Protocol vier-ogen
Doel:
Zorgen voor continu vier ogen toezicht op alle mensen die werken met kinderen binnen Mops Kinderopvang.
Als medewerkers alleen op de groep staan of alleen in een ruimte met kinderen werken wordt dit ondervangen
door doorzichtige afscheidingen, openstaande deuren, camera- en/of geluidstoezicht.
Waarom?
In het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen staat dat de houder van een kindercentrum de
dagopvang op zodanige wijze organiseert, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere
volwassene.
Verankering:
Het protocol Vier-ogen staat in ons pedagogisch beleidsplan; de sancties bij het niet nauwkeurig uitvoeren van
dit protocol staan in de werkinstructie.
Uitgangspunt:
(Indien mogelijk) maken twee stamgroepen aan het begin en aan het einde van de dag en tijdens pauzes
gebruik van één stamgroepsruimte, zodat er twee medewerkers aanwezig zijn. Indien aanwezig worden
stagiaires ingezet voor aanvullend toezicht.
Bij het verschonen of gebruik maken van een sanitaire ruimte is er altijd de mogelijkheid om vanaf de
groepsruimte mee te kijken, of er staat een camera aan. Op de slaapkamers staat altijd een babyfoon aan. Op
het moment dat er een medewerker alleen op de groep staat wordt het camera toezicht ingeschakeld. Als een
medewerker samen met één of meerdere kinderen één van de andere ruimtes in het gebouw (bijvoorbeeld de
keuken) bezoekt, staat de deur altijd open. Op momenten dat er één medewerker op de groep aanwezig is, kan
er door het management van Mops Kinderopvang meegekeken en geluisterd worden via de camera’s. De
kinderen mogen op deze momenten nooit buiten het zicht van de camera’s zijn, alle ruimtes die nodig zijn voor
een goede opvang zijn voorzien van camera’s.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
Managementteam en directie
Bij dit protocol horen:
Werkinstructie Vier-ogen
Logboek Vier-ogen
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