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Toelichting bij het 

toestemmingsformulier bij het maken van 

beeld- en/of geluidsopnamen in de beroepspraktijk 

Beeld- en/of geluidsopnamen en Privacy 
Beeld- en/of geluidsopnamen waarin personen herkenbaar zijn worden gedefinieerd als 

persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het 

gebruiken van opnamemateriaal uit de beroepspraktijk door studenten en medewerkers van de HvA 

voor opleidings-, professionaliserings- of kwaliteitsverbeteringsdoeleinden is daardoor een vorm van 

verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent dat de regels van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. 

 

Privacy bij de HvA 
De studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verwerken 

persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen. De HvA hecht grote waarde aan de 

bescherming van jouw privacy en heeft de verplichting om inzichtelijk te maken waarvoor de HvA jouw 

persoonsgegevens verwerkt. De HvA heeft in haar privacyverklaring neergelegd hoe zij met 

persoonsgegevens omgaat, zie: http://www.hva.nl/home/disclaimers/privacy/. 
 

Toepassing van dit formulier 
Een student of medewerker van de HvA mag jouw persoonsgegevens alleen verwerken als jij daar vrij, 

specifiek en geïnformeerd toestemming voor hebt gegeven. Middels dit formulier vraagt een student of 

medewerker van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de HvA ten behoeve van zijn of haar 

opleidings-, professionaliserings- of kwaliteitsverbeteringsdoeleinden toestemming voor het maken van 

beeld- en/of geluidsopnamen waarin jij herkenbaar bent. 

 
Let op: Bij het maken van opnamen binnen een andere organisatie (zoals een basisschool, middelbare 

school, kinderopvang of andere stage-instelling) zal dit formulier uitsluitend en alleen gebruikt worden 

door een student of medewerker van FOO wanneer de desbetreffende organisatie hiervoor zelf geen 

adequate maatregelen heeft getroffen. Daarnaast zal voorafgaande aan het gebruik van dit formulier 

hiervoor expliciete toestemming moeten worden gegeven door de desbetreffende organisatie aan de 

student of medewerker van FOO. 

 

Intrekken toestemming 
Je kunt op elk gewenst moment deze toestemming intrekken. Dat dient altijd schriftelijk te gebeuren. 

Jouw persoonsgegevens zullen dan niet meer worden gebruikt. Je kunt jouw toestemming intrekken 

via een e-mail aan de student of medewerker van de HvA waaraan je toestemming hebt verleend. 

Mocht je deze niet kunnen bereiken dan kun je een e-mail sturen aan de contactpersoon 

gegevensbescherming bij HvA/FOO via gegevensbescherming-foo@hva.nl. 
 

Verwerken en verwijderen van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de gespecificeerde verwerkingsdoeleind(en), en 

zullen worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn voor aangegeven doeleind(en). De student of 

medewerker van de HvA kan je inzicht geven in de voorgeschreven werkwijze. 

http://www.hva.nl/home/disclaimers/privacy/
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Toestemmingsformulier bij het maken van 

beeld- en/of geluidsopnamen in de beroepspraktijk 

NB: Indien betrokkene jonger dan 16 jaar is, dan dient het formulier ondertekend te worden door een 

ouder of verzorger van de betrokkene. Wel dienen hieronder de voor- en achternaam van betrokkene 

(het kind) te worden ingevuld. 

 
Hierbij geef ik: 

o Voornaam: ………………………………………… 

o Achternaam: ………………………………………… 

o E-mailadres: ………………………………………… 

 
toestemming aan ………………………………………… vanuit de rol als student / docent * aan de 

Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om mijn 

persoonsgegevens te verwerken voor de volgende verwerkingsdoeleind(en): 

 

☐ reflectie op het functioneren in de beroepspraktijk van de student of docent (eventueel in 

teamverband), met een bewaartermijn van maximaal 4 weken na registratie; 

☐ toetsing van het functioneren van de student teneinde te beoordelen of de student de 

voorgeschreven competenties beheerst en behaald heeft, met een vastgestelde bewaartermijn 

van 1 jaar na beoordeling; 

☐ toetsing van het functioneren van de student teneinde te beoordelen of de student de 

eindcompetenties van de opleiding beheerst en behaald heeft, met een vastgestelde 

bewaartermijn van 7 jaar na beoordeling. 

 
Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens van mij / het kind waar ik ouder of verzorger van 

ben * verwerkt: 

 
☐ geluids- en/ of video-opname waarop ik herkenbaar te horen ben en/of in beeld wordt 

gebracht. 

☐ anders, nl. ………………………………………… 

 
 
 

Akkoord van de betrokkene: 

 
o Naam ouder of verzorger: ………………………………………… 

(indien van toepassing) 

o Datum: ………………………………………… 

 
o Handtekening: ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Versie: 20 augustus 2020. Geldig voor collegejaar 2020/2021. 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 


