
 
     
 
 
 
 

Toezicht/ vier ogen principe. 
 
 
De groepsleiding houdt toezicht op de kinderen. Dit wil zeggen dat zij zowel bij het binnen- 
als buitenspelen overzicht houden op de groep met kinderen. Bij toezicht wordt bedoeld een 
compleet overzicht op wat de kinderen aan het doen zijn en waar ze zich bevinden. Soms 
komt het voor dat gezien het aantal kinderen er maar één pedagogisch medewerker 
aanwezig is op de groep. Voor deze momenten is er een achterwacht geregeld. Bij 
calamiteiten kan deze persoon worden ingeschakeld.  
Kinderopvang Swalmen vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde 
omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van 4 ogen, vier oren en 
transparantie op verschillende manieren op de locaties in de praktijk. 
 
Locatie Gevaren en locatie De Octopus 
 
Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot. 
 

 Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers op de groep. Er 
zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig. Aan het begin en einde van de 
dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook 
ouders aanwezig. 

 Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig elkaars groepsruimte 
binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even 
spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er toezicht op elkaar 
(pedagogisch) handelen. 
 

Ook de indeling van de locaties speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en 
transparantie. 
 

 Groepen grenzen aan elkaar en zijn “open”. Er zijn veel ramen, men kijkt en loopt 
gemakkelijk bij elkaar binnen. 

 Door groep overstijgende activiteiten staan de deuren tussen groepen geregeld open. 
Er is daarbij veel onderling contact tussen de pedagogisch medewerkers. 

 Er zijn waar mogelijk open toilet/verschoon ruimtes en/of tijdens verschonen en 
toiletbezoek blijven deuren openstaan. 

  
Ook zorgen we met elkaar voor een open aanspreekcultuur; als je onderbuik gevoel zegt dat 
iets niet klopt, zeg je er wat van alles is bespreekbaar. 

 
Peuterspeelzaal locatie Meesterweg. 
 

 De peuterspeelzaal locatie Meestersweg is gevestigd binnen Basisschool Lambertus aan 
de Meestersweg te Swalmen. De peuterspeelzaal maakt hier gebruik van twee lokalen. 
De leerkrachten van de aangrenzende lokalen zijn op de hoogte dat Kinderopvang 
Swalmen te maken heeft met Wetgeving Kinderopvang. Om het 4 ogen principe te 
waarborgen zullen de leerkrachten met regelmaat de 2 groepsruimten van de 
peuterspeelzaal binnen lopen en is er voldoende doorkijkmogelijkheid d.m.v. glas in en 
langs de deuren. 



 Ook hier geldt Het grootste gedeelte van de morgen zijn er twee pedagogisch 
medewerkers op de groep. Er zijn altijd meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig.  

 Aan het begin en einde van de morgen, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast 
de pedagogisch medewerkers ook voldoende ouders aanwezig door een inlooptijd van 
15 minuten. 

 Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de morgen regelmatig elkaars groepsruimte 
binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even 
spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er toezicht op elkaar 
(pedagogisch) handelen. De pedagogisch medewerkers maken geen gebruik van een 
pauze. 

 De verschoningsruimte ligt tussen de twee groepsruimten in en is er aan beide zijde een 
ruime doorkijkmogelijkheid d.m.v. twee grote ramen. 
 

Op de woensdagmorgen is er opvang in 1 groepsruimte met 1 pedagogisch medewerker. 
Met de leerkracht van het aangrenzende klaslokaal is afgesproken om het 4 ogenprincipe 
zoals hierboven beschreven te waarborgen. Mocht de groep van dien aard groeien in het 
aantal kinderen zal de leidster kind ratio in achtgenomen worden en een tweede 
pedagogisch medewerker vast ingezet worden. 
 
Kinderopvang Swalmen heeft de oudercommissie in staat gesteld advies uit te brengen over 
het 4 ogen principe. 
 
  


