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Voor de schriftelijke communicatie met de ouder maakt Humankind gebruik van de OuderApp van 

KidsKonnect. Ga je een overeenkomst aan met Humankind, dan gaan wij ervan uit dat je gebruik 

maakt van de OuderApp. De OuderApp wordt je aangeboden door Humankind en wordt onder 

andere gebruikt voor het versturen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven, het gemakkelijk maken 

van directe communicatie met je pedagogisch medewerker, informatie over jouw kind op de opvang 

en de ontwikkeling van je kind. 

  

Als je de OuderApp gebruikt, ga je akkoord met onderstaande gebruikersvoorwaarden OuderApp. 

 

Klanten van Humankind mogen de OuderApp gebruiken 

Op basis van de overeenkomst die Humankind met KidsKonnect heeft gesloten, mag jij gebruik 

maken van de app. Dit heet ook wel het gebruiksrecht. Het gebruiksrecht is afhankelijk van de 

looptijd van de overeenkomst tussen Humankind en KidsKonnect. Als je geen klant meer bent van 

Humankind, vervalt het gebruiksrecht na een bepaalde periode. Dit gebruiksrecht kan niet worden 

overgedragen aan een ander. 

 

De OuderApp heeft drie soorten accounts: 

Optie Omschrijving 

1-oudergezin Als het gezin 1 contractant betreft, wordt met deze keuze ook maar 1 account 

gecreëerd. Dit account heeft de volledige functionaliteit en inzage in alle 

documenten. 

2-oudergezin Als in het gezin een mede-contractant is, kan met deze optie een 2e account 

worden aangemaakt. 

Dit account heeft ook volledige functionaliteit en inzage in alle documenten. 

Co-ouderschap Als sprake is van gedeeld gezag, maar de 2e ouder is geen medecontractant. 

Dan kan met deze optie een 2e account worden aangemaakt.  

Dit account heeft beperkte functionaliteit en geen inzage in 

contractdocumenten. Wel in de kindgegevens. 

 

 

  



Communicatie  

Via de OuderApp kunnen mededelingen in de vorm van een groepsbericht en privéberichten worden 

uitgewisseld. Humankind probeert zo adequaat en snel mogelijk te reageren op geplaatste 

mededelingen en vragen. De termijn waarbinnen je een antwoord kunt verwachten, is onder meer 

afhankelijk van de bezetting en de vereiste zorg voor de kinderen.  

Daarnaast worden via de OuderApp nieuwsberichten en nieuwsbrieven gedeeld om ouders op de 

hoogte te houden over de dienstverlening van Humankind. 

 

De OuderApp is vooral bedoeld om de communicatie tussen jou en Humankind te optimaliseren. 

Uiteraard niet ter vervanging van persoonlijk contact. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correct 

gebruik van de OuderApp en voor een juiste invoer van en omgang met (persoons)gegevens. 

Humankind kan niet garanderen dat de functies die in de OuderApp zijn opgenomen altijd aan jouw 

eisen voldoen, dat met de OuderApp ononderbroken of foutloos kan worden gewerkt of dat 

eventuele gebreken in de OuderApp (kunnen) worden gecorrigeerd. 

 

Toestemmingen 

In de OuderApp is een aantal toestemmingsverklaringen opgenomen, die door de ouder ingevuld 

moeten worden (zoals gebruik beeldmateriaal of zelfstandig activiteiten buitenshuis op de BSO). De 

ouder kan de toestemming altijd aanpassen of intrekken, door het vinkje bij het desbetreffende 

onderwerp in de OuderApp aan of uit te zetten. 

 

Gedragsregels 

• Binnen de grenzen van deze Gebruikersvoorwaarden mag jij de OuderApp gebruiken zoals jij dit 

wil. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig gebruik van de OuderApp.  

