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Voorwoord
In 2011 deed de Commissie Gunning in een rapport een aantal aanbevelingen. Dit naar aanleiding
van een zedenzaak in Amsterdam. Eén van die aanbevelingen is het vier ogen principe. Het vier
ogen principe heeft als bedoeling dat kinderen in een kinderdagverblijf zoveel mogelijk in het zicht
zijn van meer dan 1 volwassene. Op deze manier worden niet alleen de kinderen maar ook de
medewerkers beschermd en worden vormen van seksueel misbruik en kindermishandeling
teruggedrongen.
Hoe wij bij de Kleine Aapjes het vier ogen principe vormgeven is tot stand gekomen in
samenwerking met de pedagogisch medewerkers. Uiteraard zijn de ouders op de hoogte gesteld
van deze verandering in zowel een nieuwsbrief als dit beleidsplan.

Doel van het cameratoezicht
Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens.
Bij kinderopvang De Kleine Aapjes 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.
camera’s.
Met dit protocol willen wij het recht op de privacy van de medewerkers, ouders en
kinderen waarborgen.
Cameratoezicht wordt ingezet ter bevordering van de volgende doelen:

- Transparantie in aanvulling op het vier-ogenprincipe (Op momenten dat er 1PM-er op
de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera’s).

- Verbeteren van de veiligheid en veiligheidsbeleving voor kinderen, ouders en onze
medewerkers.
Het door Kinderopvang De Kleine Aapjes uit te voeren camera toezicht is NIET bedoeld
voor het volgen van kinderen met bijzonder opvallend gedrag of voor het monitoren van
de kinderen door de ouders.
Soort camera’s
De camera waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het mogelijk is
voor de toezichthouder om ten alle tijden overal in te loggen en life de beelden te
bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een wachtwoord en toegangscode.

Aankondiging van het camera toezicht
Kinderopvang De Kleine Aapjes zorgt ervoor dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik
gemaakt wordt van cameratoezicht.
Dit zal gebeuren door:
- Vermelding op de website van Kinderopvang De Kleine Aapjes;
- Plaatsing van een sticker “camera toezicht” op de entreedeur;
- Vermelding aan ouders tijdens rondleiding en intakegesprekken;
- Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure;
- Vermelding in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De camera hangt zichtbaar in de groepsruimten (BSO, Peutergroep en keuken) en er
wordt GEEN gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Wat gebeurd er met de beelden?
De beelden zullen niet standaard opgenomen worden. Het doel is immers dat de
medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse,
ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald. Is de eigenaresse niet
aanwezig, zal deze taak worden overgenomen door een leidster.
Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:
- Er hoeft van te voren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen worden;
- De eigenaresse 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 verwijdert
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.

Cameratoezicht beelden: Politie/brandweer/medisch
personeel, in het geval van een calamiteit.
Ouders/verzorgers kunnen via de directie (Naima EL Fassi) een verzoek indienen om de
beelden van de toezichtcamera’s te bekijken. Dit verzoek moet veiligheid gerelateerd zijn.
Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden door ouders/verzorgers
wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van directie bekijken.
De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen
en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze
pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit
onderwerp.
Overig gebruik camerabeelden
De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók
niet aan ouders/verzorgers van de kinderen.
De camerabeelden worden NIET voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden
gebruikt.

