
AVG 
over privacy en persoonsgegevens 

AVG 
Is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
die ervoor zorgt dat in alle landen van de EU op dezelfde 
manier wordt omgegaan met (de verwerking van) persoons-
gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct 
herleidbaar zijn naar een persoon. Gegevens die iets over een 
persoon zeggen. Denk aan naam – geboortedatum – BSN 
maar ook foto’s en specifieke informatie over bijvoorbeeld je 
gezondheid.

AVG en Kinderopvang. 
In de kinderopvang werken we met een kwetsbare 
doelgroep; kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit de overheid 
worden deze belangen via verschillende wetten (waaronder 
de Wet kinderopvang) geregeld en beschermd. Het voorzich-
tig omgaan met het belang en de privacy van kinderen 
vinden wij dan ook vanzelfsprekend.

Wat is er veranderd na 25 mei 2018?
 De AVG stelt strengere eisen aan de manier waarop wij met 
persoonsgegevens van ouders, kinderen en medewerkers 
omgaan. Daarbij is het vooral belangrijk dat we zeggen wat 
we doen en doen wat we zeggen. Oftewel dat je als ouder 
weet welke persoonsgegevens we nodig hebben van jou en 
je kind; met welk doel en hoe(lang) we deze gegevens veilig 
bewaren.

Continu proces 
De AVG is een manier van werken en denken over privacy. 
Als organisatie ben je dan ook nooit ‘klaar’ met de AVG. 
We zullen continu blijven nadenken of en hoe we veilig(er) 
met persoonsgegevens omgaan. Maar vooral ook hoe we 
iedereen in en 

om de kinderopvanglocatie bewust houden van het belang 
van het voorzichtig omgaan met deze gegevens. 

Niet volledig 
Deze informatie is vooral bedoeld om ouders een goede 
indruk te geven van de manier waarop jullie locatie omgaat 
met persoonsgegevens. Het zal wellicht niet volledig zijn; 
waar nodig vult je locatie deze informatie aan.

Deze nieuwsbrief is gemaakt door 
Servicebureau Kinderopvang (SBK). 
Specialisten van dit bureau adviseren ons op 
allerlei gebieden, waaronder veiligheid en 
gezondheid. Net als wij maken zij onderdeel 

uit van de Kinderopvanggroep. 
We vinden het belangrijk dat ouders op de 
hoogte zijn van de manier waarop wij met de 
privacy en persoonsgegevens van ouders en 
kinderen omgaan. 
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AVG – wat doet je 
kinderopvanglocatie 

daarmee?

Hieronder leggen we aan de hand van de 
belangrijkste onderwerpen binnen de AVG uit 

wat ouders daarvan merken. 

Bewustwording 
Op de locatie wordt aandacht besteed aan het bewust 
omgaan met persoonsgegevens van ouders, kinderen en 
medewerkers. Directeuren zijn door externe deskundigen en 
specialisten van het SBK geïnformeerd over de belangrijkste 
aandachtspunten van de AVG en weten waar ze op moeten 
letten. Ouders zullen dit bijvoorbeeld merken doordat foto’s 
en andere gegevens van kinderen niet zomaar overal 
opgehangen worden.

Bewust worden doen we met elkaar. Meld het gerust aan 
de directeur van je locatie als je als ouder zaken opvallen 
op het gebied van persoonsgegevens en privacy.

We leggen zaken vast 
• Intern leggen we vast waar we persoonsgegevens 

vragen en wie daarbij betrokken zijn in een 
verwerkingsregister. 

• Hoe we er vervolgens in- en extern mee omgaan 
beschrijven we voor medewerkers in het privacybeleid. 

• Op de websites is een privacyverklaring te vinden 
waarin ouders kunnen lezen welke persoonsgegevens 
we van ze vragen van eerste contact tot en met 
plaatsing van je kind en wat we ermee doen.

• Met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken 
sluiten we verwerkersovereenkomsten af zodat goed 
geregeld is wie waarvoor verantwoordelijk is bij het 
veilig omgaan met persoonsgegevens.

Voorbeelden van derden die persoonsgegevens van 
ouders en kinderen verwerken zijn:
• De organisatie achter de kinderopvang app waar 

diverse locaties mee werken (zie verderop)
• De organisatie die voor onze locaties 

klanttevredenheid meet bij onze ouders
• Het planningssysteem waarin we onze kindgegevens 

en overeenkomsten met ouders vastleggen.
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Moeten en Mogen 
Veel moet vanuit de AVG; maar gelukkig mag er ook nog 
steeds veel als je maar duidelijk bent over het doel waarvoor 
je de gegevens vraagt. En waar nodig toestemming vraagt. 
Dit hangt af van verschillende doelen of zoals ze in het de wet 
noemen – grondslagen - waarop je persoonsgegevens mag 
verwerken.

