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1.Voorwoord 
Kinderopvang Het Groen Spoortje & BSO Buitenboel gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van hun klanten. 
Hierbij voldoet kinderopvang Het Groene Spoortje & BSO Buitenboel aan de vereisten van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AGV) en worden de onderstaande regels gehanteerd: 

• Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG verwerkt; 
• Alle persoonsgegeven zijn gebonden aan een specifiek verzameldoel en beperkt tot het noodzakelijke; 
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig, vertrouwelijk behandeld en zijn beveiligd; 
• Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan aan personen die dat in uitoefening van hun 

functie nodig hebben. 

Heeft u vragen over u persoonsgegevens,  dan kunt u contact opnemen met: 
Kinderopvang Het Groene Spoortje 
t.a.v. Jenny van Hees–de Kort 
Broekdijk 30A 
5125 NE Hulten 
Tel: 06-30055822 
Info@hetgroenespoortje.nl 

 

2. Verwerking persoonsgegevens klanten 
In dit privacyreglement wordt de term klant of ouder gebruikt. Hiermee wordt de ouder c.q. de verzorger van 
het kind bedoeld die het ouderlijk gezag over het kind van jonger dan 16 jaar heeft en die het contract met 
kinderopvang Het Groene Spoortje heeft ondertekend. Hierbij gaat kinderopvang Het Groene Spoortje ervan uit  
dat deze ouder eventuele verzoeken voortvloeiend uit dit privacyreglement afstemt met de andere ouder (niet 
zijnde contractouder). 

Kinderopvang Het Groene Spoortje verzameld persoonsgegevens van hun klanten om haar taken naar behoren 
te kunnen uitoefenen, of omdat deze wettelijk verplicht zijn, dan wel nodig zijn om de hoofovereenkomst (het 
contract) uit te kunnen voeren en te kunnen factureren. 

Persoonsgegevens worden verzameld omdat: 

• De gegevens van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind; 
• De gegevens van belang zijn om contact te onderhouden met ouders, verzorgers en voogden van 

kinderen; 
• Voor het aanvragen van subsidie/toeslagen. 

Om zorg te dragen dat alleen de noodzakelijke gegevens worden verwerkt maakt kinderopvang Het Groene 
Spoortje gebruik van standaard formulieren. Na het aanmelden worden de volgende formulieren gebruikt: 

• Aanmeldformulier**; 
• Voorstel kinderopvang; 
• Plaatsingsovereenkomst; 
• Intake/registratie nieuw kind kinderopvang**; 
• Machtiging automatische incasso**. 

** Formulier wordt ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers. 

De gegevens worden vastgelegd op basis van opgave door ouders ten behoeve van het uitvoeren van de 
hoofdovereenkomst. 
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Gegevens die gevraagd worden in deze formulieren zijn: 

Persoonsgegevens kind 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Roepnaam 
- Geboortedatum 
- Naam WA verzekering en polisnummer 
- Naam Zorgverzekering en polisnummer 
- Naam, adres, telefoonnummer van huisarts 
- Naam, adres, telefoonnummer, emailadres school/vorige opvang 
- Burger Service Nummer 
- Nationaliteit 
- Geloofsovertuiging 
- Geslacht 
- Gegevens betreffende gezondheid 

Persoonsgegevens ouder 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Telefoon nummer (thuis/werk/mobiel) 
- Emailadres 
- IBAN rekening nummer 
- Tenaamstelling rekeningnummer 
- Bank identificatie/BIC indien geen Nederlandse rekening 
- Naam, adres, telefoonnummer van noodpersoon 
- Relatie van noodpersoon tot kind 
- Burger Service Nummer 
- Nationaliteit 
- Spreektaal 
- Bijzonderheden betreffende zwangerschap/bevalling 
- Gegevens betreffende gezinssituatie 

Kinderopvang het Groene Spoortje verwerkt gedurende de periode van opvang persoonsgegevens met 
betrekking tot (incidenteel) medicijngebruik, algehele ontwikkeling en welbevinden van kinderen. 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in: 

• Evaluatie wenperiode* 
• Verslag algemeen welbevinden baby en verslag oudergesprek* 
• Verslag algemeen welbevinden peuter en verslag oudergesprek* 
• Verslag algemeen welbevinden BSO kinderen en verslag oudergesprek * 
• Signalering mogelijk opvallend gedrag 
• Verklaring voor het toedienen van een medicijnen** 
• Weekoverzicht toedienen van medicijnen 
• Formulier registratie ongevallen kinderopvang 
• Autorisatie voorbehouden handelingen (wet BIG) 
• Evaluatie beëindiging kinderopvang 
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* Formulier wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers en met hen besproken. 

