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SAMENVATTING 

 

Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de volgende vraag ‘Is het online 

gebruik van afbeeldingen van leerlingen een schending van het recht op privacy en 

gegevensbescherming?’ 

 

In deze masterproef is door middel van een literatuurstudie onderzocht aan welke 

wettelijke voorwaarden scholen moeten voldoen, opdat zij beelden van leerlingen mogen 

gebruiken op hun website. Scholen moeten rekening houden met een breed wetgevend 

kader dat bestaat uit het recht op privacy, het recht op gegevensbescherming, het recht 

op afbeelding en het recht op verspreiding van een afbeelding. De belangrijkste vaststelling 

in deze literatuurstudie is dat de school een geïnformeerde toestemming dient te verkrijgen 

van de ouders van een leerling om verschillende types van foto’s van de leerling te maken, 

te verspreiden en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Een school kan enkel 

afbeeldingen maken en verspreiden zonder toestemming van de leerling of diens ouders, 

wanneer de leerling niet herkenbaar in beeld wordt gebracht. 

 

Vervolgens is in deze masterproef door middel van een praktijkonderzoek onderzocht in 

welke mate scholen al effectief een beleid hebben rond privacy en het gebruik van 

beeldmateriaal van leerlingen. Daarnaast is onderzocht welke onduidelijkheden er nog zijn 

bij leerlingen en scholen in dit kader. Uit het onderzoek bleek dat de bevraagde scholen 

wel proberen om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG, maar dat dit in de praktijk 

toch een opgave blijkt te zijn. Ook bij de bevraagde leerlingen zijn er nog onduidelijkheden 

omtrent het feit of de school foto’s van hen online kan en mag plaatsen.  

 

In het laatste hoofdstuk worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor scholen, opdat 

zij hun leerlingen in de toekomst beter kunnen informeren.  

 

Deze masterproef wordt afgesloten met een bondige eindconclusie.  
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INLEIDING: ONDERZOEKSOPZET 

 

1. Door de opkomst van de smartphone, kunnen klasmomenten vandaag de dag snel en 

eenvoudig worden vastgelegd op beeld. Met één klik kunnen foto’s daarna ook gedeeld 

worden op de website of de sociale media van de school. Door foto’s online te delen, tracht 

de school ouders vaak te betrekken bij het schoolgebeuren of wordt reclame gemaakt voor 

de school als instituut.1  

 

2. Een dergelijk gebruik van foto’s kan echter in strijd zijn met de privacywetgeving. Bij het 

maken en gebruiken van afbeeldingen van leerlingen in schoolverband moet rekening 

worden gehouden met een breed wetgevend kader dat wordt gevormd door het recht op 

privacy, het recht op gegevensbescherming, het recht op afbeelding en het recht op 

verspreiding van een afbeelding.2  

 

3. Scholen worstelen met fotomomenten op basis van deze regelgeving. Wie mag nog op 

de klasfoto en wie niet? Mogen we nog wel foto’s maken op de schoolreis of bij de 

schoolmusical? Terwijl jongeren hun leven schijnbaar vlijtig delen op sociale media, komt 

de school op vlak van privacywetgeving onder druk te staan.3 

 

4. In deze masterproef wordt onderzocht aan welke wettelijke voorwaarden scholen 

moeten voldoen, opdat zij beelden van leerlingen online mogen gebruiken. Daarnaast 

wordt door middel van twee gevalstudies nagegaan in welke mate scholen al effectief een 

beleid hebben rond privacy en het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. Deze 

masterproef onderzoekt ook welke onduidelijkheden scholen en leerlingen nog 

ondervinden inzake het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen.   

 
1  A. LARIBI, “Foto’s van je leerlingen online zetten: doe jij het goed?’, Klasse, 29 mei 2018 en 

www.klasse.be/81040/fotos-leerlingen-online-zetten-regels/; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Foto’s 
en filmpjes, www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/fotos-en-filmpjes (consultatie 4 november 2020); 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket voor de tweede en derde graad 
secundair onderwijs, www.ikbeslis.be/sites/default/files/2018-
08/Lespakket%20Recht%20op%20afbeelding%20%282.1%29.pdf, 31 (consultatie 4 november 2020) (hierna:  
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket). 

2  Ibid.; infra 10 – 16, nr. 7 – 19. 

3  Infra 20, nr. 27 – 28.  
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5. Tot slot wordt voorzien in enkele aanbevelingen voor de toekomst voor de scholen, 

opdat zij eventuele onduidelijkheden met betrekking tot het online gebruik van 

afbeeldingen van leerlingen in de toekomst kunnen vermijden. 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN KADER 

 

6. Vooraleer onderzocht kan worden welke onduidelijkheden scholen en leerlingen nog 

ervaren in het kader van het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen, is het 

belangrijk om de toepasselijke regelgeving te bestuderen. Daarom wordt in dit eerste 

hoofdstuk ingegaan op het wetgevend kader. Eerst wordt het recht op privacy en 

gegevensbescherming besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het recht op afbeelding 

en het recht op verspreiding van een afbeelding. Tot slot wordt besproken hoe de 

besproken regelgeving doorwerkt in het onderwijs. 

 

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook onderzocht waarom ouders en leerlingen het 

mogelijks problematisch vinden dat foto’s van leerlingen gebruikt worden door scholen, 

terwijl zij zelf wel foto’s online delen. In dit kader wordt ook het fenomeen van de ‘privacy 

paradox’ besproken.  

 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte tussentijdse conclusie. 
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1.1 WETGEVEND KADER 

 

1.1.1 Het recht op privacy en gegevensbescherming 

 

7. In artikel 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn 

respectievelijk ‘het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en 

gezinsleven’ alsook ‘het recht op bescherming van persoonsgegevens’ neergeschreven.4  

 

8. Het recht op eerbiediging van het privéleven (hierna ‘recht op privacy’) wordt verder 

gewaarborgd door artikel 8 EVRM en artikel 22 Gw.5 Dit impliceert dat ieder persoon in 

België vrij kiest hoe hij zijn privéleven wenst te ontwikkelen en wenst in te vullen. De 

voorgaande wetgeving vormt een bescherming voor de fysieke en morele integriteit van 

een persoon. Een persoon kan zich op grond hiervan verzetten tegen iedere ongewenste 

inmenging van derden in zijn privéleven.6  

 

9. Het recht op privacy is niet absoluut en kan dus beperkt worden. Een dergelijke 

beperking moet steeds in overeenstemming zijn met drie algemene rechtsbeginselen. 

Vooreerst speelt het legaliteitsbeginsel, dat stelt dat de beperking moet voorzien zijn bij 

wet. Verder speelt het finaliteitsbeginsel, dat stelt dat de beperking enkel kan plaatsvinden 

wanneer deze een gerechtvaardigd doel dient. Tot slot moet voldaan zijn aan het 

proportionaliteitbeginsel, dat stelt dat de beperking evenredig moet zijn met het 

nagestreefde doel.7 Via privacy clausules in overeenkomsten kan een persoon in bepaalde 

gevallen ook voorafgaandelijk toestemming geven voor specifieke inmengingen in zijn 

privéleven.8 

 

4  Art. 7 en 8 EU-Handvest. 

5  Art. 8 EVRM en art. 22 Gw.  

6  C. DRIESSEN en J. DERIDDER, Recht naar school, Mortsel, Intersentia, 2011, 314; L. VAN SLYCKEN, “De 
toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, TORB 2011-12, 91 – 92 (hierna: L. VAN SLYCKEN, “De 
toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”); S. VERSCHAEVE, “Op zoek naar evenwicht bij sharenting: 
mensenrechten van ouder versus kind op het internet”, TJK 2020, nr. 2, 50 – 52.  

7  Art. 8 EVRM; L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 92.  

8  L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 92 – 93. 
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10. Op Europees niveau wordt de bescherming van persoonsgegevens in alle lidstaten 

op eenzelfde niveau gewaarborgd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(hierna ‘AVG’). Deze verordening bepaalt op welke manier persoonsgegevens van 

natuurlijke personen mogen worden verwerkt. Met ‘verwerking van persoonsgegevens’ 

wordt elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld. Het gaat onder meer 

over het verzamelen, bewaren, gebruiken en verspreiden van informatie over natuurlijke 

personen die tot identificatie van deze personen kan leiden. Ook foto’s of bewegende 

beelden van natuurlijke personen vallen onder het begrip persoonsgegevens.9  

 

11. De AVG beschrijft specifieke voorwaarden die vervuld moeten zijn alvorens 

persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Artikel 6 AVG stipuleert specifiek de 

voorwaarden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Op grond van deze 

bepaling zijn er zes mogelijke verwerkingsgronden, opdat de verwerking van 

persoonsgegevens rechtmatig kan zijn. Zo is de verwerking van persoonsgegevens 

bijvoorbeeld rechtmatig als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking 

van zijn persoonsgegevens, als de verwerking noodzakelijk is in het kader van een taak 

van algemeen belang, als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting, ...10 De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt telkens welke 

verwerkingsgrond in casu het meest geschikt is.11  

 

 

 

 

 

 
9  L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 92 – 94. 

10  Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Een volledige uiteenzetting van de voorwaarden onder de AVG zou al te ver 
leiden voor de omvang masterproef.; Art. 6 AVG; L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in 
het onderwijs”, supra noot 6, 94 – 95.  

11 EUROPESE COMMISSIE, Wat is een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker?, 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_nl (consultatie 30 mei 2021).  
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12. In het kader van deze masterproef is voornamelijk de verwerkingsgrond ‘toestemming 

van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens’ relevant.12 Deze 

toestemming wordt conform AVG gegeven door middel van een duidelijke actieve 

handeling waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 

ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt.13  

 

Het begrip vrijelijk impliceert dat er geen druk op de betrokkene mag worden 

uitgeoefend wanneer hij zijn toestemming geeft.14 

 

Daarnaast moet de toestemming ook specifiek zijn. Dit wil zeggen dat de betrokkene 

geen algemene toestemming geeft voor eender welk doel, maar toestemming voor 

een welbepaald doeleinde waarvoor de persoonsgegevens gebruikt zullen 

worden.15  

 

Verder is het ook belangrijk dat de betrokkene een geïnformeerde keuze maakt. De 

betrokkene moet dus voorafgaand aan het maken van de keuze informatie krijgen 

over de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en zijn rechten 

hierbij.16 

 

Tot slot is het ook belangrijk dat de toestemming ondubbelzinnig is. Er mag met 

andere woorden geen twijfel bestaan of de betrokkene nu wel of niet heeft 

toegestemd met de verwerking van zijn of haar gegevens. Stilzwijgen kan echter 

nooit als toestemming gelden. 17 

 

12  Infra 17, nr. 22. 

13  Artikel 4, 11) AVG.  

14  Overweging (32) AVG; C. DRIESSEN en J. DERIDDER, Recht naar school, Mortsel, Intersentia, 2011, 348; H. 

DEWAELE, “Gegevensbescherming in secundair onderwijs. Voorwaarden en toepassing, nu en voor de toekomst”, 
Jura Falc. 2019-20, nr. 4, 1034 – 1036; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe: vraag altijd 
toestemming, www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/fotos-en-filmpjes/het-principe-vraag-altijd-toestemming 
(consultatie 4 november 2020) (hierna: GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe); 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35.  

