
 

 

 
 
 
 

 
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Olst, februari 2022 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
De school van uw kind gaat deelnemen aan de Food Challenge Noord Oost Nederland, georganiseerd 
door SVO vakopleiding Food en LekkerBoer. Hiervoor wordt leerlingen gevraagd in groepjes zelf 
beeldmateriaal (foto’s en video’s) te maken als inleveropdracht. Ze kunnen ervoor kiezen om hier niet 
zelf in beeld te komen. Daarnaast maken we vanuit de Food Challenge Noord Oost Nederland opnames 
tijdens verschillende activiteiten van de competitie.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s die we gebruiken voor nieuwsmedia en website, 
social media en communicatiemateriaal van de Food Challenge Noord Oost Nederland en haar 
partners. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waarvan leerlingen schade kunnen ondervinden. We 
plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  
 
Vanuit de wetgeving zijn we verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal 
van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het 
kan voorkomen dat andere leerlingen foto’s of video maken tijdens de activiteiten. De organisatie heeft 
daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop leerlingen elkaars privacy respecteren bij het plaatsen 
en delen van beeldmateriaal op internet. 
 
Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor de Food Challenge Noord Oost Nederland 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien 
voor welk doel de verschillende opties gebruikt worden.  
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken door een mail te sturen naar 
info@lekkerboer.nl. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming 
zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 
 
Wilt uw het antwoordformulier mailen of met uw kind meegeven naar school?  
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens Martijn Wassenaar,  
SVO vakopleiding Food 
 
Judith de Rijk, 
LekkerBoer 
 
Organisatie Food Challenge Noord Oost Nederland 



 

 

 
 
 
 
 
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
 
Hierbij geeft ondergetekende,  
 

 ouder/verzorger van*:       
 
naam leerling:   …………………………………… 
 
groep/klas:   …………………………………… 
 
Food Challenge Noord Oost Nederland toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) van de leerling*:  
 

Publicatie:  Doel Toestemming

 nieuwsmedia (krant, tv) Informatie en beeldmateriaal verspreiden over 
activiteiten en ontwikkelingen van de 
competitie. 

  ja      nee 

 op de openbare website 
www.foodchallengevoorscholen.nl   
www.svo.nl/foodchallenge/ 
www.lekkerboer.nl    

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over 
activiteiten en ontwikkelingen van de 
competitie. 

  ja      nee 

 op sociale-media accounts van 
de Food Challenge Noord Oost 
Nederland (Facebook, Instagam, 
YouTube, Linked-in) en van haar 
partners. 
 

Informatie en beeldmateriaal verspreiden over 
activiteiten en ontwikkelingen van de competitie 
en inspireren van deelnemers en andere 
jongeren en betrokkenen.  

  ja      nee 

  
 
 
Plaats en datum ondertekening:  .............................................................................. 
 
Handtekening ouder/verzorger:   Handtekening leerling indien 16 jaar of ouder:  
 
.................................................   .................................................. 
 
Naam ouder/verzorger:  
 
.................................................. 

 


