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Aanleiding 
 
Het ministerie van SZW heeft ons per brief van februari 2013 meegedeeld, dat handhaving van het 
vierogenprincipe verplicht wordt met ingang van 1 juli 2013. Artikel 5a van de Regeling Kwaliteit 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen luidt: 
 
"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." 
 
Het ministerie heeft desgevraagd telefonisch erkend, dat het laatste woord "kan" voor een grijs gebied 
zorgt, wat aanleiding kan geven tot interpretatieverschillen en conflicten met de controlerende 
instanties. In haar brief zegt het ministerie, dat een beroepskracht nog steeds alleen op een groep 
mag staan. De regel geldt voorlopig alleen voor Dagopvang en dus niet voor Buitenschoolse opvang. 
Hierna beschrijven wij op welke wijze kinderdagverblijf Sneeuwwitje aan het vierogenprincipe voldoet. 
 
 
 
Hoe voldoet Sneeuwwitje aan het vierogenprincipe? 
 
In februari 2013 zijn wij tot de conclusie gekomen, dat Sneeuwwitje altijd al aan het vierogenprincipe 
heeft voldaan. Ter voldoening aan genoemd artikel zijn geen extra bouwkundige of andere technische 
voorzieningen nodig. Evenmin zijn organisatorische aanpassingen nodig. 
 
Alle vier de groepsruimtes voor dagopvang (lokalen) zijn, zowel naar buiten als naar de gang, voorzien 
van goed doorzichtige ramen, zonder gordijnen. Alle groepsruimtes hebben een deur naar de gang, 
die niet met een slot afsluitbaar is. 
De 2 slaapkamers hebben ramen naar de gang, welke aan de gangzijde zijn voorzien van gordijnen. 
De slaapkamers hebben deuren naar de aangrenzende groepsruimtes, welke niet met een slot 
afsluitbaar zijn. 
Het voorportaal van de kindertoiletten heeft een deur naar de gang, die niet met een slot afsluitbaar is. 
De kindertoiletten zelf zijn voorzien van deuren, waar men zonodig onderdoor of overheen kan kijken. 
Hiermee zijn alle ruimtes beschreven, waarin "beroepskrachten de werkzaamheden verrichten."  
 
In het kantoor van de vestigingsmanager en in het computerkantoor kunnen soms kinderen in 
gezelschap van hun ouders aanwezig zijn, voor bijvoorbeeld een intakegesprek of het geven van 
borstvoeding. Deze activiteiten vallen niet onder de regeling. 
Deze kantoren zijn wel met een sleutel afsluitbaar, maar ze zijn tijdens de openingsuren altijd open.  
 
Alle andere ruimtes zijn verboden gebied voor kinderen. Het betreft: volwassenentoilet, 
magazijn/wasmachineruimte, keuken, cv-ruimte, kelder (opslag/technisch werkplaatsje) en de schuur 
buiten (opslag buitenspeelgoed en tuingereedschap. Behoudens het volwassenentoilet zijn al deze 
ruimtes niet van binnenuit afsluitbaar. Kelder en keuken hebben een raam naar buiten. Deze ruimtes 
vallen niet onder de regeling. 
 
De hoofdingang van het gebouw wordt, buiten de haal- en brengtijden, van binnenuit afgesloten. In 
het gebouw is altijd meer dan één beroepskracht aanwezig. 
 
 
Oudercommissie 
Dit stuk zal, ter goedkeuring en desgewenst advisering, aan de oudercommissie worden voorgelegd. 
De reactie van deze commissie zal worden afgedrukt en aangehecht. 