** Formulier wordt ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers. 

De gegevens worden vastgelegd door de pedagogisch medewerker.  

 

3. Transparant 
Kinderopvang Het Groene Spoortje & BSO Buitenboel vindt het van groot belang transparant te zijn. 

Klanten van kinderopvang Het Groene Spoortje ontvangen toegang tot eigen persoonsgegevens en die van hun 
kind(eren) in KOV.net. Klanten beschikken over een persoonlijk wachtwoord om in te loggen. 

Gegevens die zichtbaar en bewerkbaar zijn voor ouders/verzorgers: 

Persoonsgegevens kind 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Roepnaam 
- Geboortedatum 
- Naam WA verzekering en polisnummer 
- Naam Zorgverzekering en polisnummer 
- Naam, adres, telefoonnummer van huisarts 
- Naam, adres, telefoonnummer, emailadres school/vorige opvang 
- Burger Service Nummer 
- Geloofsovertuiging 
- Geslacht 
- Gegevens betreffende gezondheid 

Persoonsgegevens ouder 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Plaats 
- Telefoon nummer (thuis/werk/mobiel) 
- Emailadres 
- IBAN rekening nummer 
- Tenaamstelling rekeningnummer 
- Bank identificatie/BIC indien geen Nederlandse rekening) 
- Naam, adres, telefoonnummer van noodpersoon 
- Relatie van noodpersoon tot kind  
- Burger Service Nummer 
- Nationaliteit 
- Spreektaal 

 

Wel zichtbaar, maar niet bewerkbaar in KOV.net zijn het jaaroverzicht,  jaaropgave kinderopvang, facturen, 
contractgegevens.  Deze overzichten zijn enkel zichtbaar voor de betreffende klant en bevat persoonsgegevens 
die zelf door de klant zijn opgegeven. 
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4. Bewaartermijn 
Kinderopvang Het Groene Spoortje bewaard gegevens niet langer dan noodzakelijk nadat de 
hoofdovereenkomst is beëindigd. De bewaartermijn wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen 
(aangeduid als min) en anderzijds door aanbevelingen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (aangeduid als 
max).  

Gegevens kind   

Soort gegevens Termijn Soort termijn Wettelijk 
Voornaam 7 jaar min ja 
Achternaam 7 jaar min ja 
Roepnaam 7 jaar min ja 
Geboortedatum 2 jaar max nee 
Nationaliteit 2 jaar max nee 
Gezondheidsgegevens 1 jaar max nee 
Gegevens betreffende 
verzekering 

1 jaar max nee 

Geloofsovertuiging 2 jaar max nee 
Geslacht 2 jaar max nee 
Fotomateriaal* 1 jaar max ja 
BSN 7 jaar min ja 
Contractgegevens 7 jaar min ja 
Kind dossier Wordt niet bewaard na 

einde van het contract 
tenzij er sprake is van 
een meldcode proces; 
dan maximaal 2 jaar 

max nee 

* alleen met toestemming van ouders zijn foto’s zichtbaar op daarvoor bestemde beveiligde website met 
persoonlijke wachtwoord voor ouders. 

Gegevens ouders 

Soort gegevens Termijn Soort termijn Wettelijk 
Voornaam 7 jaar min ja 
Achternaam 7 jaar min ja 
Adres 2 jaar max nee 
Postcode 2 jaar max nee 
Plaats 2 jaar max nee 
Telefoon nummer 2 jaar max nee 
Email adres 2 jaar max nee 
Financiële transacties 7 jaar min ja 
Gegevens noodpersoon 2 jaar max nee 
BSN 7 jaar min ja 
Nationaliteit 2 jaar min ja 
Spreektaal 1 jaar max nee 

 
5. Uitwisselen van klantgegevens met derden 
Kinderopvang Het Groene Spoortje biedt een veilige en vertrouwde omgeving en vindt het belangrijk dat de 
ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het is hierbij belangrijk dat er regelmatig overleg en 
afstemming plaatsvindt met ouders/verzorgers. Onderdeel van dit overleg is het uitwisselen van informatie. 
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Kinderopvang Het Groene Spoortje wisselt ten behoeve van de uitoefening van haar taken ook 
persoonsgegevens uit met derden (bijvoorbeeld  Belastingdienst, GGD, Jeugdzorg, Gemeente, scholen etc.) 
Hierbij gelden de volgende bepalingen conform de AVG: 

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor: 

• Een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag Kinderopvang); 
• Indien er gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene 

redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden; 
• Op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de 

geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt. 

