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Het camera beleid van Kinderopvang Maanster is opgesteld om voor iedereen, die betrokken
is bij deze opvang, duidelijk te maken waarom er gebruik wordt gemaakt van camera‟s en
onder welke voorwaarden dit gebeurt.
1.Doel
Vanaf juli 2013 stelt de Wet Kinderopvang bij het “4 ogen principe”dat de pedagogisch
medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassenen
bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Op momenten dat er 1 pm‟er op de groep, in de
slaapkamer, de hal of de tuin aanwezig is kan er dus te allen tijde meegekeken worden via
de camera‟s.
2. Soort camera’s
De camera‟s waarvoor gekozen is werken via het internet, waardoor het mogelijk is voor de
directie om te allen tijde overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan
d.m.v. een wachtwoord en toegangscode die alleen bij de directie bekend zijn.
3. Waar hangen de camera’s/
De camera‟s hangen, zichtbaar, in de volgende ruimten:
- Bij de entree, personeel en ouders kunnen door middel van een code de deur
openen. Derden bellen aan en worden op kantoor gezien alvorens dat men de deur
opent.
- In de slaapkamer, tussen de twee stamgroep ruimtes in. Op beide groepen (Maantjes
en Sterretjes) kunnen de beelden van de slaapkamer bekeken worden.
- Hal
- Groepsruimten
- Tuin.
4. Melding gebruik van camera’s
Kinderopvang Maanster vindt het van belang dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik
van camera toezicht wordt gemaakt. Dit gebeurt door:
- vermelding op de website
- plaatsing van een sticker “camera toezicht” bij de entree
- vermelding aan ouders tijdens het intake gesprek en tijdens rondleidingen
- vermelding in het pedagogisch beleidsplan en de informatie brochure
- vermelding aan medewerkers bij een sollicitatie gesprek
- vermelding in het personeelsbeleid
- melding aan de oudercommissie
5. Wie bekijken de beelden?
Om de privacy van kinderen, medewerkers, ouders en derden - al dan niet in de uitoefening
van hun functie– te waarborgenis het alleen de directie van kinderopvang Maanster (Mevr. S.
Sen en Dhr M. Sen) toegestaan de camera‟s bedienen en de beelden bekijken. De beelden
zijn zonder geluid. De beelden van de slaapkamer kunnen wel „live‟ door de beroepskrachten
bekeken worden; die betreffende beelden worden echter niet bewaard.
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6. Wat gebeurt er met de beelden?
De beelden worden opgenomen i.v.m. het “4 ogen principe”. Daarnaast is het ook om ons te
beschermen; wij willen bij misverstanden, bij een ongelukje, bij een klacht van personeel of
ouder altijd terug kunnen kijken wat er precies gebeurd is. Zonder persoonlijke
interpretaties.
Daarnaast speelt ook de veiligheid een belangrijke rol, daarom is er ook een camera bij de
deur en kunnen wij ook zien of er bijvoorbeeld ‟s nachts iets gebeurt op de locatie.
- De camera neemt dus continue op, maar er wordt natuurlijk niet continue gekeken.
- Uiteraard wel indien er even slechts 1 pm‟er op de groep staat of alleen in de
slaapkamer of in de tuin met kinderen aanwezig is.
- De bewaartermijn voor de camerabeelden is één dag. Afhankelijk van de situatie
kunnen de beelden eventueel langer bewaard worden.
Personeelsleden en ouders/verzorgers kunnen bij de directie een met redenen omkleed
verzoek indienen om de beelden van de toezichtcamera‟s te bekijken. Deze redenen moeten
„veiligheid‟ gerelateerd zijn. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden
door personeelsleden of ouders/verzorgers wordt gegeven, dan mogen zij de beelden
uitsluitend in aanwezigheid van de directie bekijken. De camerabeelden zijn niet bedoeld om
de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden
worden bekeken. Afhankelijk van de situatie kunnen de beelden eventueel langer bewaard
worden.
7. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Net als de persoonlijke gegevens van de personeelsleden, ouders/verzorgers, de kinderen
die door Kindercentrum worden opgevangen en derden, valt het cameratoezicht net als het
maken en gebruiken van foto en film onder de privacy regelgeving zoals die is vastgelegd in
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Om die reden hebben we strikte afspraken
dat camerabeelden niet beschikbaar worden gesteld als onderdeel van het informatierecht
aan anderen.
De enige uitzondering hierop is overheidsinstellingen hierom vragen ingeval van een calamiteit of bijzondere situatie. In dat geval kunnen de beelden ter beschikking worden gesteld
aan politie, de toezichthouder van de GGD, het OM, brandweer en/of medische
hulpverleners. Indien de bovenstaande situatie zich onverhoopt mocht voordoen dan worden
personeelsleden en ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.
8. Overig gebruik camerabeelden
De camera beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld of afgedrukt of gebruikt
voor promotie, gezelligheid- of andere doeleinden.
9. Pedagogisch beleidsplan
Dit camerabeleid is onlosmakelijk verbonden met het pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum Maanster.

Zaanstad, 30 oktober 2014
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