
 

   

Toestemming gebruik beeldmateriaal en persoonsgegevens leerlingen  
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan 
bij het verwerken van persoonsgegevens. Het Liemers College zorgt voor een juiste 

verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG. Er is een uitgebreide 
privacyverklaring voor leerlingen beschikbaar waarin wij uitleggen hoe het Liemers College 
omgaat met de informatie/persoonsgegevens die wij ontvangen. Deze privacyverklaring is te 
downloaden via onze website. 

  

Voor sommige verwerkingen van leerling-gegevens hebben wij schriftelijk toestemming 

nodig. Leerlingen van 16 jaar of ouder mogen zelf toestemming geven, voor leerlingen jonger 
dan 16 moeten de ouders toestemming geven. Hieronder kan per punt toestemming 
gegeven worden.  

 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!  
 
NB. De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van een leerling. Een gegeven 
toestemming kan op ieder gewenst moment aangepast en/of gestopt worden.  
 
1. Ik geef toestemming voor het gebruik van video-opnames gemaakt ten behoeve van 

instructie aan andere leerlingen.  

Ja/nee  

 
2. Ik geef toestemming voor het gebruik van (pas)foto’s in de regionale krant of 

nieuwswebsites.  
Ja/nee  
 

3. Ik geef toestemming voor het gebruik van (pas)foto’s op www.liemerscollege.nl. 
Ja/nee  
 

4. Ik geef toestemming voor het gebruik van voornaam, opleiding en leerjaar in de 

regionale krant of nieuwswebsites.  
Ja/nee  
 

5. Ik geef toestemming voor het gebruik van voornaam, opleiding en leerjaar op sociale 

media (Facebook-, Instagram- en LinkedInkanaal van het Liemers College).  
Ja/nee  

 
6. Ik geef toestemming voor het gebruik van voornaam, opleiding en leerjaar op 

www.liemerscollege.nl.  

Ja/nee  
 



 

   

7. Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal tijdens presentaties, 
bijvoorbeeld bij een informatiebijeenkomst voor aankomende leerlingen.  
Ja/nee  
 

8. Ik geef toestemming voor het gebruik van (pas)foto’s op sociale media (Facebook-, 
Instagram- en LinkedInkanaal van het Liemers College).  
Ja/nee  
 

9. Ik geef toestemming voor het gebruik van video-opnames gemaakt ten behoeve van 

sociale media (Facebook-, Instagram- en YouTubekanaal van het Liemers College).  

Ja/nee  
 

10. Ik geef toestemming voor het gebruik van video-opnames gemaakt ten behoeve van 

de website van het Liemers College.  

Ja/nee 
 

11. Ik geef toestemming voor het gebruik van (pas)foto’s in de schoolgids en overige 
papieren brochures. 

Ja/nee 
 

12. Ik geef toestemming voor het gebruik van voornaam, opleiding en leerjaar in de  

schoolgids en overige papieren brochures. 

Ja/nee 
 

13. Ik geef toestemming voor het gebruik van de pasfoto voor de leerlingpas en 
het(digitale) leerlingdossier. 
Ja/nee 

 
14. Ik geef toestemming om de volgende persoonsgegevens te delen met de 

schoolfotograaf: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, 

opleidingen leerjaar. 

Ja/nee  
 
 

 

Voor- en achternaam leerling:  
 

Handtekening*:  
 
 
*Bij leerlingen jonger dan 16 jaar dient de ouder/verzorger toestemming te geven. 

 




