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Lesbrief 4 Auteursrecht bij foto’s 

 

Voorbereiding  

Doelen:  

- De leerlingen weten in welke situatie je toestemming moet vragen aan de 

originele fotograaf, als je een foto wilt publiceren.  

- De leerlingen maken kennis met het begrip ‘portretrecht’ en weten in welke 

situatie je toestemming moet vragen aan de personen die op de foto staan.   

- De leerlingen begrijpen het verschil tussen eigen gebruik van een foto en een 

foto publiceren.   

 

Activiteitenoverzicht  

1. Voorkennis activeren en video bekijken + bespreken: 15 minuten 

2. Discussie, leestekst lezen en opdrachten maken: 30 minuten 

3. Opdrachten nabespreken: 15 minuten 

 

Materiaal  

1. Achtergrondinformatie docent 

2. Video auteursrecht 

3. Leerling boekje: leestekst + opdrachten 

 

Inleiding – 15 min 

Voorkennis activeren 

Vertel de leerlingen de doelen van de les. Ga met elkaar in gesprek. Wat is 

auteursrecht en waarom heeft auteursrecht te maken met het maken en gebruiken 

van foto’s? 

 

Geef de leerlingen kort wat informatie over auteursrecht bij foto’s. Vertel dat niet 

alleen de fotograaf de eigenaar is van een foto, maar dat je ook te maken hebt met 

wat er op de foto is afgebeeld. Zo mag je niet altijd zomaar een foto publiceren van 

een kunstwerk. Je mag ook niet altijd zomaar een foto van iemand publiceren of 

online plaatsen, dat mag alleen als je goed kunt inschatten dat je die persoon 
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daarmee niet benadeelt. Een foto die je van jezelf hebt laten maken, bijvoorbeeld 

door de schoolfotograaf, mag niet zomaar door iemand anders dan jij zelf worden 

gebruikt.  

 

Video  

Laat de video over auteursrecht bij fotografie zien. Vraag de leerlingen wat ze vinden 

van de gebeurtenissen in de video. Enkele vragen om het gesprek aan te gaan met 

de leerlingen:  

- Wat is er gebeurd in de video?  

- Is het een leuke en goede wedstrijd? Waarom wel of niet?  

- Wat vind je van de reactie van het zusje van Tobias? Terecht?  

- Wat zou Tobias aan kunnen passen, waardoor de wedstrijd wel eerlijk en 

goed is? 

 

Kern – 30 min 

Discussie 

Voor de leerlingen met de opdrachten aan de slag gaan, vertel je het volgende 

verhaaltje en geef je de stelling.  

 

Je loopt door de stad en ziet je leraar op een terrasje zitten. Net wanneer jij 

langsloopt valt er per ongeluk een glas water over zijn of haar broek heen. Vet 

grappig natuurlijk, dus jij maakt er stiekem een foto van, zodat je hem kunt delen op 

jouw Social Media pagina. Nu kunnen al je klasgenoten meelachen! Ben je het eens 

of oneens met de volgende stelling?   

 

Je mag een foto van je leraar maken en online publiceren. De juf of meester vindt 

het waarschijnlijk net zo grappig.  

 

Verdeel de klas in twee helften. De leerlingen die het eens zijn met de stelling gaan 

aan de ene kant staan en de leerlingen die het daarmee oneens zijn aan de andere 

kant. Laat de leerlingen die bij elkaar staan argumenten bedenken voor hun 

standpunt. Waarom zijn jullie het er mee eens of oneens?  
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Laat de leerlingen hun argumenten opnoemen en bespreek daarna de uitkomsten. 

Hebben de leerlingen goede argumenten kunnen bedenken?  

 

Alle personen hebben een portretrecht om jezelf te beschermen tegen ongewenst 

gebruik van jouw afbeelding, omdat daardoor jouw privacy wordt geschaad. In het 

geval van de stelling, kan de leraar worden benadeeld. Het is net of hij of zij in zijn of 

haar broek heeft geplast en dat is een negatief beeld. In dat geval moet je 

toestemming vragen aan je leraar om het beeld te publiceren.   

 

Leestekst 

Voordat de leerlingen aan de opdrachten kunnen beginnen, moeten zij eerst de 

bijbehorende leestekst lezen. Je kunt er voor kiezen de tekst gezamenlijk hardop te 

lezen, de leerlingen de tekst zelfstandig te laten lezen of met een kleine groep de 

tekst hardop te lezen. Behandel de begrippen en vraag of de leerlingen alles 

begrepen hebben.  

 

Opdrachten  

De leerlingen maken alleen of in tweetallen het werkblad. In de leestekst hebben de 

leerlingen uitgebreid de informatie over auteursrecht bij foto’s gelezen. Deze 

informatie kunnen ze gebruiken om de opdrachten op het opdrachtenblad te maken. 

 

Slot – 15 min 

Bespreken opdrachten  

Bespreek de opdrachten van de leerlingen. Laat een paar leerlingen hun antwoord 

opnoemen.  

