
 
 

Foto- en filmbeleid KDV en BSO Struin 
 
Foto’s van activiteiten en belevenissen zijn een goede manier om aan ouders en externen te 
laten zien wat Struin is. Foto’s van kinderen zijn echter persoonsgegevens en hier willen wij 
zorgvuldig mee omgaan. In dit document staat beschreven hoe wij omgaan met het maken 
van foto’s en film en hoe en wanneer wij toestemming vragen voor het gebruik van dit 
beeldmateriaal.  
 
Waarvoor gebruiken wij foto’s en filmpjes? 
Foto’s en filmpjes kunnen voor twee doelen gebruikt worden:  

1. Voor het ouderportaal: pedagogisch medewerkers kunnen een foto van een kind 
uploaden in het ouderportaal. Deze foto is alleen zichtbaar voor Struin-ouders van de 
kinderen uit het groepje van het kind/de kinderen op de foto.  

2. Voor externe communicatie: foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden voor digitaal 
of gedrukt promotiemateriaal en kunnen gedeeld worden op onze website, via onze 
social media kanalen of in de nieuwsbrief.  

 
Wanneer vragen wij toestemming van ouders? 
Voordat we een foto maken van een kind, wordt altijd eerst gekeken of er toestemming is 
gegeven. Deze toestemming geeft een ouder bij inschrijving aan, maar kan altijd gewijzigd 
worden in het ouderportaal onder het kopje Gegevens > Wijzig Gegevens.  
 
Een ouder geeft in het ouderportaal apart wel of geen toestemming voor het maken van een 
foto voor:  

1. Het ouderportaal: een kind kan hier herkenbaar op de foto staan. Deze foto’s zijn 
zichtbaar voor de eigen ouders, maar kunnen ook zichtbaar zijn voor ouders van 
andere kinderen uit hetzelfde groepje.  

2. Externe communicatie: een foto waar een kind onherkenbaar op staat, kan via onze 
social media kanalen, website en nieuwsbrief worden gedeeld. Voor digitaal- en 
gedrukt promotiemateriaal en foto's waar kinderen herkenbaar op staan, vragen we 
altijd apart toestemming.  

 
 
  
 



Video Interactie Begeleiding (VIB) 
Filmmateriaal gemaakt voor Video Interactie Begeleiding is een uitzondering op 
bovengenoemde toestemmingen. In het kader van coaching van pedagogisch medewerkers, 
kunnen filmpjes gemaakt worden van medewerkers in interactie met kinderen. Deze filmpjes 
worden uitsluitend bekeken door de betreffende medewerker en de pedagogisch coach en 
worden uitsluitend gebruikt in het kader van training. Het beeldmateriaal zal na afronding 
van het coachingstraject worden verwijderd.  
 
Richtlijnen voor het maken van foto’s en filmpjes van kinderen 

● Foto’s en filmpjes worden alleen gemaakt door een pedagogisch medewerker met 
een Struin-telefoon.  

● Foto- of filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor hierboven beschreven doeleinden en 
niet voor persoonlijke gebruik. 

● Er worden alleen foto’s gemaakt van kinderen die toestemming hebben van ouders. 
Kinderen waarvoor geen toestemming is gegeven, worden niet op de foto gezet.  

● Tijdens zwem-momenten mogen kinderen alleen op de foto als het kind een 
zwemshirt draagt, of gefotografeerd vanaf het bovenlijf. 

● Bij foto’s in zwemkleding waarbij het hele kind zichtbaar is wordt door de social 
media coördinator altijd toestemming gevraagd voordat de foto gedeeld wordt 

● Wanneer (groot)ouders zelf foto- of filmapparatuur meenemen, wijzen medewerkers 
hen op dit foto- en filmbeleid. Hierbij geldt dat alléén het eigen (klein)kind met eigen 
apparatuur gefotografeerd/gefilmd mag worden. 


