
 Video in Tilburg 
 University Onderwijs: 
 beslisboom voor actie

 Ben je in loondienst van de 
 universiteit? 

 Ja  Return value 0

 Nee

 Ben je verbonden aan een 
 samenwerkingsverband van Tilburg 
 University?

 Ja  Return value 0

 Nee

 Ben je verbonden aan de universiteit als 
 externe partij of derde? (bijv ZZP, via KCS, een 
 detacheerder  of TIAS)

 Ja  Check contract HR
 TiU eigenaar  Return value 0

 Niet TiU eigenaar  Return value 1

 Nee  Ben je student?

 Ja  Return Value 1

 Nee
 Out of scope want niet verantwoordelijkheid 
 van Tilburg University

 Komen er personen in beeld?

 Ja

 Kom je zelf in beeld? (Vraag HR/JZ voor 
 toestemming)

 Ja  Return Value 0

 Nee  Return Value 0

 Komen er anderen in beeld, die niet in dienst 
 zijn van TiU? 

 Ja

 Heb je van deze personen toestemming dat 
 ze in jouw video komen en is een formulier 
 ondertekent en in je bezit? 

 Ja  Return Value 0

 Nee  Return Value 1

 Nee  Return Value 0

 Nee  Return Value 0

 Komen er persoonsgegevens in 
 beeld? (Bijvoorbeeld naam, 
 telefoonnummer of mailadres)

 Ja

 Heb je schriftelijke toestemming van de 
 persoon/personen waar de 
 persoonsgegevens van in beeld komen of 
 maak je de video in opdracht van de persoon 
 die in beeld komt?

 Ja
 Komen er bijzondere persoonsgegevens in 
 beeld?

 Ja  Return Value 2

 Nee  Return Value 1

 Nee  Return value 1

 Nee  Return Value 0

 Gebruik je werken van anderen? (
 plaatjes, tekst, muziek, video etc.)

 Ja

 Heb je in de video aan een correcte 
 bronvermelding gedaan volgens de regels en 
 voorschriften van Tilburg University?

 Ja  Return Value 0

 Nee  Return Value 1

 Weet ik niet  Return Value 1

 Is aan de verplichingen vanuit de auteurswet 
 voldaan? (Eventuele schriftelijke toestemming 
 en betaling vergoeding)

 Ja
 Als vorige vraag was 0  Return Value 0

 Als vorige vraag was 1  Return Value 1

 Nee
 Als vorige vraag was 0  Return Value 2

 Als vorige vraag was 1  Return Value 3

 Weet ik niet
 Als vorige vraag was 0  Return Value 2

 Als vorige vraag was 1  Return Value 3

 Nee  Return Value 0

 Toon je bedrijfsgevoelige data?

 Ja

 Heb je schriftelijke toestemming voor het 
 tonen van de bedrijfsgevoelige data van de 
 eigenaar van de bedrijfsgevoelige data?N

 Ja  Return Value 1

 Nee  Return Value 0

 Nee  Return Value 0

 Gebruik je de video voor 
 onderwijsdoeleinden aan 
 studenten of medewerkers van 
 Tilburg University?

 Ja  Return Value 0

 Nee

 Gebruik je de video voor 
 onderwijsdoeleinden aan studenten of 
 medewerkers van een externe partij? (Bedrijf, 
 andere universiteit).

 Ja
 Is de ideo bedoeld voor publicatie onder een 
 Creative Commons Licentie?  Return Value 1

 Nee
 Gebruik je huisstijlelementen van Tilburg 
 University?

 Ja

 Heb je schriftelijke toestemming van 
 Marketing & Communicatie om de video te 
 publiceren voor een extern publiek?

 Ja  Return Value 0

 Nee  Return Value 2

 Nee

 Heb je schriftelijke toestemming van TiU 
 externe communicatie om de video te 
 publiceren voor een extern publiek zonder 
 huisstijl?

