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Protocol Camera toezicht  

Reglement  

Camera toezicht bij Kinderopvang Flakkee 

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die 

betrokken is bij Kinderopvang Flakkee duidelijk te maken 

waarom wij gebruik maken van camera`s en onder welke 

voorwaarden dit gebeurt.  

1. Doel  

Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker 

altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden.  

Bij Kinderopvang Flakkee hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de 

uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v onder 

andere Wifi camera babyfoons.  

Op momenten dat er 1 pm-er op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken 

worden via de camera`s via een speciale app.  

2. Soort camera  

De babyfoon camera waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het 

mogelijk is voor de directie en achterwacht om ten alle tijden overal in te loggen en life de 

beelden te bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een speciale app en Code die gescand moet 

worden.   

3. Waar hangen camera`s  

De camera`s hangen ,zichtbaar, in de volgende ruimten:  

• Op de Flamingo groep (dagopvang) 

• In de slaapkamer. 

4. Melding gebruik van camera`s  

Kinderopvang Flakkee zorgt er voor dat ieder die betrokken is bij en binnen Kinderopvang 

Flakkee bewust is dat er camera toezicht is.   

Dit zal gebeuren door:  

• Vermelding op de website van Kinderopvang Flakkee door plaatsing van het 

camera reglement. 

• Plaatsing van een sticker ” camera toezicht” bij de voordeur.  

• Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek. 

• Vermelding in het vier ogen beleid. 

• Vermelding aan medewerkers tijdens inwerk procedure.  
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• Vermelding in het personeelsbeleid.  

 5. Wie kijkt er mee/ is toezichthouder  

De directie: Eigenaar Monique Riemslag Baas kan de camera`s bedienen en de beelden 

bekijken. Wanneer Monique alleen op de groep aan het werk is, kan Annelies Bom, 

pedagogisch medewerkster,  inloggen en meekijken.  

6. Wat gebeurt er met de beelden  

Met de babyfoon camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar Kinderopvang 

Flakkee verantwoording voor draagt. De beelden zullen niet standaard opgenomen 

worden. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen 

worden, en doordat de directie, of achterwacht, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, 

is dat doel behaald.  

 Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:  

• Er hoeft van te voren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen 

worden. 

• De directie zal noteren wat de aanleiding is geweest voor het opnemen van de 

beelden.  

• De start datum van het opnemen wordt genoteerd. 

• De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken. 

• Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moeten de beelden weer 

verwijderd worden.  

• Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de 

opname bewaard tot het incident is opgelost.  

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  

7. Privacy  

Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de directie 

en achterwacht toegestaan mee te kijken d.m.v. de camera`s.   

In overleg met de pedagogisch medewerkers is afgesproken dat met de camera alleen 

met beeld en zonder  geluid vast gelegd word. M.u.v. noodgevallen.   


