Richtlijnen beeldmateriaal
Binnen het Mediacollege Amsterdam gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen
geen foto’s waardoor onze studenten schade kunnen ondervinden en we plaatsen bij foto’s en
video’s geen namen van onze studenten. We vragen onze studenten (ouder dan 16 jaar)
toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s, voor studenten jonger dan 16 jaar vragen wij
aan de ouder(s)/verzorger(s) toestemming.
Vanaf mei 2018 gelden er strengere Europese privacyregels (AVG). Dit heeft consequenties voor het
gebruik van beeldmateriaal van studenten. Eén van de belangrijkste eisen is dat er uitdrukkelijk en
specifiek toestemming gevraagd moet worden voor het gebruik van foto’s van studenten.
Procedure binnen Ma
Binnen Ma moet vanaf schooljaar 2018-2019 specifieke toestemming gevraagd worden aan de student
(indien ouder dan 16 jaar) of aan de ouder(s)/verzorger(s) indien onze student jonger is dan 16 voor het
gebruik van beeldmateriaal van de student. Toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van
beeldmateriaal in de volgende categorieën:
• In algemeen of specifiek promotiemateriaal
• In eigen leermiddelen (binnen Ma ontwikkeld en gebruikt lesmateriaal)
• Op de website
• In (digitale) nieuwsbrieven
• Op social media-accounts van de school
• In formele beleidsdocumenten van Ma
Zonder expliciete toestemming zal het beeldmateriaal niet door de school worden gebruikt.
Als de school foto’s en video’s wil gebruiken voor een ander doel dan de bovengenoemde categorieën,
zal de student (ouder dan 16 jaar) of de ouder(s)/verzorger(s) van de student (jonger dan 16 jaar) daar
apart over worden geïnformeerd en zal daar specifiek toestemming worden gevraagd.
Uitzonderingen
Er is geen toestemming nodig voor het gebruik van foto’s en video’s 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 foto’s en
video’s van studenten).
Beeldmateriaal door anderen
De toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat medestudenten foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De
school heeft daar beperkte invloed op, wij proberen om studenten te leren terughoudend te zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wijzigingen
De toestemming zal jaarlijks worden gevraagd. Het is altijd mogelijk om tijdens het schooljaar terug te
komen op een gegeven toestemming. Ook is het mogelijk om op een later moment alsnog toestemming
te geven. Deze wijzigingen kunnen worden aangevraagd bij de Functionaris Gegevensbescherming
(fg@ma-web.nl).
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Ma probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het beeldmateriaal van studenten. Het kan echter
voorkomen dat er toch beeldmateriaal wordt gebruikt waar student en/of ouder(s)/verzorger(s) niet
achterstaan. In dit geval en bij andere vragen omtrent beeldmateriaal van studenten kan contact worden
opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming (fg@ma-web.nl).
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