
Het vier- ogenprincipe 
 
Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar 
rapport de term vier- ogenprincipe geïntroduceerd. Het vier- ogenprincipe is de basis voor 
veiligheid in de kinderopvang en houdt in dat bij kindercentra in de dagopvang altijd een 
volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. 
 
Hieronder volgen de maatregelen die wij hebben getroffen om op een verantwoorde manier 
uitvoering te geven aan het vier – ogenprincipe. 
 

- Wij hebben een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op 
bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken laag is. 

- Wij hebben er bouwkundig voor gezorgd dat elke groep ramen en glas in de deuren 
heeft, waardoor de pedagogisch medewerksters goed zicht hebben op elkaar. 

- In de slaapkamers maken wij gebruik van babyfoons zodat pedagogisch 
medewerksters kunnen horen wat er in de slaapkamers gebeurd. 

- Rooster technisch is het geregeld dat iedere groep een leidster heeft die opent en sluit. 
Wij kiezen ervoor om dit op de eigen groep te doen in het belang van de rust voor de 
kinderen. In voorkomende gevallen kunnen we er voor kiezen om de groepen samen te 
voegen. Er is echter nooit een pedagogisch medewerkster alleen in het 
kinderdagverblijf. 

- Vanaf Januari 2013 zal er een camerasysteem in de slaapkamers, verschoon- / toilet 
ruimtes en op de groepen aanwezig zijn. Deze zal aangezet worden op de momenten 
dat een pedagogisch medewerkster alleen op de groep aanwezig is zoals in de ochtend, 
pauze momenten, sluiting van de dag en op woensdag en vrijdag. Dit zijn de dagen dat 
er wel eens een pedagogisch medewerkster alleen werkt. 

- Om privacy redenen worden de camerabeelden niet opgenomen maar zijn deze live op 
een scherm te bekijken vanaf de andere groepen zodat we het vier- ogenprincipe 
naleven. 

 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Voor vragen is bellen en mailen altijd mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Germa van Leeuwen 


