
  

 

Vierogenprincipe 
 
Kindercentrum het groenehuis vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden 
opgevangen. We willen zorgdragen voor de groots mogelijke veiligheid van kinderen om een slechte pedagogische 
aanpak, misbruik en/of mishandeling te voorkomen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie 
op verschillende manieren in praktijk. Vanaf 1 juli 2013 moet een kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) aan de eisen die gesteld 
worden aan het vierogenprincipe voldoen. De GGD controleert kindercentrum het groenehuis. 
  
Transparantie van het gebouw  
 
Kindercentrum het groenehuis voldoet volledig aan de bouwkundige normen in het kader van het vierogenprincipe. Het 
gebouw is bijzonder transparant door het gebruik van uitzonderlijk veel glas.  

 Door de glazen schuifpuien is er binnen altijd goed zicht op alle groepen en het speelplein. Niet alleen vanuit 
binnen, maar ook vanuit buiten is er altijd zicht op de groepen mogelijk. 

 Alle verschoonruimten hebben rondom glas en zijn goed inzichtelijk vanuit de groep, het speelplein en vanuit 
buiten.  

 Alle deuren van de slaapkamers hebben een glasopening en zijn goed inzichtelijk vanuit de groep. 

 Nagenoeg alle deuren van kindercentrum het groenehuis hebben deuren met een glasopening.   

 Aan zowel de voorzijde (wandelboulevard) als aan de achterzijde (parkeerterrein ziekenhuis Bernhoven) van het 
gebouw kunnen passanten uitstekend naar binnen kijken. 
 

Afspraken in het kader van vier ogen en vier oren 
  

 Als in de ochtend vanaf 6.45/7.30 uur en aan het einde van de middag tot 18.30 uur één medewerker aanwezig 
is op de groep kunnen ouders voortdurend binnenkomen. In de periode dat kinderen gebracht of gehaald 
worden heeft een pedagogisch medewerker niet de kans om zich af te zonderen in een slaapkamer. Als er één 
pedagogisch medewerker in het gebouw aanwezig is, is er (ongeacht het tijdstip) altijd een achterwacht geregeld 
die aanwezig is of binnen ambulancetijd aanwezig kan zijn. In principe is de oprichter/eigenaar aan het einde van 
de dag tot sluitingstijd aanwezig. 

 ’s Middags staan pedagogisch medewerkers om de beurt een half uur alleen op de groep, als de andere 
pedagogisch medewerker met pauze is.  

 Een stagiaire wordt bij voorkeur ingezet op dagen en/of momenten dat er één pedagogisch medewerker op een 
groep werkzaam is. 

 Conform ons Pedagogisch beleidsplan kunnen activiteiten ook plaatsvinden in een andere ruimte dan de 
groepsruimte (b.v. de proeftuin). Dit heeft te maken met het aanbieden va verschillende activiteiten die 
aansluiten bij de ontwikkelingsgebieden. Omdat bij deze activiteiten ook andere medewerkers betrokken 
kunnen deze momenten benut worden in het licht van het vierogenprincipe. 

 De oprichter/eigenaar komt regelmatig (onaangekondigd) op de groep om even iets door te geven, af te geven, 
op te halen of na te vragen. In de situatie dat er één pedagogisch medewerker op een groep staat komt de 
oprichter/eigenaar extra vaak (onaangekondigd) op de groep. 

 Voor slaapkamers die niet direct aan een groepsruimte grenzen gebruiken we een babyfoon. Dus op het moment 
dat een kind op de 1

e
 verdieping naar bed gebracht wordt en/of in bed ligt gebruiken we een babyfoon, die op 

de groep (beneden), buiten of op kantoor door een andere medewerker goed hoorbaar is. 

 Conform onze afspraken in het kader van Veiligheidsmanagement worden slapende kinderen ieder kwartier 
gecontroleerd. Een medewerker kan zich dus nooit langer dan 15 minuten afzonderen in een slaapkamer. 

 Ons pedagogisch handelen staat met regelmaat op de agenda. Zo besteden we aandacht aan onze manier van 
werken en het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’ van Elly Singer en Loes Kleerekoper. Zo blijft onze 
manier van waarop we willen werken met kinderen steeds weer onder de aandacht. 



  

 

 We handelen conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook dit onderwerp staat 
structureel op de agenda zodat medewerkers weten welke stappen gezet moeten worden bij een vermoeden 
van mishandeling of geweld. In dit verband verwachten we ook nog afspraken te kunnen maken met de 
aandachtsfunctionaris van ziekenhuis Bernhoven. 
 

Afspraken als het gaat om medewerkers van kindercentrum het groenehuis 
 

 We hanteren een strenge werving- en selectieprocedure, waarin we zowel tenminste één referentie checken als 
ook goed naar ons onderbuik gevoel luisteren. Ook worden sollicitanten door meerdere personen (zowel 
oprichter/eigenaar als een pedagogisch medewerker) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op een 
groep mee. In de eerste weken zal een nieuwe pedagogisch medewerker nooit alleen op de groep staan.  

 Van al onze medewerkers hebben we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in ons bezit. Deze worden jaarlijks 
gecontroleerd door de GGD. 

 Alle medewerkers spannen zich in om een open aanspreekcultuur te bevorderen. In ons Pedagogisch 
beleidsplan staat omschreven hoe we omgaan met kinderen. Mocht een collega zich daar niet aanhouden, dan 
spreken we elkaar daarop aan. Volledigheidshalve verwijzen we ook naar onze werkafspraken in het kader van 
Veiligheidsmanagement en Gezondheidsmanagement. Pedagogisch medewerkers geven elkaar feedback over 
dingen die goed gaan, maar ook over dingen die minder goed gaan. Het geven en ontvangen van feedback is een 
terugkerend onderwerp tijdens bijvoorbeeld een teamoverleg en een functioneringsgesprek. Verder wordt er 
van medewerkers verwacht dat ze elkaar (indien nodig) beroepsmatig ter verantwoording roepen, zoals 
omschreven in de beroepscode kinderopvang. 

 De omgangsnormen voor alle medewerkers zijn vastgelegd in een Gedragscode. In een arbeidsovereenkomst 
tekenen medewerkers te allen tijde te handelen conform de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 
Beroepscode kinderopvang en de Gedragscode. 
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