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1 Doel 

Met dit protocol willen wij voor de klanten en medewerkers van Stichting Kinderopvang Den 

Helder(SKDH) balans bieden tussen het recht op privacy, het verschaffen van informatie via 

beeldmateriaal en het vastleggen van gedenkwaardige en waardevolle momenten. Ter bescherming 

van de privacy van zowel bezoekers van onze opvangvormen als ons personeel willen we in dit protocol 

duidelijke afspraken maken met betrekking tot het fotograferen en filmen bij verschillende 

gelegenheden.  

 
2 Procedure 

 

2.1 Inleiding 

In deze tijd is het vastleggen van waardevolle momenten op foto- en/ of videomateriaal (al dan niet 

digitaal) niet meer weg te denken.  

De pedagogisch medewerkers van SKDH verzorgen veel van deze opnamen. Zij doen dit volgens de 

werkinstructie voor het maken van foto-videomateriaal. Het beeldmateriaal wordt op de locaties 

getoond, in groepsboeken verwerkt en op de website van SKDH gepubliceerd. Een selectief gekozen 

aantal foto’s kan in afgedrukte vorm (op een muurkrant of in een locatie gebonden nieuwsbrief) onder 

ouders/ verzorgers en kinderen worden verspreid. Daarnaast wordt er, zeker bij feestelijke 

gebeurtenissen, ook door ouders/ verzorgers gefilmd of gefotografeerd.  

2.2 Privacy 

Voor alle opnamen die worden gemaakt binnen SKDH geldt dat zij vallen onder de privacywetgeving. 

SKDH beschermt en bewaakt alle persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG. De opnamen worden 

enkel met de foto- en filmcamera van SKDH gemaakt. De opnamen mogen niet op persoonlijke titel 

verspreid worden via social-media als Twitter, YouTube, Facebook e.a. Uitgezonderd zijn de door SKDH 

geregistreerde social-media accounts. Het beeldmateriaal wordt vernietigd wanneer ouders daarom 

verzoeken of wanneer SKDH inschat dat de beelden niet langer representatief zijn.  

Voor verdere informatie over hoe SKDH omgaat met uw privacy wil ik u graag verwijzen naar onze 

website www.skdh.nl tabblad voor ouders; documenten en publicaties. Hier vindt u het privacy beleid 

SKDH. 

2.2.1 Toestemming geven of bezwaar maken 

Voor het maken van foto-videomateriaal van kinderen wordt er in het intakegesprek op het 

intakeformulier schriftelijk wel of geen toestemming verleent. De toestemmingen of bezwaren zijn 

onderverdeeld in een aantal categorieën zodat deze op maat en naar uw voorkeur ingevuld kunnen 

worden. 

De teamleider zal er zorg voor dragen dat uw bezwaren zowel op de locatie, bij onze pedagogische 

coachen/werkbegeleiders, bij onze medewerker marketing en relatiebeheer e.a. bekend zijn. 

In ons ouderportaal van Flexkids staat de zin “kind mag op de foto”. Hier kunt u kiezen voor “ja of nee”. 
Deze keuze betreft alleen het wel of niet plaatsen van foto’s in uw persoonlijke ouderportaal. 

Graag willen wij u erop wijzen dat u ten alle tijde uw toestemming(en) in mag trekken of mag wijzigen, 

mocht u dit wensen. U kunt dit kenbaar maken op de locatie van uw kind en mailen naar  

functionaris gegevensbescherming@skdh.nl 

http://www.skdh.nl/
mailto:functionaris%20gegevensbescherming@skdh.nl
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2.3 Opsomming van wijze waarop SKDH beeldmaterialen maakt, inzet en bewaakt:  

2.3.1 Foto's en video op reguliere opvangdagen 

De pedagogisch medewerkers maken regelmatig foto's of video-opnamen in spel- en/of 

verzorgingssituaties. Hiervoor is op de groep een fototoestel dan wel videocamera beschikbaar. De 

foto’s kunnen in afgedrukte vorm gebruikt worden op de groep voor de muurkrant of via de locatie 

gebonden nieuwsbrief. Ook kunnen de foto’s op de website geplaatst worden, wanneer u dit laatste 

niet wilt kunt u dit aangeven op het intakeformulier. De foto’s zijn bedoeld als aanleiding voor gesprek 

en overdracht van informatie. 

2.3.2 Foto's bij verjaardagen en feestdagen 

Bij feestdagen (Kerst, Pasen) en verjaardagen van kinderen of pedagogisch medewerkers maken in 

principe alleen de pedagogisch medewerkers foto's of videobeelden van de jarige en de 

feestelijkheden daaromheen. Ouders/ verzorgers die zelf foto’s willen maken, maken alleen foto’s 
waarop hun eigen kind te zien is. De jarige staat in alle opnamen centraal, andere kinderen of 

personeelsleden figureren slechts in de opnamen. De opnamen zijn bedoeld voor de jarige en kunnen 

met instemming van diens ouders/ verzorgers worden getoond op de groep en geplaatst worden op 

de website.  