In alle andere gevallen worden gegevens alleen aan derden verstrekt indien de klant hiervoor ondubbelzinnig 
toestemming geeft. 

Kinderopvang Het Groene Spoortje wisselt in het kader van de uitvoering van de hoofdovereenkomst met de 
klant en wettelijke verplichtingen die kinderopvang Het Groene Spoortje heeft met de volgende partijen 
gegevens uit over ouders en kind: 

• Kinderopvang Het Groene Spoortje geeft in het kader van de Toeslag Kinderopvang gegevens van 
kinderen en ouders door aan de belastingdienst. Het betreft hier alleen gegevens voor zover die voor 
de belastingdienst noodzakelijk zijn (naam, adres, postcode, plaats, BSN kind en betalende ouders, 
genoten opvang); 

• Kinderopvang Het Groene Spoortje geeft in het kader van de controlerende taak van de GGD, binnen 
de wet Kinderopvang, gegevens van het kind (naam, geboortedatum) door aan de GGD. Het betreft 
alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de begeleider / kind ratio. 

In het belang van het kind kan het nodig zijn informatie naast met ouders ook uit te wisselen met derden 
(bureau Jeugdzorg, MEE, consultatiebureau, scholen etc.) Het betreft hier informatie over zorg betreffende de 
omgeving van het kind en/of zorg betreffende de ontwikkeling van een kind. Gegevens uitwisseling vindt alleen 
plaats als ouders hier toestemming voor hebben gegeven. 

Gegevens over een kind aangaande de ontwikkeling, die binnen de normale ontwikkelingslijn vallen, worden 
niet met derden gedeeld zolang dit niet in belang is van het kind. 

Ouders hebben ten alle tijden recht op inzage in het dossier van hun kind. Daarnaast heeft kinderopvang Het 
Groene Spoortje de plicht om altijd met ouders in gesprek te gaan over eventuele zorgen rondom het kind. 
Kinderopvang Het Groene Spoortje zal samen met de ouders kijken hoe onze zorgen worden weggenomen. 
Indien de zorgen dusdanig groot zijn en deze in gesprek met ouders niet worden weggenomen, kan 
kinderopvang Het Groene Spoortje zich genoodzaakt zien een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij zullen 
ouders hier vooraf van op de hoogte stellen. Kinderopvang Het Groene Spoortje doet in principe geen 
anonieme meldingen bij Veilig Thuis tenzij de veiligheid van kinderen of medewerkers in gedrang is. 

Kinderopvang Het Groene Spoortje kan persoonsgegevens verstrekken ter uitvoering van toetsing en inspectie. 
Hierbij valt te denken aan de GGD inspecteur, de interen auditoren en accountant. Deze personen betrachten 
vanuit hun functie geheimhouding. 

 
6. Beeldmateriaal 
Kinderopvang Het Groene Spoortje legt kinderen niet vast op beeldmateriaal (foto of video) tenzij hier 
toestemming voor is gegeven door ouders. Bij het geven van de toestemming wordt helder verwoord of het 
beeldmateriaal enkel intern of ook extern zichtbaar mag zijn. 
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Beeldmateriaal wat intern zichtbaar is bestaat uit foto’s aan de wand, foto op het overdrachtsmapje van 
kinderen of foto’s op het scherm in de hal van kinderopvang Het Groene Spoortje.  

Onder extern gebruik wordt verstaan publicatie in de  nieuwsbrief, op de fotowebsite, bedrijfswebsite, of op 
social media in beheer van Kinderopvang Het Groene Spoortje.   

Beeldmateriaal dat gepubliceerd wordt zal nooit voorzien worden van een persoonsgegevens van de personen 
de zichtbaar zijn op het betreffende beeldmateriaal. 

