Beleid “Vier ogen principe” Flexikids

Inleiding
N.a.v. het zedendelict in Amsterdam (2010) treedt per 1 juli 2013 het
vier ogen principe in werking.
Wat wordt bedoeld met het vier ogen principe?
De definitie volgens de wetgeving: de houder van een kindercentrum
organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of
de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere
volwassene. Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of
meeluisteren op het kinderdagverblijf. Dat betekent dat met vier ogen,
ook vier oren kunnen worden bedoeld.
Richtlijnen voor de uitvoering:
- De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch
verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
- De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te
worden in het pedagogisch beleidsplan;
- Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over
de invulling van het vier ogen principe op hun locatie.
Uitwerking Flexikids:
Aan het begin en einde van de dag en tijdens pauzes:
- Wordt er gestart en geëindigd met minimaal 2 pedagogisch
medewerkers of 1 pedagogisch medewerker en 1 volwassene;
- Wordt, op het moment dat het pedagogisch verantwoord is, en
een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat, aan de
randen van de dag samengevoegd;
- Wordt er als meerdere kinderen van de babygroep en
peutergroep wakker blijven/zijn beoordeeld of samenvoegen
maakt dat een pedagogisch medewerker niet alleen op de groep
is.

Ten aanzien van transparantie:
- Worden ramen niet dichtgeplakt met werkjes of aankondigingen
etc.
- worden hoekjes zodanig gecreëerd dat de medewerker de ruimte
nog in zijn geheel kan overzien,
- Wordt er in de slaapkamers gewerkt met babyfoons die ook aan
staan en beluisterd worden,
- Worden deuren, mits de pedagogische kwaliteit hier niet onder
lijdt, bewust opengehouden zodat je elkaar kunt horen,
- Gaat het erom dat medewerkers bij elkaar kunnen binnenlopen,
kunnen zien en horen,
- Flexikids heeft webcams hangen op de baby en peutergroep.
Zowel de directie als de ouders kunnen op elk moment van de
dag inloggen en hebben zicht op het groepslokaal.
Tijdens uitstapjes:
Gaan pedagogisch medewerkers minimaal met zijn tweeën op pad met
een groepje kinderen. Afspraken over uitstapjes in de directe
omgeving zijn uitgewerkt in het pedagogisch beleid van Flexikids.
T.a.v. een open aanspreekcultuur:
- Is het de afspraak dat wij elkaar durven aanspreken.
- Kan bij twijfel of niet pluisgevoelens naast de leidinggevende of
directie ook een externe vertrouwenspersoon benaderd worden.
T.a.v. signaleren:
- Wordt bij de pedagogisch medewerkers het protocol opvallend
gedrag en het protocol vermoeden kindermishandeling incl.
signalenlijst geïmplementeerd, en zetten zij deze in waar nodig
- Wordt bij de pedagogisch medewerkers het beleid intimiteit,
seksualiteit en opvoeden geïmplementeerd en zijn pedagogisch
medewerkers op de hoogte van de ontwikkeling van kinderen
hierin.

