
  Vierogenprincipe 

 

   

1 

Versie:2 Initialen auteur: H.F. Datum: 30-9-2016 

1 Doel 

Deze procedure bevat een beschrijving van de afspraken binnen SKDH over hoe invulling 
wordt gegeven aan het vierogenprincipe m.b.t. het werken op de kinderdagverblijven en 
peuterspeel- en leergroepen. 

 

2.  Procedure 

 

2.1 Inleiding 
 

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of 
meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep 
staan. Zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee 
te kijken of te luisteren. Het vierogenprincipe geldt alleen voor de kinderdagverblijven en de 
Peuterspeel- en Leergroepen.  
 
2.2 Aanbevelingen vierogenprincipe  

Om het meeluisteren en meekijken zo optimaal mogelijk te faciliteren hebben wij organisatie 

breed aanbevelingen gemaakt. Deze afspraken zijn op bouwkundig, transparantie en 

audio/visueel niveau. Deze afspraken gelden voor iedere locatie indien men alleen staat op 

een groep. 

5.1.1  Gebouw en ruimte 
- Iedere groepsruimte heeft doorzichtige afscheidingen naar de (gemeenschappelijke) 

gang en/of naar aangrenzende groepsruimtes of buiten. 

- Verschoonruimtes moeten zicht of hoorbaar zijn vanuit de groepsruimte. 

- Ramen worden niet beplakt ( folie, foto’s of werkjes) om de zichtbaarheid te 
vergroten. 

- Kinder wc’s zijn open of voorzien van halve deuren. 
- Slaapkamers zijn indien mogelijk voorzien van een raam (patrijspoort) en babyfoon. 

5.1.2 Transparantie 
- Men werkt zoveel mogelijk met de (groeps)deuren open. Groepen worden 

samengevoegd wanneer mogelijk. Vaak aan het begin of het einde van de dag. 
- Men loopt makkelijk elkaars ruimte binnen. (Zie ook open aanspreekcultuur) 

- Werktijden van de stagiaire, de medewerker schoonmaak etc. worden waar mogelijk 

gekoppeld aan het alleen staan van medewerkers. 

 

5.1.3 Audiovisueel 
- Babyfoons of cameratoezicht worden ingezet op groepen waar de zichtbaarheid 

ondanks de doorzichtige afscheidingen niet optimaal is. Door het inzetten van 
babyfoons kan in een andere groep worden meegeluisterd. 
 

2.3  Evaluatie vierogenprincipe 

Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie (RI&E) gemaakt ten aanzien van het 

vierogenprincipe in de QuickScan veiligheid en gezondheid op de locaties. Door middel van 

deze QuickScan wordt in beeld gebracht in hoeverre een volwassene en/of medewerker ten 
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alle tijden gezien of gehoord kan worden in het kind centrum. In de QuickScan komen alle 

gebouwdelen aan bod.  

De QuickScan en de maatregelen worden inzichtelijk gemaakt in het locatie specifiek plan 

Veiligheid en gezondheid in de beleidsmap op de opvanglocatie.  

5.3 Advies oudercommissie  

SKDH heeft de plicht de oudercommissie jaarlijks te informeren en eventueel om advies te 

vragen over de risico-inventarisatie en evaluatie en de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan het vierogenprincipe.  

5.4 Inzet audiovisuele middelen 
 

Op een aantal locaties is op bepaalde dagdelen gezien het aantal geplaatste kinderen maar 
1 pedagogisch medewerker aanwezig. In deze gevallen kan er voldaan worden aan het 
vierogenprincipe door de inzet van audiovisuele hulpmiddelen zoals een camera.  Een 
camera kan alleen ingezet worden na informeren van de oudercommissie. 
 
Babyfoons kunnen ingezet worden als middel tussen groepen en /of groep en slaapkamer 
om elkaar te horen. Indien er twee groepen op een dag bezet zijn waar op 1 of beide 
groepen alleen gewerkt wordt kunnen babyfoons ingezet worden om elkaar te zien en/of 
horen om het vierogenprincipe te waarborgen. 
 
De plaatsing van camera’s is alleen toegestaan indien dat noodzakelijk is voor de behartiging 
van het bedrijfsbelang. Een dergelijk belang kan bijvoorbeeld bescherming van de 
aanwezige kinderen zijn. De plaatsing van de camera dient passend te zijn voor het doel 
waarvoor zij worden ingezet.  Dit betekent dat een camera op werkplekken waar geen 
kinderen zijn en/of waar een zekere mate van privacy gerespecteerd dient te worden niet is 
toegestaan (denk aan toiletten, verschoonruimtes). 
 
Indien er een camera wordt ingezet dan kan alleen de desbetreffende teamleider of 
dienstdoende regiomanager inloggen op de camera om zo mee te kunnen kijken/luisteren op 
de locatie.  
 
De camera is met een wachtwoord beveiligd om het hacken van de beelden te bemoeilijken.  
De wachtwoorden worden beheerd door de systeembeheerder. 
 
Beelden worden nooit opgeslagen in een buffer en bewaard. Er kan alleen gezien worden 
wat er op een locatie op het moment van inloggen speelt, beelden kunnen achteraf niet 
worden teruggekeken. Zo wordt getracht uit te sluiten dat beelden gebruikt kunnen worden 
voor doeleinden die niet wenselijk geacht worden. 
 
Wegens privacyoverweging wordt er alleen gebruik gemaakt van de camera’s op het 
moment dat er door 1 medewerker gewerkt wordt op een locatie. Indien een pedagogisch 
medewerker alleen op een locatie werkt dan dient men dat te melden bij de desbetreffende 
teamleider of dienstdoende regiomanager zodat deze bewust gemaakt wordt dat er het 
betreffende dagdeel ingelogd kan worden op de camera. Mocht de camera tijdelijk defect zijn 
dan dient de medewerker de desbetreffende teamleider of dienstdoende regiomanager te 
informeren zodat de teamleider/ regiomanager tijdens onverwachte momenten op de groep 
komt kijken en het vierogenprincipe gewaarborgd blijft. 
  
 

 