2.3.3 Kinderfeesten/ openbare bijeenkomsten 

Tijdens het jaarlijks kinder- of locatiefeest of de opening van een nieuwe locatie worden vaak 

familieleden en anderen belangstellenden uitgenodigd. Het is dan onontkoombaar dat er foto’s 
worden gemaakt door de aanwezigen. We wijzen alle aanwezigen erop dat ze enkel foto’s mogen 
maken waar hun eigen kind/ hoofdpersoon op staat en dat de foto’s niet verspreid mogen worden via 

social-media. SKDH is niet aansprakelijk voor, door anderen, gemaakte foto’s tijdens openbare 
bijeenkomsten.  

 

2.3.4 De fotograaf op de opvanglocatie 

Naast de genoemde foto- en video-opnamen tijdens de opvang, is het op diverse locaties gebruikelijk 

dat er jaarlijks een professioneel fotograaf komt om groepsfoto’s en portretfoto's te maken van de 

kinderen. Iemand die bezwaar heeft tegen de opnamen heeft te allen tijde het recht om van opname 

af te zien. De foto's worden tegen betaling verstrekt aan de betrokkenen.  

2.3.5  Foto's en video t.b.v. pedagogische ondersteuning  

Om de kwaliteit van de pedagogische zorg voor kinderen op de groepen te waarborgen en waar 

mogelijk te verbeteren kan het voorkomen dat foto's of video-opnamen worden gemaakt door eigen 

personeel of externe deskundigen. Het gaat daarbij om ondersteuning en begeleiding van de 

pedagogisch medewerkers bij het werken met groepen kinderen. Het gaat om de interactie tussen 

kinderen en pedagogisch medewerkers in de speel- leersituatie te bekijken. Voor betreffende 

medewerkers is in het gedragsconvenant VIB vastgelegd hoe zij met de beelden omgaan.  

 

2.3.6 Beeldbank 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, en een optimaal pedagogisch klimaat ontwikkel je niet 

vanzelf. Daarvoor is reflectie op dagelijks professioneel handelen nodig. Regelmatig organiseren wij 

daarom informatieve avonden voor onze pedagogisch medewerkers, in het kader van het traject 

Pedagogische Bewustwording. Beelden van interacties tussen kinderen onderling en pedagogisch 

medewerkers worden daarbij ingezet als lesmateriaal om de theorie aan de praktijk te koppelen.  
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Daarnaast kunnen bedoelde beelden ook ingezet worden bij voorlichting aan ouders op bijvoorbeeld 

een ouderbijeenkomst. Op die manier willen wij aan ouders inzichtelijk en zichtbaar maken hoe wij 

werken aan ons Pedagogisch Beleid.  

2.3.7  Foto’s ter ondersteuning van studieopdrachten 

Wanneer medewerkers of stagiairs in hun werkstukken, verslagen en presentaties gebruik willen 

maken van beeldmateriaal vragen zij hiervoor apart toestemming aan de betrokken ouders. In de 

toelichtende en/of begeleidende tekst zal niet de naam van het kind en/ of woonplaats, noch de naam 

van het kindercentrum waar de foto’s zijn gemaakt, worden vermeld. De werkinstructie voor 

pedagogisch medewerkers bij het vastleggen van beelden wordt hierbij door de stagiair gehanteerd. 

De stagiair stemt met de stagebegeleider af of de richtlijnen correct zijn gevolgd voordat de 

studieopdracht wordt gepresenteerd. 

2.3.8  Website SKDH 

De foto’s die door onze medewerkers worden gemaakt worden regelmatig op onze website getoond. 
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat aangeven op het genoemde intake formulier.  

2.3.9  Social-media 

SKDH heeft een aantal geregistreerde social-media accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Linked 

In en YouTube. Doel is om deze accounts enerzijds te gebruiken voor communicatie doeleinden. 

Anderzijds willen we via deze accounts ouders en andere geïnteresseerden informeren over onze 

activiteiten. Berichten kunnen met foto’s ondersteund worden.  
 

2.3 Communicatieve- en educatieve doeleinden.  

In een enkel geval kan het beeldmateriaal voor andere, nog niet genoemde doeleinden gebruikt 

worden, zoals communicatie- en educatieve doeleinden. Bijvoorbeeld voor folders, advertenties en 

persberichten. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande foto’s. In de toelichtende en/of 

begeleidende tekst zal niet de naam van het kind worden vermeld.   

3 Bijbehorende documenten 
 

Intakeformulieren 

Werkinstructie voor het maken van foto-videomateriaal 

Overzicht akkoord/bezwaar behorende bij procedure foto-videoprotocol 

Gedragsconvenant beeld coaching werkbegeleider/ pedagoog/ pedagogisch ondersteuner 


