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1. Algemeen
In juni 2013 is het wettelijk verplicht gesteld het “vier-ogen-principe” te hanteren. Dit principe stelt
dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of -luisteren met de pedagogisch medewerker, zodat de
veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Het vier-ogen-principe staat hieronder beschreven en
wordt regelmatig met de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie besproken en
geëvalueerd. Bij Prins Heerlijk worden er een aantal concrete maatregelen gehanteerd.

2. Ruimte
De locatie van Prins Heerlijk bevindt zich in een woonhuis aan de Prins Hendriklaan. De ruimte is
zoveel mogelijk voorzien van ramen en glazen deuren om de transparantie te bevorderen. Daar waar
de ruimtes klein zijn is er voldoende direct contact en zijn geluiden goed waarneembaar. Af te sluiten
ruimtes, zoals de slaapkamer op de babygroep, zijn voorzien van een babyfoon. Wanneer kinderen
zelfstandig naar het toilet gaan, houden pedagogisch medewerkers toezicht. Een deel van de
speelruimte op de peutergroep wordt ook gebruikt als slaapruimte. Wanneer een pedagogisch
medewerker alleen op de slaapkamer bij de baby’s of slaapruimte bij de peuters aanwezig is, blijft de
deur open.

3. Openings- en sluitingstijden
Prins Heerlijk is een kleine organisatie met één peutergroep en één babygroep. Het kinderdagverblijf
is geopend van 7:30 tot 18:30. Diensten van de pedagogisch medewerkers lopen niet gelijk met deze
open- en sluitingstijden. Daarom heeft Prins Heerlijk een systeem van vroege, midden en late
diensten Wanneer het nodig is, zijn er iedere dag twee pedagogisch medewerkers die een vroege
dienst draaien (één op de peutergroep en één op de babygroep) en twee pedagogisch medewerkers
met een late dienst. Pas wanneer er weinig kinderen aanwezig zijn, wordt er gekeken naar het
samenvoegen van de groepen. Hierdoor kan het zijn dat er bij de opening en de sluiting van het
kinderdagverblijf maar één pedagogisch medewerker aanwezig is. Op deze momenten worden er
veel kinderen gehaald en gebracht en is er dus voldoende toezicht van ouders die in- en uitlopen. De
ouders die hun kind bij Prins Heerlijk op de opvang hebben, zijn in het bezit van de toegangscode van
de voordeur en kunnen zelfstandig binnenkomen. Vanaf het moment dat de pedagogisch
medewerkers samen aanwezig zijn hebben zij oren en/of ogen op elkaar en wordt ook op deze
manier het vier-ogen-principe gewaarborgd. Het kan ook zijn dat er op de groep dusdanig veel
kinderen aanwezig zijn dat er drie diensten nodig zijn per groep (één vroege, één midden en één late)
Het is dan helemaal mogelijk om het vier-ogen-principe te waarborgen.

4. Open werkklimaat
Bij Prins Heerlijk wordt gestreefd naar een open en vertrouwd werkklimaat. Dit houdt in dat de
drempel om elkaar te zien en te spreken laag wordt gehouden en het gemakkelijk is om bij elkaar
binnen te lopen. Daarnaast wordt er van medewerkers verwacht dat zij elkaar aanspreken op het
hanteren van het open werkklimaat. Het open werkklimaat is regelmatig een onderwerp van
bespreking tijdens de teamvergaderingen.

5. Camera’s
Tot slot is Prins Heerlijk voorzien van vier camera’s gericht op de hal beneden en de algemene
speelruimten (dus ook op de slaapruimte van de peuters). Deze camera’s dienen als extra
ondersteuning voor het vier-ogen-principe, maar worden niet continu gescreend. De beelden zijn
direct te zien op een televisiescherm in de groepsruimten. Hierbij wordt geen geluid opgenomen. De
camerabeelden worden niet bewaard en dienen uitsluitend ter waarborging van het vier-ogenprincipe.