15  Ibid.  

16  Ibid.   

17  Ibid.   
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Deze toestemming kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven, zolang de 

bovenvermelde voorwaarden uit de AVG maar vervuld zijn.18 

 

13. Voor minderjarigen voorziet de AVG in een specifieke bescherming met betrekking 

tot de toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens, aangezien zij zich 

allicht minder bewust zijn van de risico’s en gevolgen die ermee gepaard gaan.19 Meer en 

meer wordt aanvaard dat de minderjarige samen met de ouders toestemming kan geven 

wanneer deze over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. Er is geen pasklare 

definitie voor de term ‘voldoende onderscheidingsvermogen’. De rechter oordeelt daarom 

geval per geval naargelang de concrete omstandigheden. In België is dit doorgaans vanaf 

twaalf à veertien jaar.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18  Artikel 4, 11) AVG; Overweging (32) AVG; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 

12 ; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35. 

19  Overweging (38) AVG.  

20  E. LIEVENS, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit een juridisch perspectief” in P. VALCKE, 
P.J. VALGAEREN en E. LIEVENS, Sociale media: actuele juridische aspecten, Antwerpen, Intersentia, 2013, 44 – 
45; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, AVG: “leeftijdsgrens van 13 jaar sluit aan bij de digitale praktijk”, 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/avg-leeftijdsgrens-van-13-jaar-sluit-aan-bij-de-digitale-praktijk 
(consutatie 30 mei 2021); GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 12; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35. 
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1.1.2 Het recht op afbeelding  

 

14. Het recht op afbeelding stelt dat iedere persoon het recht heeft om te beslissen of 

iemand een afbeelding van hem of haar mag maken, gebruiken of bewaren. Dit impliceert 

dat, voorafgaand aan het maken van een afbeelding, steeds de toestemming van de 

geportretteerde moet worden gevraagd.21  

 

15. Het recht op afbeelding is een persoonlijkheidsrecht dat voornamelijk door de 

rechtspraak en rechtsleer is gevormd, maar het recht heeft ook een wettelijke grondslag.22 

Zo stelt artikel XI.174 WER dat de auteur van een portret steeds toestemming dient te 

verkrijgen van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, van zijn 

rechtverkrijgenden.23  

 

16. In bepaalde situaties is er geen uitdrukkelijke toestemming vereist om een afbeelding 

van iemand te maken: 

 

Zo mag een fotograaf ervan uitgaan dat, wanneer een persoon poseert voor een 

foto, deze persoon toestemming geeft voor het nemen van de foto. 24 

 

Ook wanneer de persoon zich op een publieke plaats bevindt en als ondergeschikt 

element op de afbeelding te zien is, is een toestemming doorgaans niet vereist.25 

 

 

 

21  L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 105. 

22  E. LIEVENS, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit een juridisch perspectief” in P. VALCKE, 
P.J. VALGAEREN en E. LIEVENS, Sociale media: actuele juridische aspecten, Antwerpen, Intersentia, 2013, 44 - 
45.  

23  Artikel XI.174 WER.  

24  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 12; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Recht op afbeelding, 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/recht-op-afbeelding (consultatie 5 april 2021); L. VAN 
SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 106. 

25  Ibid. 
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Een volgende uitzondering speelt wanneer de fotograaf sfeerbeelden van een 

menigte maakt en personen op deze afbeeldingen niet kunnen worden 

geïdentificeerd. De weergave van de afgebeelde persoon is hier bijkomstig, 

waardoor er wederom geen toestemming vereist is.26 

 

Een vierde uitzondering op het recht op afbeelding is van toepassing wanneer het 

gaat om een afbeelding van publieke personen. Echter moet voldaan zijn aan twee 

voorwaarden opdat deze uitzondering zou kunnen spelen. Vooreerst moet de 

afbeelding als doel hebben om het publiek te informeren (niet commercieel). 

Daarnaast mag de afbeelding geen inbreuk vormen op het recht op eerbiediging 

van het privéleven van deze publieke persoon.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 12; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Recht op afbeelding, 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/recht-op-afbeelding (consultatie 5 april 2021); L. VAN 
SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 106. 

27 Ibid. 
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1.1.3 Het recht op verspreiding van een afbeelding 

 

17. De toestemming om een afbeelding van iemand te maken, impliceert geenszins de 

toestemming om deze afbeelding ook te publiceren of te verspreiden. Hiervoor moet een 

afzonderlijke toestemming worden gevraagd.28 Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen gerichte en niet-gerichte beelden.29 

 

18. Bij een niet-gericht beeld gaat het om een beeld dat de algemene sfeer wil weergeven. 

Het gaat vaak om algemene en spontane beelden, die niet geposeerd zijn. Voor niet-

gerichte beelden dient in regel geen specifieke toestemming gevraagd te worden. Het is 

voldoende om de betrokkene in te lichten dat dergelijke sfeerbeelden kunnen worden 

genomen, om te duiden waarom deze worden genomen en om mee te geven waar de 

beelden gepubliceerd zullen worden.30 

 

19. Voor gerichte beelden dient wel een toestemming verkregen te worden. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om een beeld waarop een leerling individueel wordt afgebeeld, een afbeelding 

waarbij enkele personen uit de groep in de kijker worden gezet of een afbeelding waarvoor 

wordt geposeerd.31  

 

 

 

 

 

 

28  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 12; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Recht op afbeelding, 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/recht-op-afbeelding (consultatie 5 april 2021); L. VAN 
SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 106. 

29  Ibid.  

30  C. DRIESSEN en J. DERIDDER, Recht naar school, Mortsel, Intersentia, 2011, 343 – 345; 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten, www.ikbeslis.be/ouders-
leerkrachten/fotos-en-filmpjes/het-principe-vraag-altijd-toestemming (consultatie 4 november 2020) (hierna: 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten). 

31  Ibid.; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35. 
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1.1.4 Doorwerking in het onderwijs 

 

1.1.4.1  Rol van de regelgeving in het onderwijs 

 

20. Ook in het onderwijs speelt de besproken regelgeving een rol. Zo heeft de 

Gegevensbeschermingsautoriteit32 bevestigd dat het (online) publiceren van klasfoto’s of 

individuele foto’s van leerlingen in onderwijscontext wel degelijk onder het begrip 

‘verwerking van persoonsgegevens’ valt.33 Onderwijsinstellingen dienen aldus de 

rechten uit de AVG te waarborgen ten aanzien van hun leerlingen, alsook ten aanzien van 

de ouders van de leerlingen en het onderwijspersoneel.34 

 

21. In schoolcontext is de verantwoordelijke voor verwerking de scholenkoepel, de school 

of de schooldirectie. Wie als verwerkingsverantwoordelijke wordt beschouwd is afhankelijk 

van wie de gegevens van leerlingen gaat verzamelen en bewaren, alsook van wie het doel 

en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens gaat bepalen. De 

verwerkingsverantwoordelijke kan aansprakelijk worden gesteld wanneer de 

verplichtingen uit de AVG niet worden nageleefd.35 

 

22. Opdat de verwerking van persoonsgegevens door de school rechtmatig zou zijn, dient 

voldaan te zijn aan minstens één van de gronden uit artikel 6 AVG. Deze masterproef doelt 

op de publicatie van afbeeldingen van leerlingen, die bijvoorbeeld gemaakt worden tijdens 

een schooluitstap of een project op school. Van alle verwerkingsgronden uit artikel 6 AVG, 

lijkt het vragen van toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van de 

persoonsgegevens hier het meest aangewezen. De andere verwerkingsgronden, die 

onder meer berusten op een wettelijke verplichting, een taak van algemeen belang, ... 

blijken hier niet aan de orde te zijn.36 

 

32  Voorheen de ‘Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer’. 

33  C. DRIESSEN en J. DERIDDER, Recht naar school, Mortsel, Intersentia, 2011, 343.  

34  L. VAN SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 92.  

35  Ibid., 94 – 95.  

36  Art. 6 AVG.  
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23. Ook al heeft een middelbare scholier voldoende onderscheidingsvermogen, als 

minderjarige kan hij zichzelf juridisch niet binden. De toestemming voor de verwerking van 

de persoonsgegevens zal dus steeds moeten verkregen worden van de ouders van de 

minderjarige middelbare scholier, al kan deze wel inspraak verkrijgen naargelang zijn of 

haar maturiteit.37 

 

24. De Gegevensbeschermingsautoriteit adviseert scholen om een schriftelijke 

toestemming aan ouders te vragen voor het gebruik van beelden van leerlingen.38 Deze 

schriftelijke toestemming wordt doorgaans verkregen via een toestemmingsformulier, dat 

ouders verkrijgen aan het begin van het schooljaar. Conform het recht op afbeelding en 

het recht op verspreiding van een afbeelding, is het belangrijk dat het gaat om een 

specifieke toestemming. Zo wordt op het toestemmingsformulier best een onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende soorten afbeeldingen die kunnen worden gemaakt, 

tussen de verschillende doeleinden waarvoor de afbeeldingen gemaakt zullen worden en 

tussen de verschillende manieren waarop de afbeeldingen verspreid kunnen worden. 

Ouders kunnen dan voor elke type afbeelding afzonderlijk toestemming geven, als zij dit 

wensen.39  Zo zal een ouder misschien wel toestemming willen geven voor het gebruik van 

foto’s in de schoolkrant, maar niet voor het gebruik van foto’s op de website van de school. 

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een ouder geen probleem heeft met een klasfoto die op 

papier wordt meegegeven, maar wel met een klasfoto die op de sociale media van de 

school verschijnt.40 

 

 

 

 

37  Supra 13, nr. 13; H. DEWAELE, “Gegevensbescherming in secundair onderwijs. Voorwaarden en toepassing, nu 
en voor de toekomst”, Jura Falc. 2019-20, nr. 4, 1037 – 1042.  

38  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35. 

39  Ibid.; GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten. 

40  C. DRIESSEN en J. DERIDDER, Recht naar school, Mortsel, Intersentia, 2011, 343 – 345; 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten, www.ikbeslis.be/ouders-
leerkrachten/fotos-en-filmpjes/het-principe-vraag-altijd-toestemming (consultatie 4 november 2020); 
GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het recht op afbeelding: Lespakket, supra noot 1, 31 – 35. 
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25. De school dient ook te vermelden wat de rechten zijn van de betrokkene, wanneer zij 

de toestemming vraagt. Het gaat aldus om een geïnformeerde toestemming voor 

specifieke doeleinden.41 Hierbij moet erop worden gewezen dat navolgende clausule bij 

inschrijving te algemeen is:  

 

“Door uw kind in te schrijven op deze school, gaat u akkoord met het feit dat er 

beelden gemaakt zullen worden van uw kind en deze door de school gebruikt mogen 

worden.”  

