
Drie-urenregeling 
De drie-urenregeling op de hele dagopvang; wat houdt dit in? 
Kindercentrum Robbedoes handhaaft een negen-uursblok waarin zij 
voldoet aan de BKR. Dit blok loopt van 08.00 tot 17.00 uur. In dit blok 
vallen ook de pauzes van de PM-ers. 
Deze pauzes liggen tussen 11.30 en 13.30 uur. In de pauze is er altijd een vaste PM-er op de groep 
aanwezig samen met een vaste gediplomeerde invalskracht. 
Wanneer een PM-er alleen werkt op een groep zal deze door een vaste invalskracht tijdens de 
pauze worden vervangen. De pauzes van de PM-ers staan aangegeven op het rooster. 
Wij gebruiken de drie-urenregeling van 07.00 tot 08.00 uur en van 17.00 tot 18.30 uur. 
Van 08.00 tot 08.30 werken wij met 2 PM-ers minder omdat wij volgens onze daglijsten aan kunnen 
tonen dat nog niet alle kinderen aanwezig zijn. 

Achterwachtregeling 
Als op de groep één pedagogisch medewerker is ingezet of aan het einde van de 
dag de late dienst overblijft, zijn er altijd andere collega’s beschikbaar voor het 
geval zich bijzonderheden voordoen. Conform de wetgeving zal er dagelijks 
maximaal drie uur, niet aaneengesloten, afgeweken worden van de BKR. 
In de praktijk zal er met het samenstellen van de roosters per locatie altijd uitgegaan worden van 
openen en sluiten met 1 pedagogisch medewerker en een andere volwassene, plus de VSO 
medewerker en slechts in onvoorziene omstandigheden zal hiervan afgeweken kunnen worden. 
Gedurende de gehele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en door Robbedoes 
opgevangen worden, is het van belang dat er altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig 
is (naar de norm van BKR) en een andere volwassene die ingezet kan worden in geval zich een 
calamiteit voordoet. (pedagogisch medewerker VSO, leidinggevende, kantoormedewerker). 

Er zijn twee verschillende vormen van de 'achterwachtfunctie'. 
Tijdens de drie-urenregeling moet er een andere volwassene aanwezig zijn in 
het pand wanneer de beroepskracht alleen op de groep staat en als er 
afgeweken wordt van de pedagogisch medewerker/kindratio. Dit kan een 
stagiaire zijn of een andere volwassene. 
Ons streven is ten alle tijden een 2e volwassene op deze locatie aanwezig te hebben. Dit 
kan een tweede beroepskracht, een stagiaire, de leidinggevende of kantoormedewerker zijn. 
Zodra de BKR wordt overschreden is er altijd een 2e volwassene in het pand conform de 
wetgeving. 

Een achterwacht is een andere volwassene die in geval van nood ingeschakeld 
kan worden. Deze hoeft niet perse in het pand te zijn. In het laatste geval wordt 
doorgaans de Aanrijtijd van een ambulance aangehouden. De achterwacht is de 
leidinggevende, VSO medewerker of de directie. Er kan binnen 10 minuten 
iemand aanwezig zijn. 
Dit is de situatie die geldt buiten de drie-urenregeling. 
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