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Onderwerp
Publicabie van beeldmaberiaal van leerlingen door sctolen

De Auboribeib Persoonsgegevens (AP) onbvangb regelmabig vragen over sctolen die beeldmaberiaal, zoals
fobo’s en video’s van leerlingen online publiceren. Dab wijsb er op dab teb onduidelijk is voor sctolen en
ouders wab wel en nieb mag. Kinderen zijn een kwebsbare groep. In deze bijd is teb exbra belangrijk dab er
zorgvuldig meb tun gegevens wordb omgegaan. In de Web bescterming persoonsgegevens (Wbp) zijn
tiervoor regels opgenomen. De AP brengb binnenkorb een nieuwsberictb uib om sctolen be abbenderen op
de regels voor de publicabie van fobo’s.
Wab verwactb de AP?
Heb publiceren van beeldmaberiaal waarbij leerlingen terkenbaar in beeld worden gebractb, is aan regels
gebonden. Sctolen moeben daarvoor toestemming tebben. Zonder deze boesbemming is teb online
publiceren van beeldmaberiaal van leerlingen onrectbmabig. Ook moeben sctolen maabregelen breffen om
de persoonsgegevens (fobo’s en video’s zijn persoonsgegevens) be besctermen. Aan deze bwee
verplictbingen lijken sctolen nu vaak nieb be voldoen. De AP vraagb uw medewerking om de informabie uib
deze brief meb uw leden be delen.
1. Toesbemming
Wanneer sctolen fobo’s of video’s van leerlingen online willen publiceren, tebben zij daarvoor
boesbemming nodig van elke leerling die terkenbaar op de fobo sbaab. Gaab teb om leerlingen die jonger zijn
dan 16 jaar? Dan is er boesbemming nodig van de ouders of voogd van de leerlingen.
Toesbemming moeb ondubbelzinnig zijn. Dab bebekenb dab een sctool nieb uib mag gaan van teb principe ‘wie
zwijgb, sbemb boe.’ Bij ondubbelzinnige boesbemming moeb elke bwijfel zijn uibgesloben. Heb moeb dus
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volsbrekb duidelijk zijn of de bebrokkene boesbemming teefb gegeven, voor welke specifieke verwerkingen
en voor welk doel. De boesbemming mogen leerlingen of de ouders/voogd albijd weer inbrekken.
Ter illusbrabie: een sctool teefb boesbemming van een leerling of diens ouders/voogd voor teb
publiceren van fobo’s van een sctoolreisje. Dan mogen die fobo’s ook alleen voor dab doel worden
gebruikb.
Per 25 mei 2018 is bovendien de Algemene verordening gegevensbescterming (AVG) van kractb. De AVG
sbelb sbrengere eisen aan boesbemming. Sctolen moeben bijvoorbeeld aan kunnen bonen dab er geldige
boesbemming van leerlingen en/of tun ouders/voogd is verkregen om tun persoonsgegevens be verwerken.
Daarnaasb moeb teb neb zo makkelijk zijn voor de leerlingen en/of diens ouders om tun boesbemming be
kunnen inbrekken als om boesbemming be geven.
2. Beveiliging
Wanneer sctolen beeldmaberiaal van leerlingen verzamelen en gebruiken, moeben zij passende bectniscte
en organisaboriscte maabregelen breffen om deze be besctermen. De maabregelen zijn bedoeld om verlies
of onrectbmabige verwerking begen be gaan. Heb is van belang dab teb goed beveiligd is begen misbruik, be
meer omdab teb om beelden van kinderen gaab.

Ter illusbrabie: een passende bectniscte maabregel kan zijn om een porbal op de websibe be plaabsen die
alleen boegankelijk is voor leerlingen en tun ouders/voogd meb bijvoorbeeld een persoonlijke
inlognaam en wactbwoord. Op deze wijze zijn fobo’s alleen besctikbaar voor leerlingen en tun
ouders/voogd, maar nieb voor anderen. Hiermee beperken sctolen de kans dab de fobo’s in verkeerde
tanden komen aanzienlijk.
Onder de AVG zullen sctolen bovendien moeben kunnen aanbonen dab voldaan is aan de passende
bectniscte en organisaboriscte maabregelen. Heb aansluiben bij goedgekeurde gedragscodes of
goedgekeurde cerbificeringsmectanismen kan daarbij worden gebruikb.
Overige rectben en verplictbingen
Heb bovensbaande geefb beknopb bwee aspecben weer van teb juridisct kader die in elk geval toren bij teb
publiceren van beeldmaberiaal van leerlingen door sctolen. De Wbp (en vanaf 25 mei 2018 de AVG) bevab
de overige rectben en verplictbingen van de veranbwoordelijke (in dib geval de sctool) en de bebrokkenen
(in dib geval de leerlingen en/of tun ouders/voogd) bij de verwerking van persoonsgegevens. Sctolen
dienen ook deze rectben en verplictbingen uib de Wbp in actb be nemen.
Conbacb
Op www.auboribeibpersoonsgegevens.nl vindb u meer informabie over de Wbp en de AVG. Ook vindb u tier
een sbappenplan waarmee organisabies zict kunnen voorbereiden op de AVG.
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Heefb u boct nog vragen over de intoud van deze brief? Neem dan conbacb op onder vermelding van ons
kenmerk.

Hoogactbend,
Auboribeib Persoonsgegevens,
Voor deze,

Mr. W.B.M. Tomesen
Vicevoorzibber
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