
 

Toestemming beeldmateriaal 
 
Binnen KinderRijk is het delen van foto’s en video’s (beeldmateriaal) een belangrijk onderdeel van de 
manier waarop wij ouders informeren over de belevenissen en ontwikkelingen van hun kind tijdens de 
opvang. Daarnaast maakt KinderRijk in uitingen (offline en online communicatie) gebruik van 
beeldmateriaal.  
Via dit formulier vragen wij je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van jouw kind op de 

vestiging en/of gebruik van beeldmateriaal in offline en online uitingen. 

Wat houdt deze toestemming in? 

1. Beeldmateriaal op de vestiging 

Er worden op onze vestigingen beeldmateriaal gemaakt om je als ouder te laten zien wat je kind 

beleeft op een dag. Deze foto’s of filmpjes worden gedeeld via de ouderapp/webportaal of komen 

bijvoorbeeld op de muur bij de groep te hangen, zijn te zien via een tv scherm of worden opgenomen 

in de vestigingsnieuwsbrief. 

Binnen de ouderapp/webportaal wordt beeldmateriaal waar jouw kind alleen op staat alleen met jou 

gedeeld. Beeldmateriaal waar meerdere kinderen op staan wordt gedeeld met alle ouders van de 

kinderen die op het beeldmateriaal staan mits zij allen toestemming hebben gegeven. Het is niet 

mogelijk om alleen van jouw eigen kind beeldmateriaal te ontvangen. Dit maakt het namelijk voor de 

medewerkers onmogelijk om beelden te maken die een goed beeld van de dag geven. 

Het beeldmateriaal wordt na afloop van de opvang van alle kinderen op het betreffende materiaal 

vernietigd. 

 

2. Beeldmateriaal in offline en online communicatie 

In diverse uitingen (o.a. drukwerk, website, social media) maakt KinderRijk gebruik van 

beeldmateriaal. Beeld zegt immers meer dan woorden. Onder deze uitingen valt ook communicatie in 

het kader van samenwerkingspartners in een integraal kindcentrum of brede school. 

Beeldmateriaal dat gebruikt mag worden voor online en offline uitingen wordt twee jaar bewaard. 

Het gehele beleid omtrent het gebruik van beeldmateriaal kun je vinden op 

www.kinderrijk.nl/beeldmateriaal. 

Wil je hieronder aangeven of je toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal op de 

vestigingen en/of beeldmateriaal in offline en online uitingen. Heb je meerdere kinderen bij KinderRijk 

dan verzoeken wij je per kind een formulier in te vullen. Het formulier ontvangen wij graag voor 5 

maart 2018 getekend retour en kun je inleveren op de groep van je kind. 

 

Ik geef wel / geen* toestemming om beeldmateriaal van mijn kind(eren) te gebruiken op de vestiging 
(zie toelichting 1. Beeldmateriaal op de vestiging). 
 
Ik geef wel / geen*  toestemming om beeldmateriaal van mijn kind(eren) te gebruiken voor offline en 
online communicatie (zie toelichting 2. Beelmateriaal in offline en online communicatie).  
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 

Naam:  

 
 
Ouder/verzorger van: 

 

 
 
 
Handtekening: 

  
 
 

Datum: 

 

 

http://www.kinderrijk.nl/beeldmateriaal

