
Vier ogen principe bij Koetje Boe 

 

Vanaf 1 juli 2013 treedt het ‘vierogenprincipe’ in werking. Wettelijk is vastgesteld dat er in 

de kinderopvang altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een 

beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er op elk 

moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.  

Samen met de oudercommissie van kinderdagverblijf Koetje Boe zijn we tot de volgende 

invulling gekomen van ons ‘vierogenprincipe’.  

Normaal gesproken staan er iedere dag 2 á 3 leidsters op de groep. Daarnaast werken we op 

maandag, dinsdag en donderdag met een stagiaire. 

Tijdens het openen en sluiten is er doorgaans maar één leidster aanwezig. 

De roosters van de medewerkers zijn zo afgestemd dat er iemand maar 15 minuten alleen 

staat en dan komt de volgende leidster al. Tijdens openen en sluiten heb je regelmatig 

ouders die binnenlopen om hun kind te brengen en weer op te halen.  

Het kan voorkomen dat er een BSO leidster alleen op de groep staat. Door de glazen wanden 

kan degene die in de kantine zit te werken mee kijken. Dit zelfde geldt voor de babyruimte in 

de speelhal. In de ochtend en einde van de middag lopen daar ouders binnen om hun kind 

weg te brengen en weer op te halen. De medewerker die in de kantine zit te werken kan via 

het raam naar binnen kijken.  

Voor de groepen in het woonhuis geldt hetzelfde. De medewerker van de babygroep opent 

om 7.30u en de medewerker van de peutergroep opent boven om 7.30u. Tijdens die 

momenten heb je inloop van ouders die hun kind komen brengen. Kort daarna staat de 

volgende medewerker al ingepland. Wanneer een medewerker langer dan een kwartier 

alleen staat zorgen we ervoor dat er een stagiaire eerder staat ingepland, zodat je je toch 

kunt houden aan het vier ogen principe.  

Boven op de slaapkamer staat een babyfoon waardoor je hoort, waardoor je ook hoort wat 

er boven gebeurt.  

De ruimte beneden in het woonhuis is een open ruimte met veel ramen waardoor we veel 

overzicht hebben zowel binnen als buiten.  

Op de slaapkamers staan altijd de babyfoons aan, waardoor je dus altijd kan meeluisteren 

wanneer er een medewerker op de slaapkamer is.  

Tijdens het wandelen gaan we altijd met z’n tweeën op uitstapje. Ook blijven er nog genoeg 

medewerkers achter om even binnen te wandelen en te controleren.  

Met grotere uitstapjes is het ons doel om ouders te benaderen om met ons mee te gaan, 

zodat we altijd voldoende overzicht hebben.  

In de vakantieperiode kan het wel eens voorkomen dat we alleen op de groep staan, 

doordat er minder kinderen zijn. In het woonhuis en buiten op de speelplaats hebben wij 



camera’s hangen. Op deze manier zorgen we ervoor dat er altijd een andere volwassenen 

mee kan kijken op de groepen.  