 Ja  Return Value 0

 Nee  Return Value 2

 Mijn video is geen onderwijsvideo.
 Out of scope: deze beslisboom is voor video 
 in Tilburg University onderwijs

 Publiek

 0  Geen actie

 1
 Buiten TiU, check of je voldoet aan de 
 CreativeCommons licentie

 2
 Neem contact op met TiU Externe 
 Communicatie

 Bedrijfsgevoelige data

 0  Geen actie

 1
 Check beleid eigenaar bedrijf waarvan 
 bedrijfsgevoelige data is getoond

 Werken van anderen

 0  Geen actie

 1

 Geen correcte bronvermelding, wel voldaan 
 auteurswet inc vergoeding betalen, advies 
 zorg dat de bronvermelding correct is

 2
 Voldaan bronvermelding, niet voldaan 
 auteurswet, advies zorg dat er wel voldaan is

 3
 Niet voldaan bronvermelding en niet voldaan 
 auteurswet, advies zorg dat er wel voldaan is

 Persoonsgegevens

 0  Geen actie

 1
 Schriftelijke toestemming, portretrecht, 
 privacyrecht?

 2
 Schriftelijke toestemming en bijzondere 
 persoonsgegevens dus checken of het mag

 Personen in beeld

 0  Geen actie

 1  Schriftelijke toestemming, portretrecht

 Contract

 0  Geen actie

 1  Actie HR/contracten

 Als 1 van onderstaande waardes uit de 
 boomdiagram geen 0 is, dan is er een actie 
 nodig. Gebruik gezond verstand bij video en 
 verwijder video-delen waar discussie over is 
 ontstaan als uit deze boom ook blijkt dat er 
 reden tot actie is. De te nemen 
 oplossingsrichting en/of maatregelen staan 
 ter rechter zijde van de boom aangegeven.

 Floating Topic

 1. Oplossingsrichting : neem contact op met 
 HR om te checken of TiU eigenaar is
 2. TIP: Als TiU niet de eigenaar is, doe het 
 niet
 3. Risicobeheersingsmaatregel: Alle 
 medewerkers van TiU tekenen vanaf datum 
 x een gastvrijheidsverklaring en een artikel 
 in hun arbeidsovereenkomst waarbij TIU 
 eigendomsrecht en portretrecht heeft van 
 video-opnames van deze medewerker

 1. Oplossingsrichting: zorg voor 
 toestemmingsformulier van iedereen in 
 beeld
 2. Tip: bij twijfel, doe het niet
 3. Risicobeheersingsmaatregel: 
 toestemmingsformulier en alle TiU 
 medewerkers tekenen 
 gastvrijheidsverklaring en 
 arbeidsovereenkomst

 1. Oplossingsrichting: verwijder zoveel 
 mogelijk de niet noodzakelijke persoons-
 gegevens en/of vraag schriftelijke 
 toestemming
 2. Risicobeheersingsmaatregel:
 Voor je de video upload, word je in het 
 nieuwe VCMS per 01-06-2022 gevraagd of je 
 de boom hebt doorlopen en je moet 
 aanvinken dat er geen issues uit komen

 1. Oplossingsrichting: gebruik rechtenvrij 
 materiaal, vervang delen waarvan je de 
 rechten niet hebt.
 2. Tip: bij twijfel, doe het niet
 3. Risicobeheersingsmaatregel: voor je de 
 video upoad word je gevraagd of je de 
 beslisboom hebt doorlopen en moet je 
 aanvinken dat er geen issues uit komen

 1. Oplossingsrichting: zorg voor schriftelijke 
 toestemming 
 2. Tip bij twijfel: gebruik gezond verstand, 
 doe het niet
 3. Risicobeheersingsmaatregel: voor je de 
 video upload moet je aanvinken dat er geen 
 issues uit de beslisboom naar voren 
 kwamen

 1. Oplossingsrichting: zorg voor 
 toestemming door te voldoen aan de eisen 
 voor een Creative Commons publicatie
 2. Bij externe publicatie zorg voor 
 toestemming door een mail te sturen naar 
 externe communicatie van TiU
 2. Gezond verstand tip
 3. Risicobeheersingsmaatregel: alleen TiU 
 externe communicatie heeft de 
 mogelijkheid video's te plaatsen op youtube 
 kanalen van TiU. Docenten kunnen dat 
 alleen op persoonlijke youtube kanalen en 
 dienen zich ook dan aan de TiU 
 gedragsregels te houden die op internet 
 staat: https://www.tilburguniversity.edu/nl/
 over/gedrag-integriteit/code-conduct/
 omgaan-met-informatie


