
Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet alle ins & outs op het gebied van privacy. 
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. 

Meer weten? 
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl 

A. Wil een ouder  
tijdens een  
evenement op 
school filmen? 

Zijn er personen 
herkenbaar in beeld?

Gaat hij/zij akkoord met 
fotograferen/filmen?

Worden er ook leerlingen 
herkenbaar gefilmd?

Verwijder je de film weer 
tijdens de les of kort 
erna, na beoordeling of 
bespreking?

B. Wil je als medewer-
ker van een school 
een evenement op 
school filmen?

JE MAG FILMEN

JE MAG NIET FILMEN

C. Wil je als (externe) 
medewerker een 
student of collega 
in het kader van 
zijn/haar opleiding 
of intervisie filmen?

D. Wil je leerlingen 
laten filmen voor 
lesdoeleinden?

JE MAG FILMEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
• Gebruik het filmmateriaal niet voor andere doeleinden
• Sla het filmmateriaal beveiligd op
• Bewaar het filmmateriaal niet langer dan noodzakelijk
• Deel het filmmateriaal alleen met de betrokkenen
 

Bij een student of 
stagiaire is de opleiding 
van hem/haar de 
verantwoordelijke en hoef 
je dus niet als school om 
toestemming te vragen.

Als kinderen van achter op 
de rug gefilmd worden zijn 
ze in meeste gevallen vol-
doende onherkenbaar. Als je 
twijfelt, overleg dan met de 
Privacy Officer van de school.

Vraag toestemming voor het 
filmen aan de ouders bij de 
inschrijving van een leerling. 
Vraag toestemming aan de 
leerling als de leerling 16 jaar 
wordt.

Voor elke verwerking en 
dus ook voor filmen moet 
je een duidelijk doel 
hebben volgens de AVG.

Deel je de film ook met 
anderen of verlaat het 
filmmateriaal de school? 

Film je alleen voor 
thuisgebruik?

Formuleer het 
specifieke doeleinde  
voor het filmen

Heb je daarvoor toe-
stemming gevraagd, 
gekregen en vastgelegd?

Filmen op school
Waar moet ik aan denken?
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Deze Europese verordening stelt wat
je wel en niet mag doen met persoonsgegevens, dus ook als je gaat filmen op school. 
Via onderstaande stappen weet je snel wat je moet regelen. 
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