• We kijken kritisch naar wat we vragen en op welk 
moment. Misschien mag het wel vanuit de AVG maar is 
het ook nodig? 

• Gegevens die voorheen ‘wel handig waren om te weten’ 
vragen we niet meer zoals het beroep van ouders.

• Weet je dat je als werkgever, medewerkers onderling 
maar ook als ouders vanuit de nieuwe wet niet meer 
zomaar naar iemands medische situatie mag vragen? 
Lijkt streng, maar als je erover nadenkt ook wel logisch. 
Het is aan iemand zelf om dat wel of niet te willen delen. 

We mogen ouders geen antwoord meer geven op de 
vraag hoe het gaat met een zieke medewerker. Hoe goed 
bedoeld ook. We kunnen we je vertellen of en wanneer er 
een vervanger komt.

• Soms hebben we geen keuze en moeten we 
persoonsgegevens vragen. Omdat we dat verplicht zijn 
vanuit de Wet kinderopvang bijvoorbeeld of in verband 
met de veiligheid van de kinderen. Of simpelweg omdat 
we anders ons werk niet goed kunnen doen. We hoeven 
dan geen expliciete toestemming te vragen aan ouders 
maar informeren jullie zoals we nu ook doen. 

Voorbeelden van momenten waarop we gegevens 
moeten verwerken: het vastleggen van allergieën van uw 
kind, het versturen van nieuwsbrieven met belangrijke 
informatie maar ook, het maandelijks aanleveren van 
toeslaggegevens van ouders aan de Belastingdienst. 



Toestemming
Voor veel zaken vragen we expliciete toestemming aan 
ouders. Naast zaken die direct betrekking hebben op de 
opvang van je kind - denk aan buiten slapen, uitstapjes of 
(tijdelijke) opvang in een andere groep – vragen we 
toestemming:

• Tijdens gebruik van de website 
Als nieuwe ouder heb je vast onze website bezocht. 
Dan heb je daar onze cookieverklaring gezien waarmee
je als bezoeker kunt aangeven waar je cookies voor 
gebruikt mogen worden. Ook bij contact- en aanmeld-
formulieren vragen we om je toestemming om de
gevraagde persoonsgegevens met ons te delen. 

• Voor gebruik van beeldmateriaal voor promotiedoeleinden.
Bij de start van de opvang vragen we toestemming of 
we beeldmateriaal van je kind mogen gebruiken voor 
bijvoorbeeld het gebruik van de website, voor social 
media of op een andere manier.

• Voor gebruik beeldmateriaal en bijhouden van een dag-
boek van je kind in de Kinderopvang app (zie ‘Gebruik
kinderopvang app’).  NB niet alle locaties werken met 
zo’n app.

• Om contact met je te mogen houden als je (tijdelijk) niet
meer op een wachtlijst wilt blijven staan.

Uitleg
Tijdens het intakegesprek op locatie wordt persoonlijke 
informatie rondom je kind besproken en vastgelegd. Je kunt 
dan ook vragen stellen aan de medewerker of directeur 
over het gebruik van persoonsgegevens op de locatie. 
Hieronder volgt uitleg op onderwerpen die op veel locaties 
terugkomen. 

Gebruik social media
Veel locaties kiezen bewust voor het gebruik van social media 
als Facebook en Instagram.. De belangrijkste reden is dat 
(nieuwe) ouders op Facebook naar informatie over goede kin-
deropvang zoeken. Ouders zullen in de toekomst alleen maar 

digitaler worden en steeds 
vaker dit kanaal kiezen; die 
ontwikkeling blijven we 
volgen en we zullen oud-
ers informeren op de plek 
waar ze dat graag willen. 
Maar het zou dus zomaar 
kunnen dat dat over een 
paar jaar een heel ander me-
dium is dan Facebook of Insta-
gram. De directeur van je locatie 
kan je vertellen welke social media 
zij inzetten. 

Wat betreft Facebook en de AVG: we kunnen met Facebook 
geen verwerkersovereenkomst afsluiten maar Facebook 
is verplicht – net als wij – om aan de Europese privacywet 
te voldoen. Wel vragen we toestemming aan ouders of we 
beeldmateriaal van hun kind voor dit doel mogen gebruiken 
(zie Gebruik beeldmateriaal op locatie).

Gebruik Beeldmateriaal 
Op locatie maken we regelmatig beeldmateriaal (foto’s en 
soms ook filmpjes van de kinderen). Dit doen we vaak met 
een pedagogisch- en/of een kwaliteitsdoel. 

• Zo vragen we ouders foto’s mee te nemen zodat
kinderen zichzelf of elkaar kunnen herkennen; 

• We hangen foto’s bij de slaapkamers zodat we weten
welk kind in welk bed ligt.

• Ook gebruiken verschillende locaties een systeem waar-
mee ze de kinderen kunnen zien als ze in bed liggen. 

