Toestemming gebruik beeldmateriaal
Rotterdam, 17 september 2019,
Beste ouder/verzorger,
Nieuwe Europese wetgeving die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is, stelt strenge regels aan het
beschermen van persoonsgegevens. Vanzelfsprekend moeten wij ons als school aan die regels
houden.
Eén van de regels is, dat wij ouders/verzorgers/leerlingen vooraf expliciete toestemming moeten
vragen om beeldmateriaal (foto’s, video’s, blogs, livestreams en dergelijke) waarop uw zoon/dochter
te zien is, te mogen gebruiken.
Als de school in bedrijf is, kunnen er opnamen worden gemaakt van lessen, excursies, schoolreisjes,
musicals, sportactiviteiten en dergelijke. Wij gebruiken die opnamen uitsluitend en alleen om
ouders/verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden te laten zien waar we binnen de school
mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Zeker in deze tijd waarin via internet
foto’s, filmpjes, video’s, blogs en dergelijk heel gemakkelijk worden gedeeld en “all over the world” te
zien zijn. Dan is het juist belangrijk dat wij aandacht hebben voor de privacy. Als wij beeldmateriaal op
internet plaatsen, dan doen we dat zorgvuldig en met respect en zetten we er bijvoorbeeld geen
namen bij.
Het kan heel goed zijn dat u als ouder/verzorger niet wilt dat door ons beeldmateriaal van uw kind op
internet wordt geplaatst. Of dat uw kind dat zelf niet wil. Om te voorkomen dat wij als school
beeldmateriaal van uw kind gebruiken of op internet plaatsen, vragen wij uw expliciete toestemming.
Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, moeten zelf toestemming geven. Zonder toestemming wordt
beeldmateriaal van uw kind niet gebruikt.
Het is belangrijk om goed na te denken over het plaatsen van beeldmateriaal op internet. Daarom
vragen wij u om de keuze samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze en die van uw kind
thuis bespreekt, dan zijn ze zich bewust van de gemaakte keuze en weten ze zelf ook waarom het
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders of leerlingen foto’s/filmpjes maken tijdens schoolactiviteiten.
Daar hebben wij als school geen invloed op. Wij vertrouwen erop dat deze ouders zeer terughoudend
zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen.
Ook als we beeldmateriaal toch voor een ander doel zouden willen gebruiken, dan op het
antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door uw gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven. Nogmaals, zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Wij vragen u door het invullen van het toestemmingsformulier aan te geven waarvoor Melanchthon
MAVO Schiebroek beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het
toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.
Wilt u het antwoordformulier met uw zoon/dochter meegeven naar school?

Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
drs. M.D. Kuster

Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van

……………………………………..
klas: M…….

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Melanchthon MAVO Schiebroek gebruikt mogen worden*:
Beeldmateriaal mag door
Melanchthon MAVO Schiebroek
gebruikt worden:

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen

O in de schoolgids en/of
schoolbrochure

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school en de onderwijs mogelijkheden.
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden
van de school.
Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen
over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en diverse
onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc.
Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en
ontwikkelingen op en om school

O op de openbare website van
de school
O in de (digitale) nieuwsbrief

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening leerling:
(indien 16 jaar of ouder)

…………………………………………………………

Voor de schoolleiding!
Toelichting gebruik toestemmingsformulier
De wetgever eist dat een ouder/verzorger een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook
specifiek is. Daarom zijn in het toestemmingsformulier verschillende categorieën opgenomen
waarvoor afzonderlijk toestemming moet worden gevraagd en moet worden gegeven.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op
een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik
van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan
met beeldmateriaal van leerlingen).
Voor leerlingen jonger dan 16 jaar moeten de ouders/verzorgers toestemming geven, maar het is
verstandig om de leerlingen zelf ook te laten tekenen. Zo is voor beide partijen duidelijk waar al dan
niet toestemming voor wordt gegeven. Leerlingen vanaf 16 jaar moeten zelf toestemming geven. De
verantwoordelijkheid over de uitvraag ligt bij de directie van de betreffende Melanchthon vestiging.
Er wordt wel bekeken of in de toekomst via een applicatie die CVO-breed wordt aangeboden de
uitvraag digitaal gedaan kan worden.
De uitvraag moet in principe jaarlijks plaatsvinden. We volgen hierin het advies van Kennisnet om
dat pragmatisch op te lossen. Bij inschrijving wordt de uitvraag gedaan. Vervolgens herinneren we
de ouders en leerlingen vanaf 16 jaar er jaarlijks aan dat zij het recht hebben om de toestemming te
allen tijde in te trekken dan wel alsnog te verlenen.
Voor komend schooljaar zal eenmalig aan alle ouders en de leerlingen van 16 jaar en ouder de
uitvraag gedaan worden.
Social media
Voor de scholen van CVO wordt de richtlijn dat we de categorie ‘social media’ niet gaan aanbieden
op het formulier. Kennisnet adviseert om geen foto’s met herkenbare personen op sociale media te
plaatsen, omdat de opslag van de gegevens buiten Nederland ligt en met de betreffende bedrijven
geen verwerkersovereenkomst kan worden afgesloten. Dit betekent overigens niet dat social media
helemaal niet gebruikt mag worden. Het gaat hier enkel en alleen om beeldmateriaal met herkenbare
personen c.q. persoonsgegevens.
Toestemming geven door één of twee ouders
Als leerlingen jonger zijn dan 16 jaar dan dient het toestemmingsformulier door een ouder/een
verzorger te worden ondertekend. In principe is volgens de wet de handtekening van 1 ouder
voldoende. Voor leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, geldt dat zij zelf het formulier moeten
ondertekenen als zij toestemming willen geven.
Foto’s maken door ouders op school
Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school
kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen. Ook voorwaarden aan het fotograferen
van leerlingen op school, tijdens de les of in klas. Melanchthon wil voor álle kinderen een veilige
omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden
gefotografeerd.
Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden
worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders over het fotograferen
tijdens een schoolactiviteit, of door ouders in de nieuwsbrief te vragen terughoudend te zijn met het
maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kan de school
regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in een privacyreglement, in een aparte
gedragscode of een protocol. Melanchthon heeft daar op dit moment (nog) niet voor gekozen.

Als beeldmateriaal van de website door leerlingen/ouders gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld
wordt via sociale media dan is dat niet de verantwoordelijkheid van de school. Het is echter wel goed
als we de ouders/leerlingen vragen hier zeer terughoudend en zorgvuldig mee om te gaan. De wijze
waarop dit gebeurt is aan de betreffende Melanchthon vestiging.

