Beleid beeldmateriaal Kinderopvang ‘de eerste stap’
Het beleid beeldmateriaal is voor ouders en medewerkers van Kinderopvang ‘de eerste stap’ en is
opgesteld in onderling overleg met de Centrale Ouder Commissie. Beeldmateriaal is een middel om
de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten.
Met dit beleid wil ‘de eerste stap’ aangeven dat zij zeer zorgvuldig omgaat met beeldmateriaal van
kinderen binnen de opvang. Kinderen zijn een kwetsbare groep.
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is opgenomen dat voor publicatie van
beeldmateriaal toestemming noodzakelijk is van ouders.
Het volgende beleid wordt gevoerd:
1. Beeldmateriaal op locaties wordt alleen gemaakt door pedagogisch medewerkers en/of een
professionele fotograaf.
2. Van de kinderen kunnen (tijdens de opvang op de locatie en bij activiteiten buiten de
locatie) beeldopnames worden gemaakt en gepubliceerd op het ouderportaal voor
desbetreffende locatie. Een ouder geeft via het ouderportaal aan of van het kind foto’s
binnen het ouderportaal geplaatst mogen worden. Mag een kind op de foto, dan komt een
foto met meerdere kinderen op de tijdlijn van de ouders van al deze kinderen. Dit is
publiceren in besloten kring.
3. De informatie van de clusters zijn alleen beschikbaar voor ouders van het betreffende
cluster. Deze informatie wordt enkel in het ouderportaal van de ouders van het betreffende
cluster geplaatst en niet op een andere wijze gepubliceerd. Foto’s van kinderen mogen in
de informatie van het cluster worden opgenomen. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming
aan ouders gevraagd.
4. Kinderen worden respectvol en ethisch verantwoord in beeld gebracht.
5. Beeldmateriaal van kinderen bij activiteiten wordt alleen op de website en social media
geplaatst als individuele kinderen er niet herkenbaar op staan.
6. Beeldmateriaal van herkenbare kinderen bij activiteiten wordt alleen op de website
geplaatst of als promotiemateriaal gebruikt, als de ouder voor die gelegenheid schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
7. Al het beeldmateriaal dat door pedagogisch medewerkers wordt gemaakt, wordt met
apparatuur van ‘de eerste stap’ of met apparatuur aangewezen door ‘de eerste stap’
gemaakt.
8. De uitzondering op punt 7: Het maken van beeldmateriaal door de pedagogisch
medewerker tijdens verjaardagen met het fototoestel/filmcamera van de ouder is
toegestaan, ook al staan op dit beeldmateriaal meer kinderen dan het kind dat de
verjaardag viert. Ouders van de kinderen op foto/film moeten via het ouderportaal
toestemming hebben gegeven voor het maken van beeldmateriaal.
9. Op de locaties wordt beeldmateriaal gemaakt door medewerkers van ‘de eerste stap’ van
pedagogisch medewerkers in interactie met kinderen enkel bedoeld voor deskundigheidsbevordering. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming aan ouders gevraagd. Het is niet
mogelijk om ouders het beeldmateriaal mee te geven gezien het feit dat het doel van het
materiaal is het bevorderen van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers.
Voor ouders:
Uit respect voor de privacy van ouders en kinderen vragen we je vriendelijk om foto’s, gemaakt op
de locatie, waar kinderen op staan anders dan je eigen kind, niet op social media te plaatsen.

