
 

Het vier ogen principe 
 
 
Het vier ogen /oren principe wordt binnen Dribbel zoveel mogelijk nageleefd. Uitgangspunt hierbij is 
dat er in het dagverblijf en de BSO indien mogelijk altijd twee volwassenen zijn die de groep kinderen 
kunnen zien of horen. Op de BSO fungeert KDV Dribbel met openen en sluiten als achterwacht. 
Dribbel is op 5 minuten afstand. 
 
Binnen het KDV 
Maatregelen die genomen zijn is een hek tussen twee groepen te plaatsen (open deuren beleid), 
gebruik te maken van intercom en telefoon en door gebruik te maken van de zogeheten 
achterwachten in de vorm van stagiaire,  directie en de derde man op de groep. Zo hebben we met 
elkaar de afspraak;  zodra we alleen draaien op de groep blijft de deur open. 
 
 
Aanwezigheid personeel; openen en sluiten 
 
7.30 - 8.00 2 leidsters aanwezig (vroege dienst). 
8.00 - 8.30 4 leidsters aanwezig (tussen dienst) en achterwachten (stagiaires en /of directie) 
8.30 - 9.00 5 leidsters aanwezig (derde man /achterwacht)  
9.00  de late dienst komt binnen, er zijn nu in totaal 9 leidsters aanwezig. 
 
17.00   de vroege dienst gaat naar huis. 
17.30  de tussendienst gaat naar huis. 
18.00  de derde man / achterwacht vertrekt. 
18.30  de late dienst gaat naar huis. 
 
We hebben een goed beeld wanneer het druk is met brengen en halen in verband met het blokken 
systeem wat Dribbel hanteert. Hierdoor kunnen wij gericht plannen. 
Van deze tijden kan worden afgeweken op bijvoorbeeld rustige dagen (woensdag en vrijdag) of bij 
ziekte van het personeel en tijdens vakanties. Op deze dagen zal er eerder gekoppeld worden in 
verband met het vier ogen principe. 
Tijdens de pauze van het personeel is er ook altijd een achterwacht aanwezig. Dit kan een stagiaire 
zijn die ondersteunt of we maken gebruik van de intercom. Ook blijven de deuren zoveel mogelijk 
open zodat je altijd makkelijk kunt binnenlopen. De achterwacht is bij allen bekend.  
 
Vanaf 16.30 worden de kinderen gehaald. Vanaf 17.00 gaan de eerste leidsters naar huis. In de 
praktijk blijkt dat het tussen 17.00 en 17.45 een komen en gaan is van ouders. Er wordt dan in ruime 
zin gebruik gemaakt van het vier ogen en oren principe. Ook is de achterwacht aanwezig, deze 
rouleert zowel s- morgens als s-avonds tussen de groepen. Vanaf 17.30-17.45 wordt de balans 
opgemaakt of er gekoppeld kan worden qua kind aantal en leidsters.  
 
Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk invulling te geven aan de aanbevelingen van het 
rapport Gunning. 
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