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Uitleg overdracht 

 

Komplayt is verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn, ook als het kind elders wordt 

opgevangen of naar de basisschool gaat. Dit wil zeggen dat de nieuwe pedagogisch medewerker 

(mentor), gastouder of docent goed geïnformeerd door ons dient te worden: aan de hand van deze 

informatie kan de volgende professional aanbod op maat bieden.  

Deze overdracht vindt plaats door het invullen van het overdrachtsformulier. Voor de overdracht naar 

scholen en de BSO vult de mentor het formulier ‘Amsterdamse overdracht kindgegevens 0-4 jaar naar 

de basisschool’ in.  

Gaat een kind naar een andere kinderdagopvang of naar een gastouder vult de mentor het formulier 

‘Overdracht kindgegevens naar nieuwe opvanglocatie’ in. 

De inhoud van dit overdrachtsformulier wordt besproken met de ouders in het eindgesprek. 

Ouders geven in het Toestemmingsformulier ‘Overdracht naar de basisschool’, ‘Overdracht naar de 

BSO’ of ‘Overdracht naar een nieuw KDV of gastouder’ toestemming aan hoe zij willen dat de 

overdracht verloopt.  

Dit kan op drie manieren: 

- De mentor neemt contact op met de nieuwe pedagogisch medewerker en/of docent en 

zendt het overdrachtsformulier inclusief alle observatielijsten die over het kind zijn ingevuld.  

- De ouders krijgen van de mentor het overdrachtsformulier en alle observatielijsten die over 

het kind zijn ingevuld. Zij geven dit zelf aan de nieuwe pedagogisch medewerker en/of 

docent.  

- De ouders willen dat het kinddossier vernietigd wordt.  

 

Optie 1: Warme overdracht tussen professionals 

De mentor neemt contact op (telefonisch of per email) met de nieuwe pedagogisch medewerker 

en/of docent en bespreekt waar het overdrachtsformulier en de observatielijsten naar toe gestuurd 

kan worden.  

Indien de mentor een mondelinge toelichting noodzakelijk acht, vraagt zij hier eerst schriftelijk 

toestemming voor aan ouders.  

 

Optie 2: Ouders organiseren zelf de overdracht 

De mentor geef het overdrachtsformulier en de observatielijsten mee aan ouders. Wij mogen in 

verband met de AVG niet controleren of de nieuwe pedagogisch medewerker en/of docent de 

spullen daadwerkelijk heeft ontvangen.  

 

Optie 3: Kinddossier vernietigen 

Volgens de AVG-wetgingen heeft een natuurlijk persoon het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit wil 

zeggen dat een ouder het recht heeft om het kinddossier te laten vernietigen. Dit dient dan ook 

gedaan te worden. Het dossier wordt niet alleen op papier maar ook digitaal vernietigd. Het is 

verboden om aantekeningen te maken dat de ouder opdracht heeft gegeven om het dossier te laten 

vernietigen. Vraag aan Martin of hij zorgt dat het dossier vernietigd wordt.  
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