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Protocol cameratoezicht 

 
Inleiding 
 
Dit protocol is opgesteld om alle betrokkenen van De Vlinderboom op de hoogte te  
brengen van ons camerabeleid.  
 
 
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 Vlinderboom hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van het vierogenprincipe, gebruik 
te maken van toezicht in de groepsruimte 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 houder 
van De Vlinderboom 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. Tevens kan de achterwacht van De Vlinderboom (in bezit van een 
geregistreerde VOG) ook inloggen om te camerabeelden te bekijken.  
 
 
Waar hangt de camera? 
 
De camera hangt in de linker boven hoek van de groep. Op die manier hebben we het meeste 
overzicht in de groep.  
 
 
Melding van gebruik camera’s  
 
De Vlinderboom stelt zich verplicht dat voor eenieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van 
cameratoezicht.  
 
Dit gebeurt door:  
 

- Vermelding op de website van De Vlinderboom  
- Plaatsing van het protocol cameratoezicht.   
- Vermelding in het informatieboekje dat alle ouders meekrijgen na een rondleiding.  
- Vermelding in het pedagogisch beleid.  
- Vermelding aan medewerkers en stagiaires tijdens de sollicitatieprocedure. 
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Wie kijkt er mee/is toezichthouder 
 
De houder kan ten allen inloggen en meekijken op de groep. De achterwacht is ook bevoegd om mee 
te kijken (vanwege meewerken houder op de groep)  
 
 
Wat gebeurt er met de beelden? 
 
Met de camera’s mag alleen in beeld worden gebracht waar De Vlinderboom verantwoording voor 
draagt. Er worden geen beelden opgenomen of bewaard. Het doel is immers dat de pedagogisch 
medewerkster altijd gezien of gehoord kan worden. Doordat er ten alle tijden meegekeken kan 
worden is dat doel behaald. 
 

 