 

Een dergelijke clausule laat de ouder namelijk niet toe om specifiek akkoord te gaan met 

bepaalde verspreidingsvormen alsook verschillende doeleinden waarvoor de afbeeldingen 

gebruikt zullen worden.42  

 

1.1.4.2  Concrete implementatie van de regelgeving in het onderwijs 

 

26. In Vlaanderen is één bepaalde autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de 

toepassing van de AVG door de verschillende Vlaamse bestuursinstanties. Dit is de 

Vlaamse Toezichtcommissie. De Vlaamse Toezichtcommissie heeft op 1 oktober 2019 een 

advies gepubliceerd inzake het gebruik van foto’s van kinderen in schoolcontext. De 

algemene tendens van dit advies spoort scholen aan om minder foto’s te maken van 

leerlingen in schoolcontext en om foto’s te maken op een meer bewuste manier. Het advies 

benadrukt dat een school toestemming dient te vragen, alvorens een afbeelding waar een 

leerling op staat te gebruiken of te verspreiden.43 De Vlaamse Toezichtcommissie voorziet 

aldus in een advies, maar laat scholen in principe vrij om hun eigen beleid te 

bepalen.44 

 

 
41  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten, supra noot 33; L. VAN 

SLYCKEN, “De toepassing van de privacywetgeving in het onderwijs”, supra noot 6, 106.  

42  Ibid.   

43  VTC, Advies betreffende het maken van foto's in een schoolcontext, 1 oktober 2019, nr. 2019/10, 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_A_2019_10_advies_fotfo_op_school.pdf.  

44 VTC, Advies betreffende het maken van foto's in een schoolcontext, 1 oktober 2019, nr. 2019/10, 

 https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_A_2019_10_advies_fotfo_op_school.pdf, 1. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

 

1.2.1 Scholen onder druk 

 

27. Vandaag de dag kunnen foto’s en filmpjes eenvoudig online worden verspreid. Beelden 

die vroeger enkel binnen de schoolmuren zichtbaar waren, kunnen nu eenvoudig gedeeld 

worden via de website of de sociale media van de school. Zo worden ouders betrokken bij 

het schoolgebeuren en kunnen eventueel geïnteresseerde leerlingen op een 

laagdrempelige wijze voor het eerst kennismaken met het schoolklimaat. Maar wie mag 

nog op de foto en wie niet? Scholen worstelen meer en meer met fotomomenten.45 Op 

vandaag ontvangt de Gegevensbeschermingsautoriteit in België bij momenten ook 

klachten of vragen van ouders over het online gebruik van foto’s van hun kind door de 

school.46 

 

28. Scholen komen zo onder druk te staan, terwijl de schoolgaande jeugd zelf schijnbaar 

onbezonnen persoonlijke gegevens deelt op het internet.47 Op sociale media gaan 

jongeren zichzelf presenteren, onder meer op basis van foto’s.48 Op deze manier geven 

de jongeren al dan niet bewust persoonlijke informatie vrij.49  

 

45  AVROTROS, Klassenfoto's ter discussie: scholen worstelen met privacywet, 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/klassenfotos-ter-discussie-scholen-worstelen-met-privacywet/ (consultatie 30 
maart 2021); J. VANCAENEGHEM en K. VERHULST, “Schoolfeest filmen? Eerst aan iedereen de toestemming 
vragen”, Het Nieuwsblad, 6 juli 2018 en www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180705_03600208; RTL NIEUWS, School 
maakt gezichten leerlingen zwart op foto: 'Privacy staat voorop', 
www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4285031/school-maakt-gezichten-leerlingen-zwart-op-foto-privacy-staat 
(consultatie 30 maart 2021); THE PRIVACY OFFICERS, Scholen worstelen met fotomomenten door AVG, 
www.theprivacyofficers.nl/blog/scholen-worstelen-met-fotomomenten-door-avg/ (consultatie 30 maart 2021). 

46  Bevestigd via mail door de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

47  MEDIAWIJS, Twee derde van de tieners zijn online bevriend met mensen die ze nog nooit ontmoet hebben, 

https://mediawijs.be/onderzoeken/twee-derde-tieners-zijn-online-bevriend-mensen-ze-nog-nooit-ontmoet-hebben 
(consultatie 3 april 2021).  

48       Denk bijvoorbeeld aan het platform Instagram, waar bijna uitsluitend foto’s op gedeeld worden. 

49  A.E. MARWICK, D. MURGIA DIAZ en J. PALFREY,  Youth, Privacy and Reputation, onuitg. paper, Harvard Law 
School, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588163, 23; D. BAELDEN, Jongeren en 
sociale media: input voor sensibiliseringsactie rond privacy geletterdheid, onuitg. syntheserapport D4.1.3a, VUB, 
2013, www.researchgate.net/profile/Dorien-
Baelden/publication/264859661_Jongeren_en_sociale_media_input_voor_sensibiliseringsactie_rond_privacy_gel
etterdheid_Onderzoeksgroep_en_universiteit_iMinds-
SMIT_Vrije_Universiteit_Brussel/links/53f365700cf2da8797447598/Jongeren-en-sociale-media-input-voor-
sensibiliseringsactie-rond-privacy-geletterdheid-Onderzoeksgroep-en-universiteit-iMinds-SMIT-Vrije-Universiteit-
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1.2.2 Privacy paradox 

 

29. Uit onderzoek blijkt dat jongeren wel degelijk bezorgd zijn om hun privacy. 44% van de 

jongeren geeft aan bezorgd te zijn over het feit dat informatie, die zij online delen, misbruikt 

kan worden.50 Ondanks deze bezorgdheid blijven jongeren wel informatie over zichzelf 

delen op hun sociale media. Sociale media zijn namelijk slechts een platform om 

persoonlijke informatie online te verspreiden. De effectieve input van deze informatie 

gebeurt in de eerste plaats door de gebruiker zelf.51  

 

Sociale media bieden de gebruiker echter heel wat voordelen. Zo kunnen jongeren sociale 

relaties aanknopen en onderhouden via sociale mediaplatformen. Daarnaast vervullen 

sociale media ook andere behoeften, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan ontspanning, het 

kunnen ontwikkelen en tonen van de eigen identiteit, ...  Om sociale media op optimale 

wijze te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat jongeren doen aan ‘zelfpresentatie’ en 

‘zelfonthulling’, wat gepaard gaat met onder andere het delen van foto’s. Voor vele 

jongeren wegen de voordelen die sociale media bieden op tegen de nadelen, onder meer 

op vlak van privacy.52  

 

30. Het fenomeen waarbij personen meer gegevens delen dan eigenlijk gewenst, in ruil 

voor bepaalde voordelen, wordt omschreven als de ‘privacy paradox’. De privacy paradox 

zorgt voor een discrepantie tussen de grenzen die personen stellen met betrekking tot hun 

privacy en hun werkelijk gedrag op het internet.53  

 
Brussel.pdf, 10 – 11 (hierna: D. BAELDEN, Jongeren en sociale media); Y. HU, L. MANIKONDA en S. 
KAMBHAMPATI, What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User, onuitg. paper, Arizona 
State University, 2014, https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14578. 

50  A.E. MARWICK, D. MURGIA DIAZ en J. PALFREY,  Youth, Privacy and Reputation, onuitg. paper, Harvard Law 
School, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588163, 65; APESTAARTJAREN, De digitale 
leefwereld van jongeren, onuitg. rapport, 2020, www.apestaartjaren.be, 30; D. BAELDEN, Jongeren en sociale 

media, supra noot 39, 14 – 16.  

51    E. DI ROSA, Facebook En Privacy: Een Paradox Vanuit Juridisch Perspectief?, onuitg. masterproef Rechten   

UGent, 2014, https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/322/RUG01-002163322_2014_0001_AC.pdf, 108.  

52  Ibid.; L. CHEN, Y. HUANG, S. OUYANG en W. XIONG, The Data Privacy Paradox and Digital Demand, 
http://wxiong.mycpanel.princeton.edu/papers/Privacy_Paradox.pdf (consultatie 2 april 2021).  

53  D. BAELDEN, Jongeren en sociale media, supra noot 39, 10 – 11; G. LIYANAARACHCHI, Managing privacy 
paradox through national culture: Reshaping online retailing strategy, 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698921000667?casa_token=PlhSi-
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1.2.3 Frictie 

 

31. Waarom is er dan een zekere terughoudendheid wanneer een school foto’s van 

leerlingen gaat publiceren, terwijl die er niet is bij eigen publicaties op sociale media? Is dit 

louter te wijten aan het feit dat het delen van gegevens hier geen persoonlijk voordeel 

oplevert of speelt er meer?  

 

32. Bij het uitvoeren van de literatuurstudie voor deze masterproef is gebleken dat nog te 

weinig onderzocht is waarom het voor ouders en leerlingen problematisch kan zijn dat de 

school afbeeldingen van leerlingen maakt en/of gebruikt. Ook in de rechtspraak is hier niets 

over te vinden.  

 

33. In het tweede hoofdstuk van deze masterproef wordt daarom onderzocht waarom 

jongeren en ouders problemen hebben met beelden die scholen delen op het internet en 

wat hun grootste bezorgdheden in dit kader zijn. Verder wordt ook bekeken wat scholen 

vandaag de dag al doen om klachten te vermijden betreffende het gebruik van 

afbeeldingen van leerlingen door scholen.  

 

34. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk betracht om te voorzien in een advies, dat 

scholen en leerlingen kan vooruithelpen om bezorgdheden in de toekomst te vermijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q_l4QAAAAA:l6dzJFJ73cFaMfgh0nkuzwi-LWZvhEzXlZZvIaiGS6e4qXNM_ROa7-b5-LZIPIKMLLQ-IdHNKfM 
(consultatie 2 april 2021).  
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1.3 TUSSENTIJDSE CONCLUSIE 

 

35. Bij het maken en gebruiken van afbeeldingen van leerlingen in schoolverband moet 

rekening worden gehouden met een breed wetgevend kader dat wordt gevormd door het 

recht op privacy, het recht op gegevensbescherming, het recht op afbeelding en het recht 

op verspreiding van een afbeelding.54 

 

36. Aangezien het maken van afbeeldingen van leerlingen een verwerking van 

persoonsgegevens is, spelen de regels van de AVG. Er moet daarom steeds 

toestemming worden gevraagd aan de ouders van de leerling, eventueel in overleg met 

de leerling als deze beschikt over voldoende onderscheidingsvermogen. Voor de 

verspreiding van de afbeelding moet nog eens een afzonderlijke toestemming worden 

gevraagd. De toestemming moet specifiek gegeven kunnen worden voor de verschillende 

types van foto’s, de verschillende doeleinden waarvoor de foto’s gemaakt worden en voor 

de verschillende verspreidingsvormen.55  

 

37. Volgens het recht op afbeelding kan een school ook afbeeldingen maken zonder 

toestemming van de geportretteerde in de drie volgende gevallen: wanneer de 

geportretteerde poseert voor de foto, wanneer de foto gemaakt is op een publieke plaats 

en de geportretteerde een ondergeschikt element is op de foto of wanneer het gaat om 

sfeerbeelden van een menigte. Daarnaast zou het, conform het recht op verspreiding van 

de afbeelding, niet vereist zijn om toestemming te vragen voor niet-gerichte beelden en 

volstaat het om de geportretteerde te informeren.56  

 

 

 

 

54  Supra 10 – 16, nr. 7 – 19. 

55  Supra 17 – 19, nr. 22 – 25. 

56  Supra 10 – 16, nr. 7 – 19. 
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38. In de praktijk zal de school, zelfs wanneer één van de bovenstaande uitzonderingen 

op het recht op afbeelding speelt, echter nog steeds de toestemming moeten vragen voor 

het gebruik van een afbeelding van een leerling, wanneer deze op de foto te identificeren 

is. Het gaat immers nog steeds om een verwerking van persoonsgegevens zoals 

gedefinieerd in de AVG. 57 

 

39. Door al deze regelgeving komen scholen onder druk te staan in het digitale tijdperk. 

Rekening houdend met de geldende regelgeving, dient een school haar eigen beleid te 

bepalen omtrent het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen. Bij fotomomenten op 

school moet overwogen worden wie er wel of niet op de foto mag en welke foto’s gebruikt 

mogen worden voor bepaalde doeleinden. De vraag stelt zich waarom ouders en jongeren, 

die zelf vaak beelden delen op sociale media, zich zorgen maken over het gebruik van 

afbeeldingen door scholen. Dit wordt onderzocht in het volgende hoofdstuk.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57  Supra 17 – 19, nr. 22 – 25. 

