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Werkblad Auteursrecht bij foto’s 

 

Foto’s en auteursrecht  

Klik, klik… Weer twee foto’s gemaakt! Wist je dat je het auteursrecht hebt op foto’s 

die je zelf, met jouw eigen creativiteit hebt gemaakt? Dat kunnen bijvoorbeeld 

vakantiefoto’s, foto’s van jezelf, of foto’s van je huisdier zijn. Dat betekent dus dat jij 

beslist wat er met de foto mag gebeuren. Wie mogen het zien? Waar mag het 

worden geplaatst? Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.  

 

Social media  

Plaats je een foto die jij hebt gemaakt op social media of op een website, dan mag 

iemand anders die foto niet zomaar gebruiken in een tijdschrift of krant of op zijn 

eigen Facebookpagina. Jij hebt namelijk het auteursrecht op je foto. Natuurlijk mag jij 

dan ook niet zomaar een foto die iemand anders heeft gemaakt op jouw eigen 

Facebook of Instagram zetten.  

 

Portretrecht  

Als jij iemand gevraagd hebt een foto van jou te maken, bijvoorbeeld de 

schoolfotograaf, dan mag jij bepalen wat er met die foto gebeurt. Iemand anders 

mag dat ‘portret’ van jou dan niet zomaar op internet of in de krant zetten, ook de 

fotograaf niet. Dat heet portretrecht. Soms kun je ook portretrecht hebben, als je er 

niet zelf om hebt gevraagd om op een foto te staan. Maar dat is alleen als je 

benadeeld wordt door het publiceren van die foto. Iemand maakt bijvoorbeeld een 

foto van jou, terwijl jij toevallig langs school loopt en zet die in de krant met daarbij: 

“Deze week al twee keer ingebroken bij school”. Zo lijkt het net alsof jij de dief bent. 

Meestal mag je gerust foto’s van anderen publiceren, maar als je denkt dat je daar 

misschien iemand mee benadeelt, moet je eerst vragen of die persoon het goed 

vindt dat je de foto gebruikt. Dat geldt ook voor foto’s van mensen die hun geld 

kunnen verdienen met hun portret, zoals beroemde voetballers en popsterren. Die 

hoeven het niet zomaar goed te vinden dat iemand anders daar gebruik van maakt.  
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Foto’s van kunstwerken  

Maak je een foto van een kunstwerk alleen voor eigen gebruik, dan hoef je geen 

toestemming te vragen. Als jij een foto maakt, heb je daar zelf het auteursrecht op, 

want jij bent de maker van de foto. Maar wat, als je een foto maakt van een mooi 

schilderij? Dat kunstwerk is een creatie van iemand anders en die persoon heeft 

auteursrecht op zijn schilderij. Je mag dan niet zomaar een plaatje van dat schilderij 

publiceren of met anderen delen, ook niet als je er zelf een foto van hebt gemaakt. 

Je hebt dan toestemming nodig van de kunstenaar, tenzij jij met de foto ‘citeert’. Dat 

wil zeggen: als jij de foto alleen gebruikt om iets in jouw tekst te verduidelijken. Als 

het om een oud kunstwerk gaat, waarvan de kunstenaar al meer dan 70 jaar 

geleden is overleden, mag het ook vrij gedeeld worden. Dat werk is niet langer door 

het auteursrecht beschermd. 

 

Foto’s gebruiken voor je werkstuk  

Je hebt op school waarschijnlijk al wel eens een werkstuk gemaakt. Waar haal je 

dan je plaatjes of foto’s vandaan? Waarschijnlijk van Google of een andere 

zoekmachine. Als je een foto uit de krant of van het internet wilt gebruiken voor 

eigen gebruik of in je werkstuk, dan mag dat. Je juf of meester leest je werkstuk en 

het zal waarschijnlijk niet gepubliceerd worden. Maar wanneer je een werkstuk 

maakt dat wel gepubliceerd wordt of door heel veel mensen wordt gelezen, dan heb 

je daar soms toestemming voor nodig van de fotograaf. Je moet dan goed kijken hoe 

je de foto gebruikt. Doe je dat om iets in jouw tekst duidelijker te maken, zodat de 

lezer beter begrijpt waar het over gaat, dan hoef je geen toestemming te vragen. 

Maar je moet altijd de naam van de fotograaf erbij schrijven. Dat is het citaatrecht. 

Gebruik je de foto alleen maar als versiering om je werkstuk mooier te maken, maar 

is het niet echt nodig voor de tekst, dan heb je wel toestemming nodig.  

