
 

 

Diepenbeek, 1 september 2022 

 

EBA lager onderwijs: toestemming filmen in de klas 

 

Beste directie 

 

Graag zouden wij u willen vragen om onze studenten toestemming te geven tot het filmen van zichzelf 

in interactie met kinderen.   

 

Voor de student is dit een grote leerkans omdat hij zichzelf en de kinderen leert observeren om 

zodoende het eigen praktijkfunctioneren gericht bij te sturen. De ervaring leert dat de leerwinst voor 

hem erg groot is.  De filmpjes worden enkel gebruikt in individuele begeleidingssessies van een student 

voor opdrachten die in groepen van een 30-tal studenten besproken worden. De afspraak is dat de 

filmpjes na bespreking onder toezicht van de begeleider onmiddellijk gewist worden  

 

Als opleiding zijn wij ons bewust van de strenge GDPR code die de privacy van elk kind waarborgt. 

Daarom stellen wij willen voor dat de student een brief aan de ouders meegeeft, waarin hij uitlegt dat 

de opnames vooral hemzelf betreffen, enkel i.f.v. zijn opleiding worden gemaakt en ook snel weer 

worden gewist. Deze brief zou als kennisgeving naar alle ouders van de stageklas gaan. De ouders die 

bezwaar hebben, kunnen dan aangeven wat voor hen wel kan. De student wordt geacht hiervan zelf een 

lijst aan te leggen .  

 

Indien u in uw schoolreglement zulke regels ingebouwd hebt, is het meegeven van een brief uiteraard 

niet nodig.   

 

Onze studenten krijgen reeds vanaf de eerste dag van hun opleiding te horen dat er een ambtsgeheim 

is, dat niet overtreden mag worden.   

 

Wij hopen dat er op deze manier toch leerkansen voor onze studenten zijn om via digitale media te 

leren in functie van krachtig leraarschap.   

 

Conform de GDPR wetgeving wordt het beeldmateriaal: 

- Niet opgeslagen 

- Niet gedeeld en niet gebruikt buiten de onderwijsinstelling 

- Verwijderd na bespreking 

- Niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de professionele ontwikkeling van de student 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Kathleen Vanderstraeten 

Opleidingsverantwoordelijke EBA lager onderwijs 