58  Supra 20, nr. 27 – 28. 
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HOOFDSTUK 2: PRAKTIJKONDERZOEK 

 

40. In dit hoofdstuk wordt een praktijkonderzoek gevoerd naar het beleid op scholen met 

betrekking tot het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen. 

 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het praktijkonderzoek plaats 

vond. In het tweede deel van dit hoofdstuk worden vervolgens de resultaten van het 

praktijkonderzoek geanalyseerd.  

 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte tussentijdse conclusie. 
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2.1 BEVRAGING: NODEN IN DE PRAKTIJK 

 

41. Wat is de stand van zaken op scholen tot nu toe? In dit deel van de masterproef 

wordt bekeken waar middelbare scholen nu al staan met hun beleid rond het gebruik van 

afbeeldingen van leerlingen. Door middel van een praktijkonderzoek in verschillende 

middelbare scholen wordt nagegaan hoe het beleid van elke school in elkaar zit. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de besproken wetgeving uit hoofdstuk 1. Deze masterproef 

wil concreet nagaan welke onduidelijkheden er nog zijn rond het online gebruik van 

afbeeldingen van leerlingen bij leerlingen en scholen. 

 

42. Voor het onderzoek van deze masterproef wordt gewerkt met een gevalstudie (ook: 

‘casestudy’) in twee verschillende scholen. De gevalstudie is een zelfstandige 

onderzoeksstrategie, die steeds één specifieke onderzoekseenheid of een beperkt aantal 

onderzoekseenheden in detail bestudeert (in casu: twee scholen), op de wijze zoals deze 

zich in de sociale realiteit manifesteert/manifesteren.59  

 

43. De onderzoeker wil er vooreerst op wijzen dat een gevalstudie beperkingen heeft. Zo 

dreigt het gevaar dat het geval niet goed gekozen is en bijgevolg niet interessant is, kan 

het zijn dat het geval niet diep genoeg wordt onderzocht, dat er een bias speelt bij de 

onderzoeker, ...60 De gevalstudie is echter een gepaste onderzoeksmethode als de focus 

op de praktijk ligt. Het is een adequate methode om gedetailleerde kennis te verwerven 

over de concrete situatie in de twee scholen, maar kan tezelfdertijd een blik werpen op een 

algemener probleem of verschijnsel. Om deze reden lijkt de gevalstudie dan ook passend 

voor het onderzoek in deze masterproef.61  

 

 

 
59 M. LEYS, D. ZAITCH en T. DECORTE, “Hoofdstuk 4: de gevalstudie” in T. DECORTE en D. ZAITCH, 

 Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven / Den Haag, Acco, 2016, 162 – 164.   

60 Ibid., 179 – 180.   

61 Ibid., 162 – 164.   
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44. Aangezien er nog weinig onderzoek is gevoerd naar het fenomeen, wil deze 

masterproef vooral een aanzet geven naar een eventuele theorievorming en verdere 

toetsing, opdat in een verder stadium beleidsaanbevelingen kunnen worden ontwikkeld.62  

 

45. Door de coronapandemie, die speelt ten tijde van dit onderzoek, is het niet eenvoudig 

om langs te gaan in scholen. Bovendien laat de omvang van deze verkorte educatieve 

masterproef het niet toe om een al te uitgebreid onderzoek te voeren. Daarom kiest de 

onderzoeker ervoor om een grondig onlineonderzoek te voeren in twee scholen, eerder 

dan op meerdere scholen oppervlakkig te werk te moeten gaan. Een onlineonderzoek heeft 

als voordeel dat de data op een efficiënte manier verwerkt kan worden. Een onderzoek 

met een meer uitgebreide vragenlijst zal daarnaast, eerder dan een oppervlakkig 

kwantitatief onderzoek, gevoeligheden over het onderwerp naar boven kunnen brengen.63 

 

46. Omwille van de beperkte tijdspanne, alsook de beperkte omvang van het onderzoek, 

zijn de scholen gekozen op basis van connecties van de onderzoeker. Zo werden de eigen 

middelbare van de school van de onderzoeker, alsook de twee scholen waar de 

onderzoeker stage heeft gelopen tijdens de educatieve masteropleiding, aangeschreven 

door middel van een mailbericht. Twee van de drie scholen toonden zich bereid om verder 

mee te werken aan het onderzoek. Na een eerste, algemene mail naar de school werd de 

onderzoeker in beide gevallen doorverwezen naar de verantwoordelijke voor het beleid 

rond afbeeldingen van leerlingen binnen de school, om met deze persoon het online 

interview af te nemen. Ook werd de online bevraging verspreid onder de leerlingen. Bij de 

derde school kwam er geen respons meer na doorverwijzing naar de verantwoordelijke. 

De steekproef omvat aldus twee scholen: één school waar ASO wordt aangeboden en één 

school waar TSO wordt aangeboden.  

 

 

 

62 M. LEYS, D. ZAITCH en T. DECORTE, “Hoofdstuk 4: de gevalstudie” in T. DECORTE en D. ZAITCH, 
 Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie, Leuven / Den Haag, Acco, 2016, 457 – 458.   
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47. De onderzoeker is er zich van bewust dat de resultaten uit deze twee gevalstudies niet 

representatief zijn voor alle scholen, maar hoogstens een indicatie kunnen zijn van wat 

er speelt rond het thema. Zo behoren beide scholen tot het Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen en werden geen scholen uit andere onderwijskoepels bevraagd. Daarnaast 

beslaat het onderzoek één school uit Antwerpen en één school uit Oost-Vlaanderen, 

waardoor het onderzoek slechts een beperkte regio beslaat. Tot slot beslaat het onderzoek 

ook enkel de onderwijsvormen ASO en TSO, wat impliceert dat de onderwijsvormen KSO 

en BSO niet bevraagd zijn.  

 

48. In het eerste deel van het onderzoek wordt een online interview afgenomen met de 

verantwoordelijke voor het beleid rond het gebruik van afbeeldingen van leerlingen op de 

twee scholen. Hierbij polst de onderzoeker naar wat het beleid is op de school aan de hand 

van een vooraf opgestelde vragenlijst.64 De verantwoordelijke ontvangt deze vragenlijst 

ook voorafgaand aan het interview, zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen 

worden. De vragen in de vragenlijst zijn door de onderzoeker opgemaakt na het afronden 

van de literatuurstudie in hoofdstuk 1. De onderzoeker tracht de visie van de school op het 

onderwerp in kaart te brengen, om deze visie daarna te kunnen toetsen aan de visie van 

de leerlingen en de discrepantie tussen beide perspectieven eventueel bloot te leggen. 

Met dit deel van het onderzoek wordt ook onderzocht welke nood aan informatie over het 

onderwerp scholen zelf nog hebben.  

 

49. In het tweede deel van het onderzoek wordt een bevraging afgenomen bij leerlingen 

uit het vijfde en zesde middelbaar op de twee scholen. Er wordt gekozen voor jongeren uit 

de derde graad secundair onderwijs omdat zij ook de doelgroep vormen van de Educatieve 

Master (met name de opleiding in kader waarvan deze masterproef wordt gerealiseerd). 

Daarnaast beschikt de gemiddelde leerling uit de derde graad over voldoende 

onderscheidingsvermogen om inspraak te krijgen over zijn portretrecht en het recht op 

verspreiding van zijn afbeeldingen.65 

 

64 Zie bijlage 1.   

65  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Het principe, supra noot 12.  
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50. Uit de literatuurstudie in hoofdstuk 1 is gebleken dat het vooralsnog onduidelijk is 

waarom (ouders van) leerlingen zich zorgen maken over het feit dat de school foto’s van 

leerlingen online deelt, terwijl leerlingen vaak zelf foto’s van zichzelf online verspreiden. De 

bevraging gaat daarom na wat de invloed is van de context waarbinnen de afbeelding 

wordt gedeeld en welke bezorgdheden er nog spelen bij leerlingen in het kader van foto’s 

die gedeeld worden door de school. De bevraging is vooraf opgemaakt in Google Forms66 

en nadien via een mailbericht vanuit de school aan de respondenten bezorgd.  Met dit deel 

van het onderzoek wordt onderzocht welke nood aan informatie over het onderwerp 

jongeren zelf nog hebben.  

 

51. In de bevraging wordt gevraagd naar de activiteit van jongeren op sociale media. 

Verder wordt gevraagd naar de context waarin zij ermee akkoord gaan dat respectievelijk 

groepsfoto’s, foto’s met vrienden of individuele foto’s van hen online worden geplaatst. In 

een tweede deel van de bevraging wordt aan de leerlingen gevraagd in welke mate zij een 

verschil ervaren tussen foto’s die ze zelf publiceren op internet en foto’s die de school 

publiceren. Daarnaast wordt gevraagd naar hun kennis over het beleid rond het online 

gebruik van afbeeldingen op school en naar hun kennis van de regelgeving op dit vlak. Tot 

slot wordt gevraagd waar zij nog onduidelijkheden ervaren in deze context.  

 

52. Door de coronapandemie was het niet mogelijk om de bevraging af te nemen bij de 

jongeren in de klas. De jongeren uit de derde graad van beide scholen konden daarom 

vrijblijvend de online bevraging invullen. Uiteindelijk hebben 98 leerlingen de volledige 

vragenlijst ingediend. Er zijn drie bijdragen buiten beschouwing gelaten omdat de jongeren 

die deze bijdrage leverden geen informed consent hadden gegeven voor het gebruik van 

de antwoorden. Daarnaast werd ook één andere bijdrage buiten beschouwing gelaten van 

een leerling die niet tot het doelpubliek behoorde.67  

 

 

 

66 Zie bijlage 2.   

67  Het betreft een leerling die aangaf les te volgen in het ASO, terwijl de bevraging bij leerlingen uit het TSO is 

afgenomen. 
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53. De samenstelling van het bevraagde publiek is de volgende gebleken:  

 

Uiteindelijk omvat het onderzoek 94 ingediende enquêtes. Van het Sint-

Jozefcollege Turnhout namen er 34 van de 173 leerlingen uit de derde graad geheel 

vrijwillig deel aan het onderzoek (19,65%). Van het Bernardustechnicum 

Oudenaarde namen er 60  leerlingen van de 653 leerlingen uit de derde graad 

geheel vrijwillig deel aan het onderzoek (9,2%).  

