
 

 

 

 

Privacyverklaring 
 
Stichting Kinderdagverblijf ’t Hummelhuuske is een kleinschalig kinderdagverblijf voor de 

opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar. 

Het dagverblijf bestaat uit één groep met een maximale bezetting van 12 kinderen. 

Voor de uitoefening van de werkzaamheden dienen wij te beschikken over een aantal 

persoonsgegevens van ouders, kind en medewerkers. 

Met deze privacyverklaring willen wij aangeven dat wij het belangrijk vinden om uiterst 

zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Wij zullen nooit meer gegevens vragen dan nodig voor de uitvoering van onze 

werkzaamheden. 

Daarnaast kunt u er op vertrouwen dat wij nimmer gegevens aan derden zullen verstrekken. 

 

Aanmelding kind 

Gezien de kleinschalige omvang van ons kinderdagverblijf worden geen gegevens verzameld 

via de website en niet verwerkt in geautomatiseerde systemen. 

Aanmelding vindt plaats door middel van een Aanmeldingsformulier Kinderopvang. 

Dit formulier is te downloaden via de website (of telefonisch aan te vragen) en dient door de 

ouders te worden ingevuld. 

Vervolgens wordt het formulier opgestuurd naar ons kinderdagverblijf; dit kan middels de 

post of via de website.   

Het aanmeldingsformulier is bedoeld voor het eerste contact en omvat de volgende gegevens: 

  

 Naam ouders/voogd 

 Adres 

 Postcode en woonplaats 

 Telefoon 

 Naam kind 

  Geboortedatum kind 

 Gewenste plaatsingsdatum 

 Gewenste opvang dagen 

 

Indien plaatsing niet mogelijk is of om welke reden dan ook niet doorgaat, wordt het 

aanmeldingsformulier vernietigd. 

 

 

 

 

  



Plaatsing kind 

Zodra vast staat dat het kind kan worden geplaatst volgt er een intake gesprek. 

De afspraak voor dit gesprek wordt telefonisch door één van onze pedagogische medewerkers 

met de ouders gemaakt. Deze pedagogische medewerker wordt dan de mentor van het kind. 

De mentor verzamelt aan de hand van het intake formulier, dat tijdens het intake gesprek met 

de ouders wordt gebruikt, een aantal gegevens, zoals: 

  

Contactgegevens met de ouders. 

• Uitbreiding van gegevens van het aanmeldformulier op de volgende punten: 

BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum ouders/voogd 

BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum kind 

 

Wie komt het kind halen en brengen. 

Vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma . 

Allergieën en/of bijzondere ziekten. 

Staat het kind onder medische behandeling. 

Gedrag van het kind in de thuissituatie; rustig/druk/opgewekt/somber/angstig/ 

vraagt veel aandacht/afwachtend/driftig/beweeglijk of andere kenmerken. 

Hoe is het contact met andere kinderen/volwassenen. 

Welke taal wordt er thuis gesproken. 

Zijn er bijzonderheden m.b.t. taalontwikkeling. 

Hoe is het kind m.b.t. het spel/spelen. 

Is het kind zindelijk. 

Kan het kind zelfstandig eten. 

Heeft het kind nog slaapbehoefte. 

Welke voeding gebruikt het kind. 

Toestemmingsverklaring voor foto’s/video opnamen.  

Toestemmingsverklaring voor wel/niet deelnemen aan activiteiten die buiten 

het kinderdagverblijf plaatsvinden. 

Indien nodig: “overeenkomst gebruik geneesmiddelen.” 

 

Deze gegevens zijn voor ons van belang voor de opvang, verzorging, begeleiding en 

ontwikkeling van het kind. 

 

 

Verslaggeving  

Regelmatig vinden (evaluatie) gesprekken plaats tussen ouders en mentor. 

Hiervan worden verslagen gemaakt. 

Daarnaast wordt na 2 jaar, 3 jaar en 3 jaar + 11 maanden een observatieformulier ingevuld. 

 

Alle vastgelegde gegevens genoemd onder aanmelding kind, plaatsing kind en verslaggeving 

vormen het kinddossier. 

De ouders hebben te alle tijden recht op inzage en correctie in dit dossier. 

Zij dienen hiertoe een verzoek en afspraak te maken met de mentor van hun kind. 

 

  



Boekhouding 

Aan de boekhouding worden de volgende gegevens verstrekt: 

  

BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum ouders/voogd  

Adres, postcode en woonplaats 

BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum kind 

Gewenste ingangsdatum opvang 

Gewenste opvangdagen 

 

Aan de hand van deze gegevens stelt de boekhouding de Overeenkomst Kinderopvang op 

en laat deze overeenkomst ondertekenen door de ouders. 

Voor de maandelijkse facturering van de opvangkosten wordt gebruik gemaakt van genoemde 

gegevens. 

 

      

Daarnaast kunnen ouders die gebruik willen maken van een automatische incasso van de 

maandelijkse facturen een machtiging Doorlopende SEPA Incasso invullen.  

 

Gegevensverstrekking aan Belastingdienst 

Maandelijks dienen de volgende gegevens omtrent de opvang en het aantal uren van het 

kind/de kinderen te worden verstrekt aan de Belastingdienst: 

 

 Gegevens ouders/voogd: BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum  

 Gegevens kind(eren): BSN, roepnaam, voorletters, achternaam en geboortedatum  

Gegevens opvang: maand, soort opvang, aantal uren, uurtarief, locatie, ingang en 

einde contract. 

 

Medewerkers 

Van de medewerkers worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor de vaststelling 

van hun identiteit en door de Belastingdienst en GGD verplicht gestelde gegevens. 

 

Bewaren persoonsgegevens 

Alle verzamelde gegevens worden zorgvuldig bewaard in een afsluitbare archiefkast, die 

geplaatst is in een ruimte welke alleen toegankelijk is voor onze mentoren. 

Na het einde van de overeenkomsten worden de gegevens bewaard gedurende wettelijk 

bepaalde of door de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens geadviseerde 

bewaartermijnen. Na de verstreken bewaartermijnen worden alle gegevens op een adequate 

wijze vernietigd. 
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