 

Vraag de leerlingen wat ze deze les geleerd hebben. Laat ze vertellen welke rol 

auteursrecht heeft in de fotografiewereld. Maak eventueel een woordweb op het 

bord, om zo een duidelijk overzicht te krijgen van het begrip ‘auteursrecht bij foto’s’.   

 

Zijn de lesdoelen behaald? 
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Antwoorden opdrachten leerlingen  

Opdracht 1 

1.1. Je moet toestemming vragen aan de kunstenares, want die heeft het 

auteursrecht op haar schilderij. En dat auteursrecht geldt ook voor 

afbeeldingen van het schilderij. Tenzij jij een verhaal schrijft over het schilderij 

of over de kunstenares en de foto als voorbeeld van haar werk bijvoegt.  

1.2. Je moet aan je zusje wel toestemming vragen. Aan de mensen die op de 

achtergrond op de foto staan, hoef je in principe geen toestemming te vragen, 

behalve als je inschat dat de persoon op de foto daardoor benadeeld wordt.  

1.3. Als je werkstuk niet gepubliceerd zou worden, hoef je dit niet per se te doen. 

Dan valt het onder het eigen gebruik van foto’s. Maar als je werkstuk online 

gepubliceerd wordt, heb je wel toestemming nodig voor een foto die je alleen 

voor de versiering gebruikt. Als de foto iets waar jij over schrijft duidelijker 

maakt, hoeft dat niet. Wel moet je altijd de naam van de fotograaf en de bron 

bij de foto schrijven.  

 

Opdracht 2 

Mensen die op een foto staan afgebeeld (of worden gefilmd of getekend) kunnen 

portretrecht hebben. Dat betekent dat je niet altijd zonder toestemming van de 

persoon op de foto, de foto ergens mag publiceren. Je moet eerst bedenken of de 

persoon op de foto nadeel zou kunnen hebben van de publicatie. Dat kan ook een 

financieel nadeel zijn, bijvoorbeeld bij beroemde popartiesten of voetballers, die  

geld voor de publicatie van hun afbeelding te kunnen vragen, behalve als het gaat 

om gebruik in het nieuws. Als het om een portret gaat dat iemand van zichzelf heeft 

laten maken, mag dat alleen met toestemming van die persoon worden 

gepubliceerd. 

 

Opdracht 3  

Je moet bekijken welke personen er allemaal op de foto staan en hoe ze er op 

staan. Zouden zij bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van de foto, omdat het 

een verkeerde indruk zou kunnen geven of omdat het vervelende gevolgen voor hen 

kan hebben? Dan vraag je eerst of zij het goed vinden dat de foto op het internet 

wordt geplaatst. Jij bedenkt als fotograaf vervolgens weer wat er met de foto 
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gebeurt, want jij hebt het auteursrecht op de foto. Dus plaats je een foto op social 

media, dan bepaal jij wie de foto mag zien en waar de foto allemaal gepubliceerd 

mag worden.  

 

Opdracht 4  

De foto met informatie is de juiste. Als er een foto gepubliceerd wordt, dan is het 

belangrijk dat je weet wie of wat er op de foto staat en wie de foto heeft gemaakt. Je 

mag niet zomaar doen alsof jij de foto hebt gemaakt.  

  

Opdracht 5  

Je mag een foto van een fotograaf voor jezelf bewerken, maar als je het resultaat 

met anderen wilt delen, ligt het eraan hoeveel je de foto bewerkt. Als je het origineel 

er nog steeds goed in kunt zien, dan moet je toestemming vragen aan de originele 

fotograaf. Verander je de foto heel erg en lijkt het helemaal niet meer op het 

origineel, dan heb je een nieuwe creatie gemaakt en heb jij het auteursrecht op jouw 

creatie. 

 

Opdracht 6 

De leerlingen kunnen voor verschillende gevoelens kiezen. Misschien vindt iemand 

het helemaal niet erg als er een foto wordt geplaatst, dat kan. In de meeste gevallen 

zullen de leerlingen het niet leuk vinden en zullen ze begrippen kiezen als boos of 

geschrokken. Bespreek vooral waarom de leerlingen gekozen hebben voor bepaalde 

gevoelens. 

 

NB: “Let wel, voor het succesvol kunnen inroepen van het portretrecht is meer nodig 

dan het gebruik van jouw portret niet leuk vinden. Daarvoor moet de situatie 

ernstiger zijn, de geportretteerde moet kunnen aantonen door de publicatie 

benadeeld te zijn, daarvan schade hebben ondervonden. Voorbeelden zijn foto’s in 

situaties waardoor jij gecriminaliseerd wordt (gepubliceerd in de context van een 

misdrijf) of in jouw privacy wordt aangetast (een voor jou vervelende publicatie 

waaruit blijkt waar jij woont of in een ongepaste omgeving een foto van jou wordt 

geplaatst waar jij gedeeltelijk ontkleed bent, bijvoorbeeld een foto die zonder jouw 

toestemming in een kleedkamer of op een naaktstrand is gemaakt).” 