 

 Het bevraagde publiek bestond aldus voor 36,17% uit ASO-leerlingen en voor 

 63,83% uit TSO-leerlingen.  

 

 Het bevraagde publiek bestond voor 55,32% uit meisjes, voor 43,62% uit jongens 

 en voor 1,06% uit personen die zich identificeren als x.  

 

 Van de bevraagde leerlingen is 25,53% 16 jaar oud, 52,13% 17 jaar oud, 18,09% 

 18 jaar oud en 3,19% 19 jaar oud en 1,06% 20 jaar oud.  

 

54. Het is belangrijk om aan te duiden dat zowel het bevraagde onderwijspersoneel als de 

jongeren die deel hebben genomen aan de online bevraging duidelijk vooraf werden 

geïnformeerd over hun rechten (informed consent). In deze masterproef zal enkel de naam 

van de bevraagde scholen worden vermeld. De leerlingen die hebben deelgenomen aan 

de bevraging blijven anoniem, zoals ook aan hen is meegedeeld voorafgaand aan het 

onderzoek. De leerlingen geven in deze bevraging hun eerlijke mening over het beleid op 

school. Daarom moet anonimiteit op elk moment gegarandeerd zijn, opdat hun antwoorden 

voor hen geen nadelige gevolgen kunnen hebben. Tijdens de bevraging hebben de 

leerlingen dan ook nergens contactgegevens moeten nalaten.68 

 

 

 

68 I. STEENHOUT, “Hoofdstuk 11: Kwalitatief onlineonderzoek” in T. DECORTE en D. ZAITCH,  Kwalitatieve 

methoden en technieken in de criminologie, Leuven / Den Haag, Acco, 2016, 434 – 435.   
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2.2 ANALYSE RESULTATEN 

 

55. In dit deel van de masterproef wordt een analyse gemaakt van de resultaten van het 

praktijkonderzoek. De resultaten uit beide scholen worden hierna samen besproken. 

 

56. De eerste school waar een gevalstudie is uitgevoerd, is het Sint-Jozefcollege 

Turnhout (hierna ‘SJT’). Op deze school kunnen enkel ASO richtingen worden gevolgd. 

Vooreerst vond een interview met dhr. Jef Hermans plaats, die verantwoordelijk is voor het 

privacybeleid op de school. Daarna werd een bevraging verzonden naar de studenten van 

de derde graad. 

 

57. De tweede school waar een gevalstudie is uitgevoerd, is het Bernardustechnicum 

Oudenaarde (hierna ‘BTO’). Op deze school kunnen enkel TSO richtingen worden 

gevolgd. Vooreerst vond een interview met dhr. Patrick Vansteenbrugge plaats, die 

verantwoordelijk is voor het privacybeleid op de school. Daarna werd een bevraging 

verzonden naar de studenten van de derde graad. 

 

 

2.3.1 Interview met verantwoordelijke van de school 69 

 

58. Uit de interviews met dhr. Hermans en dhr. Vansteenbrugge bleek dat beide scholen 

wel degelijk over een beleid beschikken inzake het online gebruik van afbeeldingen van 

leerlingen. Dit beleid is in beide scholen opgesteld door de school zelf, rekening houdend 

met de actuele privacywetgeving (AVG), en is terug te vinden in het schoolreglement.  

 

 

69  Bron: Online interview met dhr. Jef Hermans (Sint-Jozefcollege Turnhout) en met dhr. Patrick Vansteenbrugge 

(Bernardustechnicum Oudenaarde), afgenomen in het kader van deze masterproef.  
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Afbeelding 1: Schoolreglement 2020 – 2021 SJT. 

 

 

 

 
 

Afbeelding 2: Schoolreglement 2020 – 2021 BTO. 
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59. In beide schoolreglementen wordt duidelijk gemaakt waarom de school beelden van 

leerlingen en leerkrachten wenst te gebruiken (informeren/ reclame). Daarnaast wordt ook 

duiding gegeven bij de toestemming die aan de leerlingen wordt gevraagd. Tot slot wijst 

de school erop dat ook leerlingen toestemming moeten vragen, vooraleer zij beelden van 

anderen mogen publiceren. Het valt op dat de schoolreglementen gelijklopend zijn. Beide 

scholen ressorteren dan ook onder de dezelfde onderwijskoepel (Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen), die voor haar scholen een template heeft uitgewerkt.70 

 

60. Aansluitend op de informatie uit het schoolreglement, krijgen de leerlingen op beide 

scholen een toestemmingsformulier mee naar huis bij aanvang van het schooljaar. 

 

Op het SJT gaat dit om een algemeen toestemmingsformulier71 dat wordt 

meegegeven met alle leerlingen bij aanvang van het schooljaar. Via het formulier 

geven de ouders al dan niet toestemming voor verschillende zaken, waaronder voor 

de publicatie van foto’s van hun kind op de website van de school, facebook, ... De 

ouders kunnen “JA/ NEE” aanduiden. Het gaat hier aldus niet om een 

geïnformeerde toestemming voor specifieke doeleinden. Verder wordt erop 

gewezen dat deze toestemmingsaanvraag enkel gericht is aan de ouders en niet 

aan de leerling zelf. Daarnaast wordt erop gewezen dat er voor de leerkrachten 

geen dergelijk toestemmingsformulier is voorzien.  

 

In het BTO krijgt elke nieuwe leerling bij aanvang van het schooljaar een 

toestemmingsformulier72 mee naar huis, waarop de leerling én diens ouders een 

geïnformeerde toestemming geven voor specifieke doeleinden. Zowel de leerling 

zelf, als de ouders dienen de toestemming te ondertekenen. Leerkrachten worden 

op gelijke wijze geïnformeerd, maar er worden weinig foto’s van leerkrachten 

gepubliceerd.  

 
70  KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN, Schoolreglement, 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/schoolreglement/overzicht-wijzigingen (consultatie 31 mei 2021).  

71  Zie bijlage 3.  

72  Zie bijlage 4. 
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Beide scholen stellen dat, wanneer foto’s van leerlingen of leerkrachten evenwel 

worden gebruikt voor reclamedoeleinden, nogmaals expliciet toestemming wordt 

gevraagd aan de afgebeelde leerkracht of de leerling voor het gebruik van de foto.  

 

61. Beide scholen vragen aldus de toestemming aan de ouders om foto’s van de leerlingen 

te mogen maken en online te mogen verspreiden. In de praktijk gaan de scholen evenwel 

verschillend om met deze (al dan niet verkregen) toestemming.  

 

Op het SJT wordt, na het vragen van de toestemming, een lijst opgesteld met de 

leerlingen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven voor het maken 

en verspreiden van foto’s van hun kind. De verantwoordelijke voor publicatie van de 

foto’s bekijkt steeds of deze leerlingen zeker niet op de foto’s staan die online 

gepubliceerd worden. In het huidige schooljaar zijn dit 21 leerlingen (2,72% van alle 

leerlingen op de school).  

 

Het BTO hanteert een andere aanpak. Ook al vraagt deze school de toestemming, 

het is voor hen in de praktijk niet mogelijk om na te gaan of een (ouder van een) 

leerling steeds de toestemming heeft gegeven, vooraleer een foto wordt 

gepubliceerd. De school publiceert daarom foto’s zonder te controleren op de 

toestemming. Wanneer (een ouder van) een leerling nadien zou vragen om een foto 

te verwijderen, zullen zij dit steeds onmiddellijk doen. De regelgeving komt bij deze 

school vooral over als ‘planlast’.  

 

Beide scholen geven aan in elk geval zelf al streng te selecteren vooraleer foto’s 

online worden geplaatst op de website of op de sociale media van de school. De 

scholen willen te allen tijde vermijden dat er compromitterende of kwetsende foto’s 

van leerlingen online komen. Op het BTO proberen ze ook de publicatie van 

individuele foto’s te vermijden. Een groepsfoto is altijd ‘veiliger’.  
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62. Op heden geven beide scholen aan weinig problemen te ondervinden met betrekking 

tot het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen. Als er toch een probleem is, gaat 

het meestal om foto’s die leerlingen zelf nemen en op de eigen sociale media posten.  

 

63. Voor informatie over de geldende regelgeving, geeft de verantwoordelijke van het SJT 

aan dat hij terecht kan bij de koepel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). De 

verantwoordelijke voor het BTO zou hiervoor een kijkje nemen op het internet. Hij weet 

echter niet direct waar hij hiervoor specifiek terecht kan. 

 

 

2.3.2 Bevraging leerlingen 73 

 

64. Uit het eerste, inleidende deel van de bevraging blijkt dat op beide scholen het gros 

van de respondenten actief is op sociale media. De respondenten gebruiken 

voornamelijk de platformen Facebook en Instagram, maar ook andere platformen zoals 

bijvoorbeeld Snapchat, Tiktok en Twitter. Bij een minderheid van de respondenten is het 

profiel volledig publiek toegankelijk. Zo’n 80% van de respondenten geeft daarnaast ook 

aan foto’s van zichzelf te delen op sociale media (tabel 1).  

 

Algemeen SJT BTO 

Actief op sociale media 93,9% 91,7% 

Profiel publiek toegankelijk 25,0% 37,5% 

Delen foto’s van zichzelf 81,3% 78,6% 

 

Tabel 1: Verkennende bevraging over het gebruik van sociale media 

 

 

73  Bron: Online bevraging via Google Forms van de leerlingen uit de derde graad in Sint-Jozefcollege te Turnhout en 

het Bernardustechnicum te Oudenaarde, afgenomen in het kader van deze masterproef.  
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65. Het tweede deel van de bevraging betreft groepsfoto’s. De meeste respondenten 

gaan ermee akkoord dat groepsfoto’s waar zij opstaan publiek verspreid worden. De 

context blijkt hierbij verschillend relevant op de twee scholen (tabel 2). 

 

Groepsfoto’s op sociale media SJT BTO 

Eigen sociale media 94,1% 95,0% 

Van ouders 88,2% 90,0% 

Van vrienden 94,1% 95,0% 

Van de jeugdbeweging 94,1% 85,0% 

Van de sportclub 94,1% 78,3% 

Van de school 85,3% 71,7% 

 

Tabel 2: Vragen over het delen van groepsfoto’s op sociale media 

 

66. Het derde deel van de bevraging betreft foto’s waar de respondent op te zien is met 

een vriend of vriendin. Ook hier zijn de meeste respondenten ermee akkoord dat deze 

foto’s publiek verspreid worden, maar de context speelt hierbij wederom een rol (tabel 3).  

 

Foto’s met een vriend of vriendin 

op sociale media 
SJT BTO 

Eigen sociale media 94,1% 91,7% 

Van ouders 73,5% 73,3% 

Van vrienden 100,0% 85,0% 

Van de jeugdbeweging 97,1% 76,7% 

Van de sportclub 94,1% 70,0% 

Van de school 85,3% 63,3% 

 

Tabel 3: Vragen over het delen van foto’s met een vriend of vriendin op sociale media 
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67. Het vierde deel van de bevraging betreft foto’s waar de respondent individueel op 

afgebeeld staat. Hier spelen andere resultaten op als bij de andere soorten foto’s (tabel 4). 

