4 Ogen (-en oren) beleid

Kindcentrum

Kinderopvang / Peuteropvang

De Lutte

Aanleiding:
De Commissie Gunning1 heeft een aantal aanbevelingen gedaan om misbruik in
kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit vierogenprincipe is opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.
‘Een situatie waarin een groep op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één
volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel,’ De kinderopvang moet dus
voorkomen dat beroepskrachten zicht met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze
maatregel is vertaald als ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ‘transparantie
van de ruimtes’.
Kindcentrum Supertof De Lutte vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde
omgeving worden opgevangen. Vanaf 1 Juli 2013 moeten alle kind centra aan de eisen die
gesteld worden in dit principe, voldoen. De GGD zal hier op controleren.
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Bij het openen en sluiten van de dag zijn er minimaal 2 medewerkers in het pand
(1 pedagogisch medewerker met een volwassene (18+) of 2 pedagogisch
medewerkers)
Bij noodsituaties (tijdens openen en/of sluiten) waarbij 1 van de pedagogisch
medewerkers bijvoorbeeld met een kind naar de arts moet, geldt de
achterwachtregeling en zal 1 van deze personen worden opgeroepen.
Voor nieuwe medewerkers en stagiaires geldt; dat ze pas mogen starten als hun
VOG binnen is
Men kan en mag makkelijk bij elkaar binnen lopen
Wij zijn een flexibel kinderdagverblijf, waarbij ouders/verzorgers de gehele dag door,
binnen komen om hun kind te brengen of op te halen
Bij een uitstapje in een kleine groep, zal de pedagogisch medewerker bij gestaan
moeten worden door een stagiaire/ medewerker (indien het pedagogisch
medewerker- kind ratio dit toe laat, anders 2 pedagogisch medewerkers)
We durven elkaar aan te spreken op elkaars handelen en gedrag; dit staat
beschreven in het protocol Houding en Gedrag
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In de slaapkamers word gebruik gemaakt van de babyfoon, tevens zijn deze ruimtes
vanuit de groep in te zien door de ramen in de deur
De aangrenzende groepen hebben raampartijen onderling, maar ook ramen naar de
buitenruimte, deze worden niet helemaal dicht geschilderd
Er zijn ramen met uitzicht op de toiletten en de verschoonruimte
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De Commissie Gunning deed in haar rapport in 2011 n.a.v. de Amsterdamse zedenzaak een aantal aanbevelingen
om misbruik in kinderdagverblijven zoveel mogelijk te voorkomen.

