Achterwachtregeling PKR
We staan altijd met minimaal twee medewerkers, maar indien er in nood slechts één
pedagogisch medewerker aanwezig is, dan is de achterwachtregeling van toepassing.
Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar
dient te zijn die binnen 15 minuten de kinderopvang kan bereiken Er wordt tevens
meegekeken met cameratoezicht.
Wijkt de PKR af voor 09:30 uur, tussen 12:00 – 15:00 uur en na 17:00 uur, dan wordt er
een volwassene op de groep ingezet. Deze volwassene behoeft niet gediplomeerd te zijn
(stagiaire, vrijwilliger).

Vierogenprincipe bij de dolfijntjes
Vanaf 1 juli 2013 is het vierogen principe verplicht voor alle kinderdagverblijven om de
veiligheid in de kinderdagverblijven te waarborgen en te vergroten.Dit vormt een
belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag.
Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een
pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of
andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien
of gehoord kan worden door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het
risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat
volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende
langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.
Onze toepassing van het vierogenprincipe:
✔ De indeling van de locatie (naast het winkelcentrum en scholen) speelt een
belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie, we hebben veel
ramen zodat er makkelijk naar binnen gekeken kan worden.
✔ Open aanspreekcultuur (we spreken elkaar aan).
✔ Cameratoezicht op de groep.
In het kader van het vierogen principe staat dagelijks de camera aan. Wanneer een
pedagogisch medewerker alleen op de groep staat let de bevoegde mee op gedurende
de dag.

Achterwacht:
Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar
dient te zijn die binnen 15 minuten de kinderopvang kan bereiken.
Wanneer een pw alleen op de groep staat, moet er een achterwacht ‘’geregeld zijn’’.
Deze achterwacht hoeft dus niet per se in pand aanwezig te zijn maar moet wel binnen
enkele minuten ter plekken kunnen zijn.
Op kinderdagverblijf de Dolfijntjes is een achterwachtregeling van toepassing.
Bij de Dolfijntjes zijn de achterwachten, in volgorde:
1) Naam: I Azor, bereikbaar: 0610704XXX
2) Naam: M. El khantouri, Bereikbaar: 06593810XXX
3) Naam: A. Ozturk, bereikbaar: 0646288XXX