 

Individuele foto’s op sociale 

media 
SJT BTO 

Eigen sociale media 100,0% 96,7% 

Van ouders 82,4% 60,0% 

Van vrienden 52,9% 40,0% 

Van de jeugdbeweging 58,8% 50,0% 

Van de sportclub 64,7% 55,0% 

Van de school 55,9% 40,0% 

 

Tabel 4: Vragen over het delen van individuele foto’s op sociale media 

 

In een meer verdiepende vraag over het gebruik van individuele foto’s van leerlingen door 

de school, geeft respectievelijk 82,4% (SJT) en 88,3% (BTO) van de leerlingen aan dat ze 

wel akkoord zouden gaan met de publicatie van een dergelijke foto op de schoolwebsite, 

wanneer deze beveiligd zou zijn met een wachtwoord. 

 

68. In het vijfde deel van de bevraging wordt gepolst naar de drijfveren van leerlingen 

om de voorgaande keuzes te maken. Vooreerst wordt gevraagd wat nu precies het 

belangrijkste is voor leerlingen, wanneer een foto van hen wordt gemaakt. De leerlingen 

kunnen in deze vraag meerdere opties aanduiden, maar er wordt gevraagd om enkel die 

redenen aan te duiden die echt belangrijk zijn. Uit deze bevraging blijkt dat het voor 

leerlingen vooral belangrijk is dat ze goed op de foto staan. In tweede instantie vinden ze 

het ook wel belangrijk dat de foto niet op het internet terecht komt en dat vreemden de foto 

niet te zien krijgen (tabel 5).  
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Belangrijkste drijfveren wanneer 

een foto wordt gemaakt 
SJT BTO 

Dat ik goed op de foto sta 82,4% 85,0% 

Dat mijn ouders de foto niet zien 2,9% 3,3% 

Dat mijn vrienden de foto niet 

zien 
0,0% 1,7% 

Dat vreemden de foto niet zien 14,7% 26,7% 

Dat de foto niet op het internet 

terecht komt 
29,4% 21,7% 

Dat de fotograaf mijn 

toestemming heeft 
2,9% 1,7% 

Dat de foto niet op het internet 

terecht komt 
29,4% 21,7% 

Dat de fotograaf mijn 

toestemming heeft 
2,9% 1,7% 

Dat ik weet wat er met de foto’s 

zal gebeuren 
2,9% 1,7% 

 

Tabel 5: Illustratie van de belangrijkste drijfveren wanneer een foto wordt gemaakt 

 

69. Een tweede vraag inzake de drijfveren van leerlingen gaat na of er voor leerlingen 

een verschil is tussen een foto die de school van hen publiceert en een foto die ze zelf 

zouden posten op sociale media. Een minderheid van de leerlingen geeft aan dat er voor 

hen geen verschil is. Het merendeel van de respondenten vindt aldus dat er wel een 

verschil is. Zo wijzen meerdere leerlingen er bijvoorbeeld op dat ze zelf een foto kunnen 

uitkiezen waar ze goed opstaan voor hun sociale media. Dit kan niet als de school een foto 

online plaatst. Eén leerling geeft aan dat ze de foto’s die de school online plaatst vaak ‘lelijk 

of schaamtelijk’ vindt. Daarnaast geven verschillende leerlingen aan dat het gaat om een 

andere context. Foto’s voor de school website zullen bijvoorbeeld verzorgder, serieuzer of 

minder bloot zijn dan foto’s die ze zelf online zouden plaatsen. Tot slot vinden enkele 

leerlingen het ook een verschil dat je op je sociale media zelf kiest wie de foto ziet (tabel 

6).  
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Verschil eigen sociale media en 

sociale media van de school 
SJT BTO 

Er is geen verschil 26,5% 33,3% 

Er is wel een verschil 73,5% 66,7% 

 

Tabel 6: Illustratie van verschil in context eigen sociale media en die van de school 

 

70. In het laatste deel van de bevraging wordt gepolst naar de kennis bij de respondenten 

van het beleid op school en de regelgeving rond het online gebruik van afbeeldingen van 

leerlingen. Hierbij geeft de meerderheid van de leerlingen aan niet te weten waar hij of zij 

terecht kan als die leerlingen niet akkoord gaat met een foto die de school van hem of haar 

heeft gepubliceerd. De overige leerlingen zouden een mail sturen naar de school, zouden 

naar een leerkracht, de directie of het leerlingensecretariaat (‘het kompas’) stappen, 

zouden hulp vragen aan hun ouders of zouden zelfs naar de politie stappen. Enkele 

leerlingen verwijzen bij deze vraag ook naar de toestemming die al dan niet hebben 

gegeven via het toestemmingsformulier van de school (tabel 7).  

 

71. In een verdere vraag geeft ongeveer een derde van de respondenten aan op school 

geen toelichting te hebben gekregen over zijn of haar rechten met betrekking tot 

afbeeldingen van zichzelf. De overige leerlingen vermelden hier evenwel opnieuw het 

toestemmingsformulier, het schoolreglement alsook de lessen op school als informatiebron 

(tabel 7). 

 

72. Wanneer tot slot gevraagd wordt of leerlingen ooit al overlegd hebben met hun ouders 

over het geven van de toestemming tot het gebruik van afbeeldingen aan de school, geeft 

ongeveer de helft van de leerlingen aan dit nog nooit met zijn of haar ouders besproken te 

hebben. Verder geeft op beide scholen het gros van de leerlingen aan nog nooit te hebben 

gehoord van de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) (tabel 7). 
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Informeren van de leerling SJT BTO 

 

Ik weet NIET waar ik terecht kan als ik een probleem heb 

met een afbeeldingen die de school van mij heeft gedeeld 

op het internet.  

 

58,8% 63,3% 

 

Ik heb op school GEEN toelichting gekregen over de 

rechten die ik heb op foto’s van mezelf. 

 

29,4% 33,3% 

 

Ik heb nog NOOIT met mijn ouders besproken of ik zelf de 

toestemming wou geven voor het nemen van foto’s op 

school.  

 

47,1% 50,0% 

 

Ik heb nog NOOIT gehoord van de General Data Protection 

Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

94,1% 91,7% 

 

Tabel 7: Vragen over de mate waarin leerlingen zich geïnformeerd voelen  

 

73. Aan het einde van de bevraging wordt ook gepolst naar de informatie die leerlingen 

graag nog zouden krijgen in dit kader. Hier kwamen twee vragen naar voor. Enerzijds 

vroeg een leerling wie nu precies toestemming dient te geven voor het nemen en 

verspreiden van afbeeldingen van de leerling. Voor deze leerling was het niet duidelijk of 

dit de leerling of de ouder was. Daarnaast vroeg een andere leerling zich af of een leerling 

kan weigeren dat er een foto van hem of haar wordt gemaakt, ook al hebben diens ouders 

toestemming gegeven aan de school. 
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74. In de bevraging wordt tot slot gevraagd aan de leerlingen hoe de school hen zou 

kunnen informeren over hun rechten. Hierna volgt een samenvattende parafrasering 

van de suggesties van de bevraagde leerlingen.  

 

Enkele leerlingen vragen om een duidelijke en opvallende brief of mail met informatie 

over hun rechten. De toestemming op papier volstaat hier niet. Een leerling vraagt ook 

om in de brief te vermelden wat er met de foto’s gedaan wordt en hoelang ze bewaard 

worden. Daarnaast zouden enkelen het ook fijn vinden om een document (mail, flyer, 

bundeltje) met informatie te ontvangen, waarin de rechten van de leerlingen worden 

uiteengezet en informatie wordt gegeven over waar leerlingen terecht kunnen.  

 

Andere leerlingen stellen voor om een extra pagina op de website van de school aan 

te maken met informatie over het onderwerp. Er wordt ook voorgesteld om hierover 

een map aan te maken op smartschool of om de informatie uitgebreider weer te geven 

in het schoolreglement. Nu staat alles kort op één pagina, maar dit geeft te weinig 

duidelijkheid.  

 

Er wordt ook gevraagd om de toestemming van de leerlingen te vragen (via mail) 

alvorens een concrete foto effectief online wordt geplaatst, eventueel kan dit gebeuren 

door de klastitularis. Daarnaast wordt ook de suggestie gegeven om eerst 

toestemming te vragen alvorens een foto wordt gemaakt.  

 

Een leerling geeft ook de suggestie om een verantwoordelijke voorop te stellen voor 

de online geplaatste foto’s, waarbij de leerlingen terecht kunnen.  

 

Tot slot geven verschillende leerlingen ook aan dat het goed zou zijn om een duidelijke 

les te geven over het onderwerp. Dit kan volgens hen via een infodag, via de 

klastitularis alsook via een gastles of een groepsgesprek aan het begin van het 

schooljaar. 
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2.3 TUSSENTIJDSE CONCLUSIE 

 

75. Uit het onderzoek in beide scholen blijkt dat de scholen uit de gevalstudies wel 

proberen om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG, maar dat dit in de praktijk toch 

een opgave blijkt te zijn. Zo vraagt de ene school wel een algemene geïnformeerde 

toestemming, maar maakt ze daarbij geen onderscheid tussen verschillende specifieke 

doeleinden. De andere school vraagt dan weer wel een geïnformeerde toestemming voor 

specifieke doeleinden, maar controleert in de praktijk niet of er toestemming is gegeven 

vooraleer ze foto’s online plaatst. 74 

 

76. De scholen geven aan dat ze toestemming vragen en dat ze zelf streng te selecteren 

op de foto’s die ze online plaatsen. Toch komt dit bij leerlingen niet altijd zo over. Voor de 

meerderheid van de respondenten is er nog altijd een verschil tussen foto’s die ze delen 

op de eigen sociale media en foto’s die een ander online plaatst. De onderzoeker wijst hier 

op het verschil in context voor de leerlingen van de verschillende scholen. Waar de 

jeugdbeweging of sportclub voor de leerlingen van het Sint-Jozefcollege eerder als een 

goede context wordt ervaren om foto’s van zichzelf te zien verschijnen, is dit relatief minder 

het geval voor de leerlingen van het Bernardustechnicum. Het valt echter op dat de 

respondenten van beide scholen de website of sociale media van de school als minst 

gewenste context aanduiden om foto’s van zichzelf te zien verschijnen. Leerlingen blijken 

vooral last te hebben met individuele foto’s van zichzelf die door de school online zouden 

worden geplaatst. Daarnaast geven vele leerlingen ook aan dat ze de controle missen 

wanneer de school foto’s van hen online plaatst. Vooral de controle van het feit of ze goed 

op de foto staan en de controle op het publiek waaronder de foto’s verspreid worden zijn 

voor hen belangrijk. 75 

 

 

 

 

74  Supra 31 - 35, nr. 58 - 63.  

75  Supra 35 - 39, nr. 64 - 69.  
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77. Hoewel beide scholen de toestemming voor foto’s vragen via een 

toestemmingsformulier, geven op beide scholen ongeveer een derde van de respondenten 

aan geen toelichting te hebben gekregen over de regelgeving met betrekking tot het maken 

en verspreiden afbeeldingen waar zij op staan. Ongeveer de helft van de respondenten op 

beide scholen heeft ook nog nooit over een toestemming hiervoor gesproken met zijn of 

haar ouders. Voor sommige leerlingen is het ook niet duidelijk of de toestemming nu van 

hen moet komen of van hun ouders.76 

 

78. Er schort op beide scholen dus duidelijk iets in de communicatie naar de leerlingen 

toe. De leerlingen geven zelf suggesties hoe de school hen beter zou kunnen informeren. 

