
 

Foto- & filmbeleid bij KION Kinderopvang 
Bij het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang van je kind worden foto’s en 

video’s gemaakt voor verschillende doeleinden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders. 

In het Ouderportaal kun je bij Overig -> Naam kind -> Toestemmingen aangeven of je wel of geen 

toestemming geeft om je kind in beeld te mogen brengen. Deze toestemming kun je zelf aanpassen. 

Heb je dit niet ingevuld, dan beschouwen we dat als geen toestemming. 

Je kunt de volgende toestemmingen geven: 

Ouderportaal 
Het Ouderportaal is een besloten omgeving waar medewerkers foto’s in kunnen plaatsen om zo een 

kijkje te geven in de dag en de bezigheden van jouw kind en de andere kinderen uit de groep. 

Wanneer je toestemming geeft om foto’s van je kind te mogen plaatsen, kan het zijn dat er ook 

andere kinderen op de foto’s staan, of dat jouw kind op de foto staat die naar een andere ouder 

wordt gestuurd. De foto’s zijn te downloaden uit het Ouderportaal, maar je mag foto’s waar ook 

medewerkers of andere kinderen op staan niet delen met derden in het kader van privacy.   

Foto- en filmopnames voor de locatie 
Dit zijn foto’s en filmopnames die alleen op de locatie zelf gebruikt worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het maken van een fotoboek om met de kinderen te bekijken, een foto voor op het 

mandje van je kind, foto’s die opgehangen worden in de groepsruimte of foto- en filmmateriaal dat 

getoond wordt op een ouderavond op de locatie om een kijkje te geven in de dagelijkse bezigheden 

van een groep.  

Foto- en filmopnames voor begeleiding en training medewerkers 
De pedagogisch medewerkers bij KION volgen regelmatig opleidingen en trainingen. Onderdeel 

hiervan zijn trainingen met pedagogisch coaches van KION. Tijdens deze trainingen worden 

pedagogisch medewerkers gefilmd en worden deze opnames gebruikt voor trainingsdoeleinden. De 

beelden worden alleen bekeken door de pedagogisch medewerker en coach en erna gewist.  

Social Media  
Bij KION plaatsen we regelmatig foto’s van activiteiten op locatie op Facebook 

(@KIONKinderopvang, @werkenbijkion en een aantal locaties met een eigen Facebook-account) en 

Instagram (@werkenbijkion). Hierbij melden we om welke locatie het gaat, maar zetten we er geen 

namen van medewerkers en kinderen bij. Geef je geen toestemming, dan zorgen we dat het gezicht 

van je kind niet herkenbaar in beeld komt. 

Naast bovengenoemde doeleinden, worden er soms ook foto’s of filmopnames gemaakt voor 

bijvoorbeeld de website, promotionele doeleinden, het jaarverslag etc. Voor deze foto’s en 

filmopnames vragen we apart schriftelijk toestemming, zodat je precies weet waar je precies wel of 

geen toestemming voor geeft.  

Heb je naar aanleiding hiervan vragen? Voor algemene vragen kun je een e-mail sturen naar 

communicatie@kion.nl. Voor andere vragen kun je terecht bij de locatie van je kind. 
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