 

Foto’s bewerken  

Je kunt foto’s van iemand anders ook bewerken, waardoor het soms een heel 

andere foto wordt. Jij hebt dan het auteursrecht op de bewerking. Wil je dit aan je 

ouders, broertje, oma of je vrienden laten zien, is dit geen probleem. Dat is dan 

eigen gebruik van de foto. Maar wil je de bewerkte foto publiceren in een tijdschrift of 

op een website, dan moet je wel toestemming aan de fotograaf van de originele foto 
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vragen. Alleen wanneer je de originele foto zo veel bewerkt hebt, dat er een hele 

nieuwe afbeelding is ontstaan waarin het origineel niet meer herkenbaar is, dan hoef 

je geen toestemming te vragen aan de fotograaf. Jij bent dan de nieuwe maker en 

hebt dan het auteursrecht op de nieuwe foto.  

 

Begrippenlijst 

Social media: Een website waarbij je zelf de inhoud kunt bepalen. Bijvoorbeeld 

Snapchat, Facebook of Instagram.  

Publiceren: Gemaakt werk verspreiden waardoor meer mensen het kunnen zien.  

Benadelen: Iemand kan ergens schade door krijgen. Er kan een verkeerd beeld 

ontstaan over iemand.   

Toestemming: Aan iemand vragen of iets mag.   

Bewerken: iets aanpassen, zodat het er anders uitziet. 
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Opdrachten  

Opdracht 1 

Toestemming vragen of niet? Hieronder lees je over 3 situaties waarin jij een foto 

hebt gemaakt. Bedenk in elke situatie of jij het volledige auteursrecht over de foto 

hebt of dat je nog wel toestemming moet vragen. Weet je het niet meer? Kijk dan 

nog eens goed naar de leestekst. Beschrijf per vraag of je aan iemand toestemming 

moet vragen, aan wíe je eventueel toestemming moet vragen en waarom. 

 

1. Je bent met de klas naar een museum geweest en hebt daar een foto 

gemaakt van een schilderij van een jonge, hippe kunstenares. Je vindt de foto 

zo mooi, dat je hem graag op een website wilt plaatsen. Moet je hier aan 

iemand toestemming voor vragen? Zo ja, aan wie?  

Wel toestemming / geen toestemming omdat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Je zusje vraagt jou een foto van haar te maken op een groot en druk 

marktplein midden in Amsterdam. Naast je zusje staan er dan ook zeker meer 

dan 100 andere mensen op de foto. Moet je aan iemand toestemming vragen 

om deze foto te publiceren? Zo ja, aan wie? 

Wel toestemming / geen toestemming omdat:  
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3. Je hebt een werkstuk gemaakt waar je verschillende foto’s van internet voor 

hebt gebruikt.  De juf en je ouders waren de enige personen die jouw 

werkstuk gelezen hebben. De juf vond jouw werkstuk zo ontzettend goed, dat 

ze het nu wil publiceren op de schoolwebsite. Nu kunnen alle ouders en 

leerlingen van de school het lezen. Moet je toestemming vragen aan de 

fotografen van de foto’s in jouw werkstuk? 

Wel toestemming / geen toestemming omdat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 2 

Beschrijf in je eigen woorden wat het begrip portretrecht inhoudt. Wanneer heb je te 

maken met portretrecht?  
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Opdracht 3 

Je hebt een foto gemaakt van jou en je vriendengroep. Welke stappen moet je 

doorlopen, voordat je het op een website mag publiceren? Dus waar moet je 

allemaal aan denken?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4 

Je ziet hieronder twee foto’s van Tobias. Bekijk de twee foto’s goed en beschrijf 

welke goed is weergeven. Waarom denk je dat?  

Foto 1:  
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Foto 2: 

   

Op de foto: Tobias de vlogger;  

Fotograaf:  Kees de Jong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 5 

Je hebt een hele toffe foto gezien van een fotograaf en hebt leuke ideeën om de foto 

creatief te bewerken. Beschrijf in eigen woorden wanneer je wel en wanneer je geen 

toestemming moet vragen aan de fotograaf. 
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Opdracht 6 

Je bent een beetje aan het surfen op het internet en komt heel toevallig een foto 

tegen waar jij opstaat. Je vriendin heeft een foto op haar Instagram geplaatst waar jij 

opstaat, maar heeft hier geen toestemming voor gevraagd. Je staat er net heel gek 

met je ogen dicht en mond open op, niet echt je beste foto dus.  

Hieronder staan 10 verschillende gevoelens. Kies de drie best passende gevoelens 

uit. Wat zou jij ervan vinden als er een foto op internet staat, waar je niet heel goed 

op staat? Beschrijf ook waarom je dat vindt. Je mag er ook voor kiezen een eigen 

gevoel toe te voegen.  

 Dankbaar 

 Verrast 

 Hopeloos 

 Boos  

 Ongelukkig  

 Blij  

 Nieuwsgierig  

 Verbaasd 

 Geschrokken  

 Schaamte 

 Anders, namelijk….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


