
Foto’s maken  
met je smartphone?

Ouders willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en belevenissen van hun kind. Daarbij geven  
foto’s of korte filmpjes een leuke indruk van bepaalde momenten en hoogtepunten op school. Tegenwoordig heeft iedereen een  
smartphone waarmee mooie beelden kunnen worden gemaakt. Maar heb je als school goede afspraken gemaakt met je  
medewerkers over het gebruik van je eigen smartphone? Je wilt immers niet dat de beelden in verkeerde handen vallen.

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent 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 

Hier moet je op letten!

Denk onder andere aan de volgende afspraken:

LET OP: Wanneer je door een fout tijdens je werkzaamheden op school schade toebrengt aan een derde  
(bijvoorbeeld beelden onrechtmatig delen), dan is de school hiervoor aansprakelijk, tenzij er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval ben je persoonlijk aansprakelijk. Ouders mogen de beelden  
delen voor  ‘huiselijk gebruik’ en dus hooguit binnen een zeer beperkte kring, maar niet op een openbare  
Facebookpagina. Maak ook goede afspraken met leerlingen over het gebruik van smartphones, met name 
met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Kijk hiervoor in de handreiking van kennisnet via de QR-code.

Toestemming
Maak alleen beelden als je toestemming hebt van de ouders of van de leerling zelf, indien 16 jaar of ouder.

Ander doel
Wil je het beeldmateriaal voor een ander doel gebruiken dan waarvoor je toestemming hebt verkregen,  
bijvoorbeeld voor gebruik op een poster, controleer dan of je hiervoor ook toestemming hebt en deze  
aantoonbaar hebt vastgelegd.

Cloudopslag en synchronisatie
Sla het beeldmateriaal niet in je eigen cloudopslag op. Denk hierbij ook aan het uitzetten van automatische  
synchronisatie.

Bewaarplaats
Sla het beeldmateriaal op in een map (bijvoorbeeld ‘beeldmateriaal schooljaar 2020-2021’) in de  
cloudomgeving van de school en verwijder deze daarna direct van je smartphone.

Bewaartermijn
Bewaar het beeldmateriaal niet langer dan nodig voor het doel waarvoor je het hebt verzameld en niet  
langer dan het lopende schooljaar (behalve wanneer de beelden met toestemming voor een ander doel 
worden gebruikt).

Wachtwoord of code
Beveilig de smartphone met een wachtwoord of een code.

Diefstal of verlies
Zorg (indien mogelijk) dat je de data op je smartphone op afstand kunt wissen in het geval van diefstal of 
verlies.

Beveiligde applicatie voor delen
Deel de beelden met de ouders uitsluitend via een beveiligde applicatie van de school. Hiervoor zijn diverse 
oplossingen (bijvoorbeeld oudercommunicatieapps) beschikbaar.

5

6

7

8

2

4

1

3