Zo wordt gesproken over een infomoment in of buiten de les, een folder met uitleg, een 

duidelijke brief of mail met informatie of een map op smartschool. Daarnaast stellen enkele 

leerlingen ook voor om duidelijk toestemming te vragen aan de leerling vooraleer een foto 

wordt gemaakt in schoolcontext.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76  Supra 39 - 40, nr. 70 - 72. 

77  Supra 40 - 41, nr. 73 – 74.  
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HOOFDSTUK 3: AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST 

 

79. Uit de bevraging in het vorige hoofdstuk is gebleken dat de scholen, maar ook vooral 

de leerlingen uit de bevraagde scholen, nog nood hebben aan enkele verduidelijkingen in 

het kader van de toestemmingsvereiste die gepaard gaat met het recht op afbeelding.  

 

In dit hoofdstuk volgt een advies met aanbevelingen voor de toekomst voor de 

bevraagde scholen. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte tussentijdse 

conclusie. 

 

3.1  ADVIES 

 

3.1.1 Met oog op het beleid van de school 

 

80. Wat betreft het beleid van de bevraagde scholen, kan gesteld worden dat scholen nog 

nood hebben aan verduidelijking wat betreft de toestemmingsvereiste. Zo is het 

belangrijk om te werken met een gedifferentieerde toestemming voor verschillende 

specifieke doeleinden. Daarnaast bleek uit de gevalstudies dat het ook niet altijd evident 

is voor scholen om de toestemming ook daadwerkelijk te controleren in de praktijk. Toch 

is het belangrijk dat de regelgeving gerespecteerd wordt. Het feit dat iemand geen 

toestemming geeft om foto’s online te plaatsen moet ernstig worden genomen.78 

 

81. Uit de bevragingen bij de leerlingen kunnen we afleiden dat het voor de leerlingen 

alvast een geruststelling zou zijn, mochten de foto’s die de school online plaatst beveiligd 

worden met een wachtwoord voor leerlingen en ouders. Zo wordt een zekere controle 

ingebouwd op het publiek dat de foto’s te zien. Evenwel kan de school zich met deze foto’s 

dan niet presenteren aan de buitenwereld, wat zoals eerder vermeld toch ook een 

hoofddoel van het verspreiden van de foto’s door de school blijkt te zijn.79 

 

78  Supra 33 - 34, nr. 60 - 61. 

79  Supra 37, nr. 68. 
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82. Daarnaast stelde een leerling ook voor om toestemming te vragen aan de leerlingen 

vooraleer een foto wordt genomen en vooraleer deze online worden geplaatst. Dit zou nu 

al een gangbare praktijk moeten zijn, opdat in de eerste plaats het recht op afbeelding en 

het recht op verspreiding van een afbeelding van de leerlingen in kwestie niet wordt 

geschonden.80 

 

83. Een verdere suggestie in dit kader kan zijn om, wanneer het voor een school evenwel 

niet haalbaar is om de foto’s vooraf te gaan controleren, er steeds voor de zorgen dat de 

leerlingen niet geïdentificeerd kunnen worden op de foto.81 Wanneer leerlingen niet 

herkenbaar in beeld komen, is het namelijk niet nodig om toestemming te vragen om de 

foto te nemen of te publiceren.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80  Supra 40 - 41, nr. 73 – 74. 

81  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Beeldmateriaal van schoolactiviteiten, supra noot 33.  

82 VTC, Afbeeldingen van kinderen in een schoolcontext, 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_A_2019_10_advies_fotos_op_school_schema.
pdf (consultatie 3 april 2021). 
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3.1.2 Met oog op het informeren van leerlingen 

 

84. Zoals besproken in hoofdstuk 2, geeft de meerderheid van de leerlingen aan dat ze 

niet weten waar ze terecht kunnen als ze niet akkoord gaan met een foto die de school van 

hen heeft gepubliceerd. Daarnaast geeft ook ongeveer een derde van de leerlingen aan 

geen toelichting te hebben gekregen over zijn of haar rechten met betrekking tot 

afbeeldingen van zichzelf. Verder geeft ongeveer de helft van de respondenten aan nog 

nooit overlegd te hebben met hun ouders over het geven van de toestemming tot het 

gebruik van afbeeldingen aan de school. Tot slot geven meer dan 90% van de 

respondenten aan nog nooit te hebben gehoord van de AVG of de GDPR.83 Het is dan 

ook van belang dat de leerlingen terdege worden geïnformeerd over hun rechten. 

 

85. Uit de vragen die enkele leerlingen stelden aan het einde van de online bevraging, blijkt 

dat het bovenal belangrijk is om de leerlingen correct te informeren over hun rechten. Zo 

gaven de leerlingen aan niet precies te weten wie de toestemming kan geven om foto’s 

van hen online te plaatsen. Uit het interview met de verantwoordelijken van de school blijkt 

daarenboven dat het ook nodig is dat leerlingen geïnformeerd worden over de mogelijke 

gevolgen van het online plaatsen van foto’s die leerlingen zelf nemen op school, 

bijvoorbeeld van leerkrachten.84 

 

86. Leerlingen hebben recht op inspraak in alle aangelegenheden die hen aanbelangen.85 

In de bevraging geven de leerlingen alvast enkele suggesties over hoe de school hen kan 

informeren. Zo wordt gesproken over een infomoment in of buiten de les, een folder met 

uitleg, een duidelijke brief of mail, een map met info op smartschool, ... Hierna wordt dieper 

ingegaan op enkele van deze suggesties.86 

 

 

 
83  Supra 39, nr. 70 - 72. 

84  Ibid.  

85  Artikel 12 Kinderrechtenverdrag.   

86  Supra 39, nr. 70 - 72. 
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3.1.2.1 Verspreiden van informatie via een mail, een brief of een platform 

 

87. In de bevraagde scholen wordt bij het begin van het schooljaar het 

toestemmingsformulier zonder meer uitleg verspreid onder de (nieuwe) leerlingen. Een 

eerste manier om de leerlingen beter te informeren, kan zijn door de leerlingen een 

begeleidende brief of mail te zenden met meer informatie over deze toestemming en 

de rechten die ermee gepaard gaan. Het is hierbij belangrijk dat niet enkel een brief aan 

de ouders wordt gericht, maar ook aan de leerlingen zelf. De 

gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft een website uitgewerkt omtrent het recht 

op afbeelding op maat van leerlingen, waar zij meer informatie kunnen vinden.87  Het is 

dus een eerste suggestie om in de begeleidende brief of mail te verwijzen naar deze 

website (www.ikbeslis.be/jongeren). Een leerling gaf ook aan dat de brief ‘opvallend’ dient 

te zijn, zodat hij niet verloren gaat in de stroom aan informatie die leerlingen te verwerken 

krijgen bij de aanvang van een nieuw schooljaar. Hierbij gaf een leerling in de bevraging 

de suggestie om te werken met een duidelijke, aparte map op smartschool of een ander 

onderwijsplatform, opdat de leerlingen de informatie altijd binnen handbereik zouden 

hebben.88 

 

88. In dit kader is het ook belangrijk om ouders erop te wijzen dat zij het geven van 

toestemming dienen te bespreken met hun kind, wanneer het kind over voldoende 

onderscheidingsvermogen beschikt. Zoals reeds vermeld geeft in de bevraging ongeveer 

de helft van de respondenten aan dit nog nooit te hebben gedaan, terwijl alle respondenten 

afkomstig zijn uit de derde graad. 89 

 

 

 

 

 
87  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Ik beslis! jong en bewust van mijn privacy, www.ikbeslis.be/jongeren 

(consultatie 1 juni 2021).  

88  Supra 39, nr. 70 - 72. 

89  Ibid. 

http://www.ikbeslis.be/jongeren
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3.1.2.2 Lessenpakket 

 

89. Een andere goede manier om leerlingen diepgaand te informeren over hun rechten in 

deze context, is door er een les over te geven.90 

 

90. Een kant-en-klaar lessenpakket over het recht op afbeelding voor de tweede en derde 

graad secundair onderwijs is te vinden op de website van ikbeslis.be. Door middel van dit 

lessenpakket worden leerlingen geïnformeerd over wat hun recht op afbeelding precies 

inhoudt.  Daarnaast komen ze te weten wanneer er precies toestemming gevraagd moet 

worden om een afbeelding van hen te nemen en te publiceren. Tot slot vernemen de 

leerlingen wat ze kunnen ondernemen wanneer ze niet akkoord gaan met het feit dat een 

foto van hen wordt genomen of verspreid.91 

 

91. Aansluitend is op deze website ook een kant-en-klaar lessenpakket te vinden over de 

nieuwe privacywetgeving (AVG). Dit lessenpakket wil leerkrachten helpen om jongeren 

aan het denken te zetten over wat ze vandaag de dag allemaal delen over zichzelf. 

Aangezien meer dan 90% van de bevraagde respondenten aangaf nog nooit te hebben 

gehoord van de AVG, blijkt ook dit lessenpakket zeer nuttig te zijn voor scholen. 92  

 

92. Op deze website zijn ook nog andere nuttige lessenpakketten te vinden, bijvoorbeeld 

over privacy online. Ook elders op het internet is er informatie te vinden op maat van de 

leerlingen. Het is evenwel steeds belangrijk om na te gaan of de informatie van een 

betrouwbare bron afkomstig is. De hiervoor besproken lessenpakketten komen vanuit een 

onafhankelijk orgaan dat werd opgericht door de Belgische overheid en zijn aldus zeker 

betrouwbaar.93 

 

 

90  Supra 39, nr. 70 - 72. 

91  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Lesmateriaal, www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal 
(consultatie 9 mei 2021).  

92 Ibid.   

93  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Organisatie, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-

autoriteit/organisatie (consultatie 9 mei 2021).  
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3.1.2.3 Informatieve folder  

 

93. Bij de besproken lessenpakketten van de gegevensbeschermingsautoriteit uit titel 

3.1.2.2, zijn bijhorende flyers en affiches te vinden. Deze kunnen zeer nuttig zijn om de 

leerlingen op een korte, maar krachtige, manier in te lichten over hun rechten.94 

 

94. Zo is er enerzijds een affiche beschikbaar over het recht op afbeelding. Deze affiche 

bestaat uit twee pagina’s en omvat vier concrete casussen over het recht op afbeelding, 

die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Deze casussen beschrijven wat 

de toestemmingsvereiste concreet inhoudt. Daarnaast vertelt de flyer wat je kan doen 

wanneer je niet akkoord gaat met het feit dat een foto van jou wordt genomen of 

verspreid.95 

 

Afbeelding 3: Flyer “Recht op afbeelding: Hoe zit dat?” 96 

 

 

94  GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Lesmateriaal, www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal 
(consultatie 9 mei 2021).  

