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Gemaakt door: Kinderdagverblijf en Coaching Bloem & Groei   
September 2022  



De wet en regelgeving voor kinderdagverblijven wordt elk jaar gecontroleerd en zo nodig 

aangescherpt door de GGD. Wij moeten hierbij ook voldoen aan het vier-ogenprincipe. Dit 

principe garandeert de mogelijkheid dat er naast de leidster nog een andere leidster 

meekijkt/luistert. Dus de pedagogisch medewerkers van Bloem & Groei, kunnen altijd gezien 

of gehoord worden.  

Bloem & Groei is zodanig ingericht dat er overal door meerdere personen gekeken en 
geluisterd kan worden. De deuren waar achter kinderen zich kunnen bevinden, zijn deels van 
kind veilig glas, zodat er altijd zicht is op de personen achter de deur. De verschoonruimte 
biedt zicht op de speelruimte en de tuin, en vanuit de speelruimte en de tuin kan er ook in 
de verschoonruimte meegekeken worden. Het kinder toilet is voorzien van een lage deur, 
waardoor deze van zowel buiten als binnen transparant is.  
De slaapkamers zijn voorzien van een babyfoon en camera. Dit systeem zorgt ervoor dat naast 
het controleren van hoe het met de kinderen gaat, dit ook een controle is voor de 
pedagogisch medewerker collega, als ze op de slaapkamer is.  Op deze manier kunnen wij 
ons 4-ogen principe in stand houden.  
Wij hebben een open cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken en pedagogisch 
medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de 
medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen.  
 
Daarnaast neemt Bloem & Groei de volgende maatregelen om het toezicht op de groep te 
vergroten:  

• Periodes met één medewerker worden geminimaliseerd. 

• Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig 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 zicht op elkaars (pedagogisch) 
handelen 

• Boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch medewerker 

• Uitstapjes worden altijd gedaan met minimaal twee personen, bestaande uit 
minimaal één pedagogisch medewerker. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte 
gesteld.  

• Er zijn ramen geplaatst in alle deuren van ruimtes waar de kinderen verblijven, zowel 
de groepsruimte als de slaapkamers. 

• Ouders kunnen op elk moment de kinderen brengen en halen, er is dus altijd een 
mogelijke inloop van ouders.  

• Het jaarlijks bespreken van het protocol kindermishandeling. In dit protocol is ook 
seksueel misbruik opgenomen. Hierdoor blijven medewerkers alert en wordt er een 
open communicatiecultuur gecreëerd..   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG 
Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met de kinderen, 
dit vanwege de kleinschaligheid van de opvang.  
Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers op de groep.  
 
 
BKR (beroepskracht – kind ratio)  

Wij werken met twee dagdelen, rekening houdend met de pedagogisch medewerker – kind 
ratio (BKR). Per dag mogen wij 3 uur afwijken van het 4-ogen principe.  
 

Dag  BKR ochtend 
afwijking  

BKR pauze afwijking  BKR middag 
afwijking  

Maandag  7.30  – 8.15 uur  13.00 – 14.00 uur  17.15 – 18.00 uur  

Dinsdag  7.30  – 8.15 uur  13.00 – 14.00 uur  17.15 – 18.00 uur  

Woensdag  7.30  – 8.15 uur  13.00 – 14.00 uur  17.15 – 18.00 uur  

Donderdag  7.30  – 8.15 uur  13.00 – 14.00 uur  17.15 – 18.00 uur  

Vrijdag ochtend  7.30 uur (2 pw’ers 
openen samen) 

13.15 uur (2 pw’ers 
sluiten samen af) 

 

 
 
De dagdelen zien er als volgt uit.  
 

Dag  Ochtend  Middag  

Maandag  7.30 – 12.45 uur  12.45 – 18.00 uur  

Dinsdag  7.30 – 12.45 uur  12.45 – 18.00 uur  

Woensdag  7.30 – 12.45 uur  12.45 – 18.00 uur  

Donderdag  7.30 – 12.45 uur  12.45 – 18.00 uur  

Vrijdag  7.30 – 13.15 uur   

 
Achterwachtregeling:  
We zijn een klein hecht team en ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Onze flexibiliteit 
zorgt ervoor dat we ook als invalkracht aanwezig zijn.  
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is bij Bloem & Groei en de PKR 
wordt niet overschreden, zoals tijdens de drie-uursregeling het geval is, dan is een 
achterwacht regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er 
een achterwacht beschikbaar is die binnen 15 minuten bij Bloem & Groei aanwezig kan zijn.  
 
De volgende personen hebben wij aangesteld als onze achterwacht:  

• Frans Assink – 0655056209 

• Judith Wielens – 0620305799 

• Herman en Margret Janssen – 0639114039 
Frans is de man van Corine en tevens onze vrijwilliger en klusjesman. Judith is de moeder 
van Merle en ook werkzaam geweest in de kinderopvang. Zij kunnen binnen 15 minuten bij 
Bloem & Groei zijn. Herman en Margret zijn de buren, zij wonen op 5 minuten afstand van 
Bloem & Groei.  



Ze zijn allemaal op de hoogte van hun rol als achterwacht en weten wat er van ze verwacht 
wordt.  
Hun telefoonnummers zijn opgeslagen in onze werktelefoon.  
 
Werkrooster:  
1 Groep: Kinderdagverblijf en Coaching Bloem en Groei  
Leeftijdscategorie 0-4 jaar, verticaal, maximaal 10 kindplaatsen, 1 groep.  

 
 

Maandag  Merle 7.30 – 17.30  
Pauze 13.00-13.30  
 
Annemiek 8.30 – 18.00  
Pauze 13.30 -14.00  

Dinsdag  Corine 7.30 - 17.30 
Pauze 13.00 - 13.30 
 
Merle 8.30 - 18.00 
Pauze 13.30 - 14.00 

Woensdag  
 

Merle 7.30 – 17.30  
Pauze 13.30 - 14.00  
 
Annemiek 8.00 – 13.30  
 
Corine 13.30 – 18.00  

Donderdag  Annemiek 7.30 – 17.30 
Pauze 13.00-13.30  
 
Merle 8.30 – 18.00 
Pauze 13.30 – 14.00  

Vrijdag  Corine 7.30 – 13.15 
 
Merle 7.30- 13.15 

 

Merle Wielens: werkzaam op de groep op:  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag ochtend. Tijden zie boven Merle Wielens – 0681395754 

Corine Assink: werkzaam op de groep: dinsdag, woensdag middag en vrijdag ochtend. Tijden 

zie boven Corine Assink – 0630190112  

Annemiek Paf: werkzaam op de groep: maandag, woensdag ochtend, donderdag. Tijden zie 

boven. Annemiek Paf – 0627227971 

Frans Assink: de echtgenoot van Corine Assink, werkt als vrijwilliger bij Kinderdagverblijf en 
Coaching Bloem en Groei, inzet naar behoefte.  
Frans Assink - 0655056209      

 