 

7. Overige afspraken 
Voor alle medewerkers van kinderopvang het Groene Spoortje geldt dat zij zorgvuldig omgaan met 
privacygevoelige gegevens van klanten en collega’s. Dit houdt in dat: 

• Privacy gevoelige onderwerpen met ouders worden besproken zonder aanwezigheid van andere 
ouders; indien er tijdens het haal – en brengmoment gevoelige zaken met ouders besproken worden 
gebeurt dit in een ruimte waar andere ouders het gesprek niet kunnen volgen; 

• Buiten de werkkring geen casus met naam en toenaam wordt besproken; 
• Notulen van overleg worden alleen bewaard in de daarvoor bestemde map in een afgesloten ruimte, 

de overdrachtsmap is voor intern gebruik, daarin kunnen namen volledig geschreven worden; 
• Schriftelijke gegevens zorgvuldig opgeborgen worden; 
• Pedagogisch medewerkers van BSO ouders op de hoogte stellen van alles wat er besproken is met de 

leerkracht tijdens het halen van school; 
• Er geen privé gegevens van medewerkers aan ouders worden verstrekt. 

Vanuit de wet Autoriteit Persoonsgegevens hebben klanten recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, te 
beperken, aan te vullen of te verwijderen. Het inzage recht houdt in dat klanten een aanvraag kunnen indienen 
om inzicht te krijgen in welke gegevens kinderopvang Het Groene Spoortje verwerkt.  Een groot deel van de 
persoonsgegevens zijn voor klanten in te zien en aan te passen via KOV.net ouderlogin. 

Klanten hebben ook het recht om correctie of verwijdering aan te vragen indien de gegevens feitelijk onjuist 
zijn, niet nodig zijn om het doel te behalen, gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of men niet 
langer toestemming wil geven aan kinderopvang Het Groene Spoortje om gegevens te verwerken. Dit laatste is 
alleen mogelijk als kinderopvang Het Groene Spoortje de gegevens niet meer nodig heeft om de 
hoofdovereenkomst uit te voeren.  Kinderopvang Het Groene Spoortje kan geen gegevens verwijderen 
waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. De gegevens zullen verwijderd worden zodra de wettelijke 
bewaartermijn is afgelopen. 

Een verzoek van een klant wordt binnen vier weken beantwoord. Dit kan een bevestiging zijn dat het verzoek 
wordt nageleefd, of een weigering met daarvoor de reden. 

Een verzoek tot inzage, correctie, aanvullen, beperken of verwijderen kan aangevraagd worden via 
info@hetgroenespoortje.nl 

 
8. Beveiliging 
In het gegevensverwerkingsbeleid van kinderopvang Het Groene Spoortje wordt vastgelegd welke 
beveiligingsmaatregelen er zijn genomen. Hierbij kan gedacht worden aan wie er toegang heeft tot de 
gegevens, digitalisering van gegevens, beperkte toegang tot gegevens. Het gegevensverwerkingsbeleid van 
kinderopvang Het Groene Spoortje wordt jaarlijks geëvalueerd. 
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9. Identificatie klant 
Er zijn situaties denkbaar waarbij de pedagogisch medewerker van kinderopvang Het Groene Spoortje niet kan 
vaststellen of de betrokkene volwassene inderdaad bevoegd is het kind op te halen. Bijvoorbeeld wanneer de 
pedagogisch medewerker nog geen kennis heeft gemaakt met de betrokkene of wanneer de betrokken 
volwassenen nog niet eerder het kind heeft opgehaald. In dat geval heeft de pedagogisch medewerker het 
recht om de persoon te vragen zicht te identificeren. Dit gebeurt nadat andere mogelijkheden zijn bekeken 
zoals overleg met een collega, telefonisch contact met ouders. 

Kinderopvang Het Groene Spoortje is wettelijk verplicht om het BSN nummer van klanten en kinderen te 
registreren. Tijdens het intake gesprek controleren pedagogisch medewerkers of vestigingsmanager het bij ons 
geregistreerde nummer aan de hand van identiteitsbewijzen van ouder(s). 

 

10. Klachten 
Klachten betreffende de uitvoering van het privacy beleid kunnen verstuurd worden naar 
info@hetgroenespoortje.nl  onder vermelding van klacht privacy beleid.  

Daarnaast hebben klanten ook het recht een klacht over de verwerking van hun persoonsgegevens, of die van 
hun kind(eren), in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


