
 

Protocol Beeldmateriaal 
 

Bij DONS worden regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt van activiteiten en optredens. De 
opnames dienen voor intern en extern gebruik. We willen hiermee ouders, maar ook 
mensen van buitenaf, laten zien waarmee we bezig zijn en een sfeerimpressie geven van de 
creatieve insteek van DONS. Met dit protocol wil DONS zicht houden op het ontstaan en de 
publicatie van het beeldmateriaal. 

 
Toestemming 
Bij de inschrijving voor DONS worden ouders verzocht om de Plaatsingsovereenkomst te 
ondertekenen. Hierin staat vermeld dat ‘ondergetekende zich akkoord verklaart met de 
werkwijze volgens het Protocol Beeldmateriaal van DONS’. Wij zullen alle ouders hier jaarlijks 
aan herinneren. Tijdens het Wegwijsgesprek zal de locatiemanager dit protocol nog eens 
toelichten. De locatiemanager stemt met de ouder(s) af welke informatie hierover van hun 
bij ons bekend is.  

 

 

 

Natuurlijk hopen wij dat het voor ouders niet nodig is om (schriftelijk) bezwaar te maken. 
Wanneer ouders wel bezwaar maken, nemen wij dit op in het kinddossier en staat hiervan 
een melding op de presentielijst. Het DONS-team wordt hierover regelmatig geïnformeerd 
door de locatiemanager. Bij een foto- of film project krijgen kinderen die niet in beeld 
mogen komen een rol achter de schermen. 
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Gebruik Beeldmateriaal 
- Het meeste beeldmateriaal (foto’s en video’s) zullen we plaatsen op de besloten DONS 
Zolder op de website. Bij de start bij DONS ontvangen ouders hiervoor de inloggegevens. 
Deze worden jaarlijks gewijzigd. 
- Vier keer per jaar wordt er, enkel aan de huidige DONS-ouders, een digitale 
locatie-specifieke Nieuwsbrief verstuurd, waarin wij beeldmateriaal kunnen plaatsen. 
- DONS heeft een Facebookpagina. Hierop plaatsen wij beelden van knutsels, activiteiten en 
uitstapjes. Op Facebook zullen wij de kinderen nooit herkenbaar in beeld brengen of bij 
naam noemen. 
- Tot slot heeft DONS een besloten Vimeo kanaal. Hierop worden diverse filmprojecten 
geüpload. Ouders kunnen de filmpjes via de besloten DONS Zolder bekijken. 
- We zullen jaarlijks het beeldmateriaal opschonen en kinderen die van DONS af zijn zoveel 
mogelijk uit de albums verwijderen. 
 
Extra toestemming 
Wanneer wij beeldmateriaal willen gebruiken voor publiciteits- en promotiemateriaal 
(folders, affiches etc), vragen wij ouders altijd nog eens extra om toestemming. 
 
Verwijderen 
Wanneer ouders een verzoek tot verwijdering van een foto of video bij ons indienen, dan 
zullen wij hier altijd gehoor aan geven. 
 
Onderstaande afspraken gelden voor alle medewerkers bij DONS: 

● Beeldmateriaal mag alleen gemaakt worden als de ouder (wettelijke 
vertegenwoordiger) hiervoor toestemming heeft gegeven. Controleer dit op de 
presentielijsten. 

● De DONS Zolder op de website en de facebookpagina van DONS worden door een 
aantal medewerkers van DONS beheerd. Zij kiezen het beeldmateriaal zorgvuldig uit 
en houden hierbij rekening met eventuele bezwaren. 

● De DONS Zolder wordt jaarlijks opgeschoond. Beeldmateriaal met kinderen erop die 
van DONS af zijn wordt zoveel mogelijk verwijderd. 

● De coördinator beeldmateriaal houdt zicht op de gepubliceerde beelden en stuurt 
dit waar nodig bij. 

● DONS-docenten kunnen hun foto’s en filmpjes mailen naar de locatiemanager van 
de betreffende locatie. De locatiemanager houdt zicht op de kwaliteit en privacy 
afspraken die gelden en stuurt het materiaal voor publicatie naar de coördinator 
beeldmateriaal, e-mail: beeldmateriaal@donsopvang.nl. 

● Bij gebruik van beeldmateriaal voor overige doeleinden (publiciteits- en 
promotiemateriaal e.d.) wordt aan de ouders altijd apart toestemming gevraagd. 

● Bij het plaatsen van foto’s en filmpjes van kinderen op de website of in een 
facebookgroep worden kinderen nooit bij naam genoemd. 

● DONS heeft een eigen fotocamera en een eigen videocamera, waarmee 
professionele foto’s en filmpjes worden gemaakt.  

● Foto-/filmmateriaal van kinderen dat bij DONS gemaakt is, dient enkel voor 
DONS-doeleinden gebruikt te worden. Gebruik hiervan op een eigen social media 
platform wordt niet getolereerd. 
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