
 
Toepassing van het vierogenprincipe bij Kwiebus  
 
Vanaf 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” verplicht voor kinderdagverblijven. 
Dit 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.    
 
Ouders en oudercommissie moeten jaarlijks geïnformeerd worden over de invulling van het 
vierogenprincipe. Dit dient als controle-instrument. De oudercommissie adviseert daarbij 
over de invulling van het vierogenprincipe. De GGD toetst hierop.   
 
Uitgangspunt is dat de werkwijze pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar 
moet zijn.  
 
Bij Kwiebus komt het weinig voor dat een pedagogisch medewerker (pm) alleen op de 
groep staat. Voor de momenten dat het wel gebeurt nemen we onderstaande maatregelen.  
 
 Openen en sluiten van het pand kan een pm alleen doen, maar zodra er kinderen 

zijn moeten er altijd 2 personen aanwezig zijn. Dit voor de veiligheid van de PM en 
de kinderen. 

 
 Er staan minimaal 2 en maximaal 4 pm’s op een groep. 

 
 Bij een lagere kindbezetting, waarbij maar 1 pm nodig zou zijn, worden groepen 

samengevoegd of blijft de deur tussen de groepen open.   
 
 In de 3 uurs regeling is vastgelegd hoe de bezetting pm’s over de dag verdeeld is op 

de groepen.  
 
 Er lopen aan het begin en het eind van de dag continu ouders in en uit om te 

brengen en halen.  
 
 In de pauze kunnen naast elkaar gelegen groepen bij elkaar gaan zitten.   

 
 Elke groep heeft een verbinding naar een naastgelegen groep, de deuren kunnen 

open.   
 
 Toegangsdeuren van groepsruimtes, verbindingsdeuren naar naastgelegen 

groepsruimtes en deuren naar de slaapkamers hebben ramen. 
 
 Verschoonruimtes komen uit op de groep en hebben ramen.  

 
 Op de slaapkamer staat de hele dag een babyfoon aan. 

  
 De 3 + groep gebruikt de teamruimte, waar ook ramen aanwezig zijn, of de hal. De 

hal heeft weer een verbinding met het kantoor waar de deur meestal open staat en 
er zijn vanuit de hal ramen naar de groepen.  

 
 Als er een stagiaire aanwezig is, is dat een extra persoon op de groep.  

 
 Bij de muziekjuf is altijd een pm aanwezig.   



 
 Buiten zijn er altijd meerdere pm’s aanwezig. Er gaat een telefoon mee naar 

buiten.  
 
 De directeur of team coördinator wordt ingeschakeld als iemand toch alleen staat 

en er niemand anders in de buurt is.  
 
Het belangrijkste vinden wij een open aanspreekcultuur. Kijken naar je collega’s en 
benoemen wat je ziet. De pm’s zijn geschoold in het onderling feedback geven.      

       
Vanwege het pedagogische belang van rust op de groep en de veiligheid van de kinderen, 
wilden we de deuren meer dicht houden en voorkomen dat collega’s regelmatig kwamen 
binnenlopen. Die onverwachte sociale controle vinden we nu van toegevoegde waarde. We 
zullen hierbij wel kijken naar een verantwoorde balans, in het belang van het kind.   
 
Wij werken volgens de meldcode kindermishandeling, die indien nodig ook toegepast moet 
worden bij collega’s.  



3 uurs regeling IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
 
Kwiebus is 11 uur per dag aaneengesloten open, van 7.30 tot 18.30 uur. Er mag 3 
uur per dag worden afgeweken van de vereiste beroepskracht kind ratio (bkr).  
Tijdens die 3 uur wordt minimaal de helft van de vereiste bkr ingezet.  
 
Bij Kwiebus komen 3 varianten voor, er zijn op basis van het aantal kinderen 2, 3 of 
4 pedagogisch medewerksters (pm) op de groep aanwezig.  
Bij het afwijken van de bkr moeten dat er dan 1 of 2 zijn. Hieronder staat het 
schema waarin de tijden van het afwijken vermeld zijn. De breng en haal tijden 
worden gemonitord, zodat we kunnen bepalen of de hier omschreven indeling blijft 
kloppen.  
 
Met 2 pm op de groep wordt het volgende schema gehanteerd. 
 
7.30 tot 8.00 uur       1 pm op de groep, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
8.00 tot 9.00 uur     1 pm, hier wordt afgeweken van de bkr.  
9.00 tot 13.15 uur     2 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr.  
13.15 tot 14.15 uur 1 pm,  2x een half uur pauze per pm, afwijking van de bkr. 
14.15 tot 17.00 uur   2 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
17.00 tot 18.00 uur 1 pm, hier wordt afgeweken van de bkr. 
18.00 tot 18.30 uur    1 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr.   
 
Met 3 pm op de groep wordt het volgende schema gehanteerd.  
 
7.30 tot 8.00 uur        1 pm op de groep, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
8.00 tot 9.00 uur      2 pm, hier wordt afgeweken.  
9.00 tot 13.00 uur      3 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
13.00 tot 14.30 uur  2 pm, 3x een half uur pauze per pm, afwijking van de bkr. 
14.30 tot 17.00 uur    3 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr.     
17.00 tot 17.30 uur  2 pm, hier wordt afgeweken van de bkr. 
17.30 tot 18.30 uur     1 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr.   
 
Met 4 pm op de groep wordt het volgende schema gehanteerd. 
 
7.30 tot 7.45 uur       1 pm op de groep, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
7.45 tot 8.15 uur     2 pm, hier wordt afgeweken van de bkr.  
8.15 tot 9.00 uur    3 pm, hier wordt afgeweken van de bkr.  
9.00 tot 13.00 uur    4 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr   
13.00 tot 14.00 uur 2 pm, 2x een half uur pauze voor 2 pm, afwijking vd bkr. 
14.00 tot 17.00 uur    4 pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr. 
17.00 tot 17.15 uur  3 pm, hier wordt afgeweken van de bkr. 
17.15 tot 17.45 uur  2 pm, hier wordt afgeweken van de bkr. 
17.45 tot 18.30 uur     1pm, hier wordt niet afgeweken van de bkr   


