
TOESTEMMING BEELD- EN GELUIDSOPNAMES  
LEERLINGEN 16 JAAR OF OUDER 

 
Uitleg 
Onze school geeft Leraren-in-opleiding de mogelijkheid om ervaring op te doen voor de klas. 
Voor hun opleiding moet van die Leraren-in-opleiding een aantal keer een Beeld- en 
geluidsopname worden gemaakt in een onderwijssituatie. Door deze Beeld- en geluidsopnames 
kan de Leraar-in-opleiding beter opgeleid en beoordeeld worden.  
 
Onze school heeft afspraken gemaakt met de school van de Leraar-in-opleiding (de 
lerarenopleiding), zodat het maken van de Beeld- en geluidsopnames goed verloopt. Dit staat 
opgeschreven in de Regeling beeld- en geluidsopnames in de klas. Ook is opgeschreven hoe met de 
privacy van de leerlingen wordt omgaan. Dit staat in de Privacyverklaring Beeld- en geluidsopnames die 
je samen met dit formulier krijgt. De privacyverklaring staat ook online op 
www.aereshogeschool.nl. 
 
We willen graag de volgende regels benadrukken: 

- De Beeld- en geluidsopnames worden met een beveiligd, gesloten systeem gemaakt; 
- Begeleiders of opleiders van de Leraar-in-opleiding kunnen de Beeld- en geluidsopnames 

inzien; 
- De Leraar-in-opleiding kan de opnames alleen inzien met een begeleider of opleider;  
- Niemand krijgt een kopie van de opnames, ook niet de Leraar-in-opleiding; 
- De Beeld- en geluidsopnames worden na uiterlijk 6 maanden verwijderd; 
- De Beeld- en geluidsopnames worden alleen gebruikt voor de opleiding en beoordeling 

van de Leraar-in-opleiding. 
 
Waarvoor geef je toestemming? 
Je geeft toestemming voor het maken en gebruiken van Beeld- en/of geluidsopnames van jou.  
 
Waarom is jouw toestemming hiervoor nodig? 
Zonder jouw toestemming mogen we van de wet (AVG) geen Beeld- en geluidsopnames maken.  
 
Kan je je toestemming later weer intrekken? 
Je bent niet verplicht deze toestemming te geven. Als je geen toestemming geeft, zal dit geen 
negatieve gevolgen hebben voor je. Als je toestemming hebt gegeven, kun je dat later ook altijd 
weer persoonlijk intrekken. Hiervoor wordt verwezen naar het werkplekbureau via 
wpl.hogeschool.wageningen@aeres.nl.  
 
Wie moet deze verklaring invullen? 
Als je een leerling van 16 jaar of ouder bent, mag je deze verklaring zelf invullen.  
 
Naam leerling    …………………………………….. 
 
E-mail      …………………………………….. 
 
Datum     …………………………………….. 
 
Handtekening    …………………………………….. 
 

* Als je toestemming geeft graag dit formulier afgeven bij de administratie* 

http://www.aereshogeschool.nl/