• Om ervoor te zorgen dat de gegevens in de OuderApp voldoende veilig zijn, moet de gebruiker 

ervoor zorgen dat elk apparaat en/of device waarop de OuderApp is geïnstalleerd, is beveiligd 

met een toegangscode. Indien het apparaat en/of device niet beveiligd is, moet je na elk gebruik 

van de OuderApp uitloggen van de OuderApp.  

• Om gebruik te kunnen maken van de OuderApp moet jij je registreren, waarna je zelf een 

wachtwoord aan moet maken. Het is in jouw belang dat jij je wachtwoord geheimhoudt. 

Humankind is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden door 

gebruikers of derden. 

• Hanteer bij het schrijven van privéberichten algemeen geldende normen, waarden en 

omgangsvormen. Benader elkaar met wederzijds respect. 



• In de OuderApp kunnen door Humankind ook groepsfoto’s worden geplaatst, waar andere 

kinderen en jouw eigen kind op staan. Deze foto’s mag je alleen privé gebruiken. Mocht je een 

groepsfoto op jouw openbare social media profiel willen plaatsen, deel deze dan bij voorkeur 

niet openbaar en stem vooraf af met de ouders van de andere kinderen op de foto.  Houd altijd 

rekening met de belangen van andere ouders en hun kinderen. Humankind kan niet verhinderen 

dat, ondanks deze bepalingen, ouders dergelijke foto’s toch openbaar maken via social media of 

anderszins verspreiden en is hiervoor niet aansprakelijk.  

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voldoende back-up voorzieningen. Alle 

informatie (persoonsgegevens, foto’s, berichten etc.) die via de OuderApp wordt uitgewisseld, 

wordt na beëindiging van de opvangovereenkomst nog 2 jaar in een archief bewaard. Daarna 

wordt de desbetreffende informatie in zijn geheel verwijderd uit de OuderApp.  

• Naast de in deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Apple’s App Store of 

de Google Play Store voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de app, het gebruik daarvan en 

aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor onder andere de gebruiksvoorwaarden en 

privacyverklaring van Apple Store en de Google Play Store en de eventueel van toepassing zijnde 

voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder. 

 

Hoe maak je gebruik van de OuderApp? 

1. Om gebruik te maken van de OuderApp, installeer je allereerst de OuderApp van Konnect via de 

Google Play Store, de Apple Store of anderszins, op je mobiele apparaat of ander device . Na 

installatie kan de ouder middels de verschafte accountgegevens inloggen.  Je kunt er ook voor 

kiezen om met je accountgegevens in te loggen in de Webversie van de OuderApp via 

https://humankind.ouderportaal.nl. De accountgegevens worden door KidsKonnect aan jou ter 

beschikking gesteld. Stuur bij inlogproblemen of een vergeten wachtwoord een mail naar 

ouderportaal@humankind.nl. 

2. Eventueel gebruik en misbruik van jouw inloggegevens komen voor jouw eigen rekening en 

risico. Zorg ervoor dat jij je inloggegevens en met name je wachtwoord geheimhoudt. Wanneer 

jij je inloggegevens deelt met een derde, dan ben jij zelf aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. 

3. Wanneer je weet of vermoedt dat jouw inloggegevens in handen van een onbevoegde zijn 

gekomen, wijzig dan zo snel mogelijk je wachtwoord en stel Humankind daarvan in kennis via 

ouderportaal@humankind.nl.  

 

  

https://humankind.ouderportaal.nl/
mailto:ouderportaal@humankind.nl


Privacy 

Humankind gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en hanteert daartoe haar algemene 

privacyreglement. Humankind zal persoonsgegevens uit de OuderApp niet aan derden verstrekken, 

tenzij Humankind daartoe wettelijk verplicht is.  

De privacyverklaring van KidsKonnect (de leverancier van de OuderApp) vind je hier. 

 

Wijzigingen 

Humankind mag de OuderApp en deze Gebruikersvoorwaarden altijd aanpassen. Als we dit doen, 

brengen we jou hiervan op de hoogte.  

 

 


