zijn aangrenzend aan de groepen. Als een pedagogisch
medewerker de slaapruimte ingaat blijft de deur open.

Personeel
Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig. Dit geldt
ook voor de stagiaires, vrijwilligers, ZZPérs en huishoudelijke medewerkers. Nieuw
personeel wordt pas aangenomen nadat het VOG opnieuw aangevraagd en binnen is.
Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op de groep. Tussen 07.00 uur en
09.00 uur worden de kinderen gebracht. In het eerste half uur dat een pedagogisch
medewerker alleen werkt, zijn er meestal ouders op de groep waardoor een leidster niet
alleen is. Op het eind van de dag, vlak voor sluitingstijd ( 18.30 uur) is een pedagogisch
medewerker nooit alleen.
Op de Torteltuin werken we met het Protocol Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Alle pedagogisch medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

Achterwachtregeling
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling
moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood te allen
tijde ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrij tijd aanwezig kan zijn op
locatie. In de meeste gevallen is Hanny van Lune (directeur/eigenaar) de achterwacht. Bij
afwezigheid van Hanny van Lune wordt op het rooster aangegeven wie dan de
achterwacht is.
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Buiten spelen en uitstapjes
Wanneer wij met de kinderen buiten spelen zijn wij altijd met minimaal twee
volwassenen buiten. De buitenspeelplaats is aangrenzend aan het gebouw. Vanuit drie
groepen voor dagopvang is er zicht op de speelplaats.
Tijdens uitstapjes houden wij ons aan de wettelijke bepaling beroepskracht-kind-ratio.
Wij hebben voor uitstapjes een apart protocol geschreven.
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