• En ook voor trainingsdoeleinden van medewerkers
worden soms beelden gemaakt op de groep. 

Altijd letten we hierbij op het zorgvuldig omgaan met deze 
beelden. We letten op de veiligheid van het systeem en 
het bewaren van beeldmateriaal. Ook gebruiken we de 
beelden alleen voor het beoogde doel en niet langer dan 

noodzakelijk. Op de locatie kunnen 
ze je vertellen voor welke syste-

men en activiteiten beeldma-
teriaal gebruikt wordt.

Voor beeldmateriaal dat 
gebruikt wordt om nieuwe, 
geïnteresseerde ouders 
te informeren over de 

locatie (PR en promotie) 
vragen we expliciete toe-

stemming (zie boven) bij de 
start van de opvang per doel. 

Ouders kunnen deze toestemming 
geven via het ouderportaal of via een digitale vragenlijst. En 
kunnen via een bericht aan de locatie deze ook weer 
wijzigen. Als we een foto van je kind vervolgens voor een 
specifiek doel ook echt gaan gebruiken (denk aan plaatsing 
op de webpagina) dan informeren we ouders hierover.
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TIP: lees de privacyverklaring op onze website eens door. 
Dan krijg je een goed beeld wanneer we welke persoons-
gegevens vragen en waarom.
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Gebruik nieuwsbrief voor ouders
Veel locaties sturen regelmatig nieuwsbrieven naar ouders. 
Het doel is om ouders te informeren over belangrijke en 
praktische zaken die op locatie spelen. Dit gebeurt vaak via 
e-mail (al dan niet vanuit de kinderopvang app) omdat dit de 
meest veilige en betrouwbare manier is om nieuwsbrieven te 
verspreiden. E-mails die wij verzenden naar externen, worden 
beveiligd (encrypted) verzonden. Hierbij hanteren wij in 
eerste instantie het hoogste beveiligingsniveau. Toch blijven 
we altijd voorzichtig met het delen van (teveel of gevoelige) 
persoonsgegevens via e-mail. 
Omdat het om belangrijke informatie gaat over onze dienst-
verlening is er geen expliciete toestemming van ouders 
nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wel geven veel 
locaties aan ouders de mogelijkheid om aan te geven of ze 
de nieuwsbrief via e-mail of liever geprint willen ontvangen. 
We vragen uiteraard wél toestemming als we beeldmateriaal 
van hun kind hierin willen verwerken. 

Gebruik van de kinderopvang app
Veel locaties werken met een kinderopvang app. Doel 
hiervan is om ouders actief te betrekken bij de kinderopvang 
en de onderlinge communicatie tussen ouder en groep 
makkelijker te maken. Zo kunnen ouders wijzigingen en 
aanvragen via dit ouderportaal doorgeven. Elk kind heeft zijn 
eigen kindkaart met specifieke gegevens en ouders hebben 
via het ouderportaal toegang tot alle informatie rondom hun 
kind inclusief foto’s en nieuws(brieven/berichten)

• Voorafgaand aan de start van de opvang van je kind 
ontvang je inloggegevens. 

• Diverse toestemmingen geef je via dit ouderportaal 
• Met de organisatie achter de app  hebben we een 

verwerkersovereenkomst en Zij werken volgens de 
richtlijnen van de AVG

• Veel zaken kunnen ouders zelf beheren en wijzigen via 
het ouderportaal

Als je locatie de kinderopvang app gebruikt krijg je bij de 
start van de opvang informatie over deze app.

Rechten van ouders: hoe regelen we dat? 
Wil je je persoonsgegevens inzien, delen met anderen of 
laten wijzigen of verwijderen? 
Dan kan dat door een mail met je naam – de naam 
van de locatie en een kopie ID te sturen naar 
mijngegevens@sbkinderopvang.nl
Let op: Maak in de kopie ID je pasfoto, de strook met 
nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 
je privacy. We hebben deze gegevens niet nodig voor dit 
doel. We kunnen helaas alleen verzoeken in behandeling 
nemen met deze gegevens. Alleen dan weten we zeker 
dat degene die de gegevens opvraagt ook daadwerkelijk 
diegene is. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
binnen vier weken, op jouw verzoek .

Opruimen en bewaren
Alle papieren en digitale archieven ruimen we op. Persoons-
gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. We 
volgen daarbij de voorgeschreven bewaartermijnen vanuit 
de AVG. Waar die niet gegeven zijn verwijderen we gegevens 
als we ze niet meer nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
contactformulieren in de mailbox van een directeur nadat er 
contact met de betreffende ouder is geweest. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens en die van 
je kind(eren) serieus. We nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als jij 
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via mijngegevens@sbkinderopvang.nl.

Heb je vragen na het lezen van deze informatie? 
Stel ze gerust aan de directeur van de locatie.