95 GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, Recht op afbeelding: hoe zit dat?, 

www.ikbeslis.be/sites/default/files/2018-05/Folder%20Recht%20op%20afbeelding%202018.pdf (consultatie 9 mei 
2021). 

96 Ibid.  
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95. Anderzijds is er ook een flyer beschikbaar over de nieuwe privacywetgeving (AVG). De 

flyer gaat meer in over de privacywetgeving en de toestemmingsvereiste in het 

algemeen.97 

 

 

Afbeelding 4: Flyer “De nieuwe privacywet van A tot Z”  98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, De nieuwe privacywet van A tot Z, 

www.ikbeslis.be/sites/default/files/2018-08/De%20nieuwe%20privacywet%20van%20A%20tot%20Z.pdf 
(consultatie 9 mei 2021). 

98 Ibid.  
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3.2  TUSSENTIJDSE CONCLUSIE 

 

96. Uit de bevraging is gebleken dat de scholen en leerlingen uit de bevraagde scholen, 

nog nood hebben aan enkele verduidelijkingen in het kader van de toestemmingsvereiste 

die gepaard gaat met het recht op afbeelding. In dit hoofdstuk is daarom voorzien in een 

eerste een advies met aanbevelingen voor de toekomst voor de bevraagde scholen.99 

 

97. Vooreerst wordt de school gewezen op het belang van een gepaste toestemming. 

De regelgeving vereist een geïnformeerde toestemming voor het gebruik van afbeeldingen 

van leerlingen voor verschillende specifieke doeleinden. Een louter algemene 

toestemming voldoet dus niet. Daarnaast is het belangrijk dat de regelgeving 

gerespecteerd wordt en de school er dus voor zorgt dat er geen foto’s online komen van 

leerlingen die hier geen toestemming voor hebben gegeven. Het feit dat iemand geen 

toestemming geeft om foto’s online te plaatsen moet ernstig worden genomen.100 

 

98. In tweede instantie krijgen de scholen enkele aanbevelingen om de leerlingen in de 

toekomst beter te kunnen informeren over het online gebruik van afbeeldingen van 

leerlingen door de school en over de rechten die hiermee gepaard gaan. Deze 

aanbevelingen spruiten voort uit suggesties die de leerlingen zelf hebben gegeven in de 

online bevraging. Zo kan de school bijvoorbeeld werken met een begeleidende brief of mail 

met meer informatie voor de leerlingen. Het is hierbij belangrijk dat niet enkel een brief aan 

de ouders wordt gericht, maar ook aan de leerlingen zelf. Ook een duidelijke, aparte map 

op smartschool of een ander onderwijsplatform met meer informatie lijkt een goede 

aanbeveling. Een andere manier om leerlingen diepgaand te informeren over hun rechten, 

is door er een les over te geven. Ook flyers of affiches kunnen een manier zijn om 

leerlingen op een korte, maar krachtige, manier in te lichten over hun rechten.101

 

99  Supra 39 - 41, nr. 70 - 74. 

100  Supra 44 - 45, nr. 80 - 83. 

101  Supra 46 - 50, nr. 84 - 95. 
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EINDCONCLUSIE 

 

99. Impliceert het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen door scholen nu een 

schending van het recht op privacy en gegevensbescherming? In deze masterproef is door 

middel van een literatuurstudie vooreerst onderzocht aan welke wettelijke voorwaarden 

scholen moeten voldoen, opdat zij beelden van leerlingen rechtmatig zouden mogen 

gebruiken op hun website. Bij het maken en verspreiden van afbeeldingen van leerlingen 

moeten scholen rekening houden met een breed wetgevend kader, dat bestaat uit het recht 

op privacy, het recht op gegevensbescherming, het recht op afbeelding en het recht op 

verspreiding van de afbeelding. Uit dit wetgevend kader kunnen we besluiten dat de school 

voor het maken en verspreiden van afbeeldingen van leerlingen steeds toestemming moet 

vragen aan de ouders van de leerling, eventueel met inspraak van de leerling zelf wanneer 

deze beschikt over voldoende onderscheidingsvermogen. De toestemming moet specifiek 

gegeven worden voor de verschillende types van foto’s, de verschillende doeleinden 

waarvoor de foto’s gemaakt worden en voor de verschillende verspreidingsvormen. Een 

school kan enkel afbeeldingen maken en verspreiden zonder toestemming van de ouders 

van de leerling, wanneer de leerling niet herkenbaar in beeld wordt gebracht. Hier volstaat 

het om de leerling te informeren.102 

 

100. Vervolgens is in deze masterproef door middel van een praktijkonderzoek (twee 

gevalstudies) bekeken in welke mate scholen al effectief een beleid hebben voor het 

gebruik van beeldmateriaal van leerlingen. In het praktijkonderzoek is ook nagegaan welke 

onduidelijkheden in dit kader nog spelen bij de bevraagde scholen en leerlingen. Uit het 

onderzoek blijkt dat de bevraagde scholen wel proberen om te voldoen aan de 

voorwaarden van de AVG, maar dat dit in de praktijk toch een opgave blijkt te zijn.103 

 

 

 

 

102  Hoofdstuk 1.  

103  Hoofdstuk 2.   
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Waar de ene school wel een algemene geïnformeerde toestemming vraagt, maar daarbij 

geen onderscheid maakt tussen specifieke doeleinden, vraagt de andere school wel een 

specifieke toestemming maar controleren ze in de praktijk niet of (de ouder van) een 

leerling toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van een soort foto. Hoe de 

toestemmingsvereiste in de praktijk moet worden gehanteerd, is voor beide scholen dus 

niet geheel duidelijk.104  

 

101. Ook bij de bevraagde leerlingen zijn er nog onduidelijkheden. In de eerste plaats 

wensen niet alle respondenten dat de school foto’s van hen online plaatst. Voor de 

meerderheid van de respondenten is er nog altijd een verschil tussen foto’s die ze delen 

op de eigen sociale media en foto’s die de school online verspreidt. Leerlingen blijken 

daarbij vooral last te hebben met individuele foto’s van zichzelf die door de school online 

zouden worden geplaatst. Daarnaast geven vele leerlingen ook aan dat ze de controle 

missen. Vooral de controle van het feit of ze goed op de foto staan en de controle op het 

publiek waaronder de foto’s verspreid worden zijn voor hen belangrijk. Hoewel beide 

scholen de toestemming vragen voor het gebruik van foto’s via een toestemmingsformulier, 

geven de respondenten aan geen toelichting te hebben gekregen over hun rechten en ook 

nog nooit over een toestemming te hebben gesproken met zijn of haar ouders. Voor 

sommige leerlingen is het ook niet duidelijk of de toestemming nu van hen moet komen of 

van hun ouders. Hier schort dus duidelijk iets in de communicatie naar de leerlingen toe.105 
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102. Uit de bevraging is gebleken dat de scholen en leerlingen uit de bevraagde scholen, 

nog nood hebben aan enkele verduidelijkingen in het kader van de 

toestemmingsvereiste die gepaard gaat met het recht op afbeelding. Daarom wordt in het 

laatste hoofdstuk gewezen op het belang van het vragen van een gepaste toestemming. 

Ook worden enkele aanbevelingen geformuleerd om de leerlingen in de toekomst beter te 

kunnen informeren over het online gebruik van afbeeldingen van leerlingen door de school 

en over de rechten die hiermee gepaard gaan.106 

 

103. Concluderend kunnen we stellen dat het online gebruik van afbeeldingen van 

leerlingen door scholen geen schending van het recht op privacy en gegevensbescherming 

uitmaakt, mits de school de wettelijke vereisten naleeft. Dit gebeurt in de praktijk echter 

niet altijd. Voor leerlingen en scholen zijn er onduidelijkheden omtrent het wettelijk kader 

en de concrete toepassing ervan. Dit onderzoek wil een eerste aanzet zijn om dit probleem 

aan te kaarten. Scholen dienen hun beleid aan te passen aan de geldende regelgeving en 

dienen transparant te zijn over dit beleid naar hun leerlingen toe. Leerlingen voelen zich 

op heden te weinig geïnformeerd. Ze hebben recht op een eigen mening over het 

onderwerp, die ook gehoord dient te worden in de school. Enkel op die manier kunnen 

problemen in deze context in de toekomst worden vermeden. 
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BIJLAGE 1: BEVRAGING SCHOLEN 

 

Online interview via MS Teams:  

 

1. Is er bij jullie op school een beleid rond afbeeldingen van leerlingen?  

 

a. Is jullie beleid bepaald door de school zelf of wordt dit beleid opgelegd vanop hoger 

niveau?  

 

 

b. Hoe zit dit beleid in elkaar?  

 

 

c. Op welke wijze worden de ouders geïnformeerd over dit beleid?  

 

 

d. Op welke wijze worden de leerlingen geïnformeerd over dit beleid? 

 

 

e. Op welke wijze worden de leerkrachten geïnformeerd over dit beleid?  

 

 

f. Wordt er toestemming gevraagd aan de leerling, aan de ouder en aan de leerkrachten? 

 

i. Is volgens jullie voor het gebruik van elke foto toestemming nodig?  

 

ii. Is dit een algemene toestemming? Of kan er toestemming gegeven worden per 

soort foto (bv. klasfoto, foto’s klasuitstap, groepsfoto’s, individuele foto’s, ...)?  

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 63 

2. Hoe passen jullie dit beleid toe in de praktijk?  

 

a. Stel: de ouder van een leerling heeft geen toestemming gegeven om op de klasfoto te 

staan. Hoe gaan jullie hier mee om op het moment dat de klasfoto’s gemaakt worden?  

 

 

b. Stel: de ouder van een leerling heeft geen toestemming gegeven om individuele foto’s 

van de leerling op een uitstap te publiceren. Hoe gaan jullie hier mee om tijdens de 

uitstap? En op het moment van publicatie? 

 

 

3. Zijn er leerlingen/ouders die jullie aanspreken met vragen omtrent dit beleid?  

 

 

 

4. Zijn er leerlingen/ ouders die klacht neerleggen bij de school omtrent dit beleid?  

 

 

 

5. Zijn er leerlingen/ ouders die verdere stappen hebben ondernomen na ontevredenheid over dit 

beleid? (klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit / rechtbank) 

 

 

 

6. Hebben jullie als school zelf nog onduidelijkheden over hoe dit beleid gevoerd moet worden?  

 

 

 

7. Weten jullie als school waar jullie op eenvoudig informatie kunnen terugvinden rond het recht 

op afbeelding?  

 

 

 

8. Wat zou de school kunnen verder helpen om dit beleid te optimaliseren? 
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BIJLAGE 2: BEVRAGING LEERLINGEN 

 

Via Google Forms:  
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BIJLAGE 3: TOESTEMMINGSFORMULIER SCHOOL 1 
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BIJLAGE 4: TOESTEMMINGSFORMULIER SCHOOL 2 
 

 


