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PROTOCOL 4-OGENPRINCIPE 
 
“Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de commissie Gunning: 'Een situatie 
waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van 
veiligheid niet acceptabel.' De kinderopvang moet dus voorkomen dat beroepskrachten zich met één of een aantal 
kinderen kunnen isoleren. Deze maatregel is vertaald als 'meer ogen op de groep', 'meer oren op de groep' en 
'transparantie van de ruimtes'. 
 
Hoe het 4-ogenprincipe werkt in de praktijk, is beschreven in de publicatie Het vierogenprincipe in de dagelijkse 
praktijk (2012) van Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK. Hierin vertellen vijf kinderopvangondernemers 
hoe zij invulling geven aan dit principe”.  
 
De uitvoering: 
 
De werkroosters worden door de locatiehoofden, aan de hand van de PKR-richtlijnen, gecontroleerd. Zij streven 
er zoveel mogelijk naar dat er meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep. (dit kan ook een 
pedagogisch medewerker met een stagiair zijn) 
 
Voor de locaties van kinderopvang Mamaloe zijn er verschillende mogelijkheden om het 4-ogenprincipe te bereiken, 
waaruit de pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het werkrooster, dagelijks een keuze maken: 
 
 
Locatie Dorpsstraat: 

- Groepen worden samengevoegd als er in de beide groepen maar één pedagogisch medewerker aanwezig 
is. Is dit in 1 groep of aan het begin en/of eind van de dag het geval, dan is meekijken via de glazen deuren 
van de keuken altijd mogelijk. 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / kantoorpersoneel komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes en gangen.  

- Er zijn altijd audiovisuele middelen aanwezig en werkzaam, zoals een babyfoon en camera in de 
slaapkamers.  

- Er is facetime of Microsoft teams contact met een andere locatie of het centraal kantoor / andere groep, 
op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt. 

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
 
Locatie Brede School de Rode Schouw: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimte en gang middels een raam in de deur.  

- Er zijn altijd audiovisuele middelen aanwezig en werkzaam, zoals een babyfoon in de slaapkamer.  

- Er is toezicht door de naastgelegen klas op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt, of er 
is facetime of Microsoft teams contact met een andere locatie of het centraal kantoor / andere groep, op 
de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt. 

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 
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Locatie Brede School Oost: 

- Groepen worden aan het begin en/of eind van de dag samengevoegd als er in de kdv/po groepen maar 
één pedagogisch medewerker aanwezig is.  

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur / leerkrachten komen regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er zijn doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes en gangen.  

- Er is facetime of Microsoft teams contact tussen de groepen op deze locatie of een andere locatie op de 
tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt. 

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
 
Locatie Krabbenkooi: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimte en gang middels een raam in de groepsdeur.  

- Er is cameratoezicht (facetime of Microsoft teams contact) met een andere locatie of het centraal kantoor 
/ andere groep op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.   

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
Locatie Zeeridder: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimte en gang middels een raam in de groepsdeur.  

- Er is cameratoezicht (facetime of Microsoft teams contact) met een andere locatie of het centraal kantoor 
/ andere groep op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.   

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
Locatie Montessorischool: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er zijn ramen tussen de groepsruimte en gang. 

- Er is cameratoezicht (facetime of Microsoft teams contact) met een andere locatie of het centraal kantoor 
/ andere groep op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.   

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 
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Locatie Aanloop: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur / leerkrachten komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er is een doorzichtige afscheiding tussen groepsruimte en gang middels een raam. 

- Er is cameratoezicht (facetime of Microsoft teams contact met een andere locatie of  het centraal kantoor 
/ andere groep op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.   

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
Locatie Kiezelrijk: 

- Pedagogisch medewerkers gaan indien mogelijk met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.  

- Pedagogisch medewerkers (ook van de bso) lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder 
kloppen.  

- Het locatiehoofd / de schooldirecteur komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.  

- Er zijn ramen tussen de groepsruimte en gang. 

- Er is cameratoezicht (facetime of Microsoft teams contact) met een andere locatie of het centraal kantoor 
/ andere groep op de tijden dat een pedagogisch medewerker alleen werkt.   

- Tijdens breng- en haaltijden (07.00-09.00 u. / 12.30-13.30 u. / 16.30-18.15 u.) komen er regelmatig ouders 
de groep binnen. 

 
 
De controle: 
 
De directeur-bestuurder:    Bespreekt het beleid t.a.v. het 4-ogenprincipe jaarlijks met  
     de oudercommissies.  
 
De locatiehoofden: - Maken het 4-ogenprincipe bespreekbaar tijdens het agendapunt 

“feed-backronde” en de interne audit in de team overleggen 
- Controleren met regelmaat of de PM-ers facetime of Microsoft 
teams gebruiken wanneer zij alleen op de locatie zijn 

 
De pedagogisch medewerkers:  - Zijn verplicht om “Facetime of Microsoft teams” te gebruiken wanneer 

zij alleen op de opvanglocatie aanwezig zijn.  
- Zij spreken elkaar aan op “ongewenst” gedrag jegens kinderen en 
zijn verplicht hiervan  melding te maken bij het locatiehoofd / de 
directeur-bestuurder / medewerker P&O 


