
 
 

Voorbeeldbrief leerlingen/studenten ouder dan 16 jaar      
 
 
Betreft: video-opnamen tijdens de les    Datum:………………….. 
 
 
Beste leerlingen/studenten, 
 
Gedurende twee schooljaren zullen er op jullie school/opleiding video-opnamen gemaakt worden door één of 
meer beeldcoaches in opleiding, te weten: ..................[namen]. Dit doen we in het kader van het opleiden van 
collega’s tot Beeldcoach. Deze opleiding wordt verzorgd door [bedrijfsnaam + plaats]. Op basis van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor het gebruik van video-opnamen persoonlijke 
toestemming vereist als de betrokkenen de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.  Daarover gaat deze brief. 
 
Beeldcoaching is een methode om onderwijsgevenden te begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden 
video opnames gemaakt van de onderwijssituatie. Uit deze opnames worden fragmenten geselecteerd die 
besproken worden met de onderwijsgevende. Samen met de beeldcoach wordt nagegaan hoe het lesgeven in 
de klas/groep verloopt. Belangrijk uitgangspunt is vooral het contact tussen de onderwijsgevende en de 
leerlingen/studenten maar ook de sfeer in de klas/groep, de manier waarop de groep werkt en de wijze 
waarop de onderwijsgevende les geeft. Soms zullen er daardoor veranderingen plaatsvinden die voor het goed 
functioneren van de leerlingen en de onderwijsgevende van belang zijn. 
 
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik bedoeld zijn. De betreffende beeldcoach is bezig 
met zijn/haar opleiding. Dit betekent dat beelden kunnen worden bekeken in de opleiding. Het 
opleidingsinstituut waarborgt hier de volledige vertrouwelijkheid. De beelden worden bewaard in een 
beveiligde omgeving en vernietigd als het begeleidingstraject is afgesloten.  
 
Graag willen wij je toestemming om te mogen filmen. Zou je daartoe het onderstaande strookje deze week nog 
ingevuld retour willen geven? Je behoudt het recht je toestemming weer in te trekken. Gezien de privacy van 
betrokkenen is er niet zonder meer recht op inzage tenzij je alleen zelf op de filmbeelden staat. 
 
Voor informatie en/of vragen kun je terecht bij de directie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[ondertekening] 
 

 
Ondergetekende, [voor- en achternaam],  

onderwijs volgend / studerend aan [naam onderwijsorganisatie]  

in klas/groep/studiejaar, heb 

o geen bezwaar 

o bezwaar 

tegen het maken van klassikale opnamen/groepsopnamen waarbij ik in beeld word gebracht in de 

studieperiode van  ….  tot  …. 

 

Datum ...............     Handtekening leerling/student 


