
 
 
 
 

Vierogenprincipe Kinderopvang De Koekenbieren 
 
 
 
Voorwoord 
Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak in 2010 is er een onderzoek naar de 
praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en hulpverlenende instanties 
ingesteld onder leiding van Louise Gunning. Uit dit onderzoek zijn er een aantal gedegen 
aanbevelingen gekomen. Een belangrijke aanbevelingen uit dit rapport is het 
vierogenprincipe.  
 
Wat houdt het vierogenprincipe in? 
Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren 
met een beroepskracht. Vanaf 1 juli 2013 treedt het vierogenprincipe in werking voor de 
dagopvang. 
Er moeten dus altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen zien of 
horen. Dit kunnen buiten pedagogisch medewerkers ook stagiaires, groepshulpen en of 
vrijwilligers zijn. Een vierogenprincipe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van 
seksueel misbruik, maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin.  
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft samen met Boink een brochure uitgegeven over 
het 4-ogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als achtergrond informatie bij ons 
beleid. 
 
Wij hebben advies gevraagd aan de oudercommissie. 
 
Wat zijn de wettelijke bepalingen? 
  
Beroepskracht-kind-ratio:  
Bij de kinderdagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het 
aantal feitelijk aanwezige kinderen ten minste:  
a. één beroepskracht per drie 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. 
 
3-uursregeling:  
Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af 
te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. In het pedagogisch werkplan van het 
kinderdagverblijf staat beschreven op welke tijden er minder beroepskrachten worden 
ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop 
in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-
kindratio. De drie uurs regeling van het kinderdagverblijf is vastgelegd in een apart 
document. Humpie Dumpie is niet langer open dan 10 uur en daarom is de drie-uursregeling 
niet van toepassing. 
 

 
 
 



 
 
 
Onze pedagogisch medewerkers werken een zgn. vroege of late dienst. De vroege dienst 
begint om 7.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Er beginnen altijd twee pedagogisch 
medewerkers om 7.30 uur. De andere drie pedagogisch medewerkers hebben een late 
dienst. Deze dienst begint om 8.30 uur en eindigt om 18.00 uur. 
 
Hoe passen wij bij De Koekenbieren dit 4-ogen en oren principe toe in de dagelijkse praktijk? 
 
Transparantie 
De groepsruimtes op het kinderdagverblijf hebben veel ramen. Tussen de twee ruimtes is er 
een groot raam aanwezig, zodat de medewerkers indien noodzakelijk naar elkaar kunnen 
kijken. De verschoonruimte tussen de twee groepsruimtes heeft een raam met zicht op de 
babyruimte en de deuren bestaan voor het grootste gedeelte uit een raam. 
 
Personeelsbezetting 
Op het kinderdagverblijf zijn er op een dag voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig. 
De inzet van stagiaires vergroot de aanwezigheid van ogen en oren. 
 
Specifieke situaties  
Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen 
is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en 
orenprincipe. 
 
Breng en haal momenten tijdens de 3 uursregeling.  
3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld. 
In de praktijk worden de kinderen van verschillende groepen enige tijd samen in een van de 
groepsruimtes opgevangen door twee pedagogisch medewerkers (het vroege begin, 7.30-
8.30 uur en het late eind van de dag, 17-18 uur).  
Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een 
ouder binnen- of langsloopt en hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich 
onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. 
 
Slaapruimte 
De slaapruimte is aangrenzend aan de babygroep, als een medewerker de slaapruimte 
binnen gaat blijft de deur open. Onregelmatig en onverwacht kunnen er andere medewerkers 
binnen lopen. Er wordt een babyfoon gebruikt. 

 
Toezicht bij buiten spelen  
Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met kinderen.  
Het buitenspelen op de speelplaats is zichtbaar voor de medewerkers van de babygroep. 
Ook is de speelplaats zichtbaar voor omringende woningen. De zichtbaarheid voor de 
buurt/omgeving moet zo min mogelijk belemmerd worden. Van de omwonenden verwachten 
wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen medewerkers die iets willen doen dat niet 
toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar 
niemand hen kan opmerken. 

 
 


