
 

Protocol   camera   toezicht 
 
Inleiding 
Dit   protocol   is   opgesteld   om   alle   betrokkenen   bij   De   Spruitjes   duidelijk   te   maken   waarom   wij 
gebruik   maken   van   camera’s   en   onder   welke   voorwaarden   dit   gebeurd. 
 
Doel 
Vanaf   juni   2013   stelt   de   Wet   Kinderopvang   bij   het   vierogenprincipe   dat   de   pedagogisch 
medewerkster   altijd   gezien   of   gehoord   moet   kunnen   worden   door   een   andere   volwassene.   Het 
vierogenprincipe   is   bedoeld   om   de   veiligheid   van   de   kinderdagverblijven   te   vergroten.   Bij      De 
Spruitjes   hebben   we   er   voor   gekozen   om,   als   onderdeel   van   het   vierogenprincipe,   gebruik   te 
maken   van   toezicht   in   de   groepsruimte   en   slaapkamer   d.m.v.   een   camera.   Op   momenten   dat   er 
één   pedagogisch   medewerkster   aanwezig   is   op   de   groep   kan   er   ten   alle   tijden   meegekeken 
worden   via   de   camera. 
 
Soort   camera 
De   camera   waar   wij   voor   gekozen   hebben   werkt   via   internet.   Hierdoor   is   het   mogelijk   voor      de 
houders   van   De   Spruitjes   om   ten   alle   tijden   en   overal   in   te   loggen   en   live   de   camerabeelden   te 
bekijken.   Het   inloggen   gaat   middels   een   wachtwoord   en   toegangscode.   De   beelden   zullen   niet 
worden   opgenomen   en   of   bewaard. 
 
Waar   staat   de   camera 
De   camera   staat   zichtbaar   in   de   groepsruimte. 
 
Melding   van   gebruik   van   camera’s 
De   Spruitjes   stelt   zich   verplicht   dat   voor   een   ieder   duidelijk   is   dat   er   gebruikt   gemaakt   wordt   door 
cameratoezicht.   Dit   gebeurd   door: 
● Door   vermelding   op   de   website   van   De   Spruitjes   door   plaatsing   van   het   protocol 

cameratoezicht. 
● Plaatsing   van   een   sticker   camera   toezicht   op   de   deur   naar   de   groepsruimte. 
● Vermelding   aan   ouders   tijdens   rondleiding/intakegesprek.  
● Vermelding   in   het   pedagogisch   beleid. 
● Vermelding   aan   medewerkers   en   stagiaires   tijdens   de   sollicitatieprocedure.  

 
Wie   kijkt   er   mee/   is   toezichthouder 
De   houders   van   De   Spruitjes   (Eva   de   Bruin,   Laura   Walraven   en   Esther   van   Eijsden)   kunnen   ten 
alle   tijden   de   beelden   bekijken.  
 
Wat   gebeurd   er   met   de   beelden? 
Met   de   camera’s   mag   alleen   in   beeld   worden   gebracht   waar   De   Spruitjes   verantwoording   voor 
draagt.   Er   worden   geen   beelden   opgenomen   of   bewaard.   Het   doel   is   immers   dat   de 
pedagogische   medewerkster   altijd   gezien   of   gehoord   kunnen   worden.   Doordat   er   ten   alle   tijden 
meegekeken   kan   worden   is   dat   doel   behaald.  



 

Privacy 
Om   de   privacy   van   kinderen,   ouders   en   medewerkers   te   waarborgen,   is   het   alleen   voor   de 
houders   van   De   Spruitjes   toegestaan   om   de   beelden   te   bekijken.  
 
 
 

 
 


