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1. Vraag en aanleiding

Een aantal Fontys opleidingen/instituten maakt op dit moment gebruik 
van weblogs in hun onderwijs. Deze instituten maken op verschillende 
wijzen gebruik ervan en hebben vragen met betrekking tot de inzet 
van weblogs. Er is behoefte aan richtlijnen waarin zowel de didactische 
toepassingsmogelijkheden van weblogs als de technische en juridische 
aandachtspunten, keuzes, mogelijkheden en uitdagingen worden 
beschreven. 

Doelstelling van dit document is het bieden van handvatten voor Fontys 
instituten als zij overwegen met weblogs in het onderwijs aan de slag te 
gaan.

2. Theoretische verkenning van de didactische inzet van
weblogs in het hoger onderwijs

In diverse studies is onderzoek gedaan naar weblogs en de inzet ervan in 
het (hoger) onderwijs. Het onderstaande theoretische kader geeft inzicht in 
de betekenissen van een weblog en hoe het didactisch ingezet kan worden 
in het onderwijs. 

Een weblog kan gedefinieerd worden als een gepersonaliseerde website 
die regelmatig van een update wordt voorzien, waarop bijdragen in 
omgekeerd chronologische volgorde worden getoond en waarop derden 
reacties kunnen geven (Downes, 2004; Wopereis & Sloep, 2009), Wat 
betreft vorm zien blogs er eigenlijk altijd soortgelijk uit. Met nieuwe 
bijdragen bovenaan de pagina gevolgd door reacties en feedback. Aan de 
zijkant van de pagina staan meestal links die de auteur graag wil delen 
met zijn lezers (Godwin-Jones, 2006). In een weblog zijn drie verschillende 
informatiepatronen te herkennen:
1. Je kunt er informatie vandaan halen
2. Je kunt er informatie plaatsen
3. Je kunt over deze informatie discussiëren (Wijnia, 2004).
Verder kunnen individueel eigenaarschap, een hyperlink structuur (op 
blogs wordt vaak via een link verwezen naar andere blogs of andere 
websites) en een archief van oude blogposts, als kenmerken worden 
vermeld (Sim & Hew, 2010). 

Empirische studies, waarin het bloggen en weblogs in een educatieve 
context worden onderzocht, zijn beperkt maar de weinige studies 
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tonen onder andere aan dat bloggen reflectie en kritisch denken kan 
ondersteunen net als samenwerken en studenten eigenaar te laten maken 
van hun eigen leerproces (Paulus, Payne, & Jahns, 2009). Uit de studies 
komen twee grote thema’s naar voren waarvoor weblogs in het onderwijs 
ingezet worden (Leslie & Murphy, 2008). Het sociale effect van een weblog 
is het faciliteren en verbeteren van sociale-, peer-, en groepsinteractie. 
Het gaat hierbij om communicatie, ervaringen delen en het leren van 
elkaar. Maar een weblog kan ook een kennis effect hebben. Dankzij een 
weblog kunnen studenten gezamenlijk ideeën, meningen, standpunten, 
interpretaties, perspectieven en gemeenschappelijke doelen uitwisselen 
en dat komt de kennisconstructie ten goede (Leslie & Murphy, 2008). 
Daarnaast kan een weblog motivatie verhogend werken doordat er via 
het reactieveld, directe en frequente feedback gegeven kan worden (Du & 
Wagner, 2005). Maar daarnaast kan een weblog ook dienen als persoonlijk 
portfolio (Godwin-Jones, 2006), waarin een student zijn eigen ontwikkeling 
vastlegt (Wang & Woo, 2008). 

Weblogs kunnen ingezet worden ten behoeve van: het verbeteren van 
schrijfvaardigheden, het bevorderen van kritisch denken, het bevorderen 
van reflectie, bestuderen van reflecties en begrip van concepten, het 
realiseren van verdiepende interactie. Dankzij weblogs is interactie met een 
bredere community mogelijk (Rubens, 2014). Daarnaast kunnen weblogs 
het leren van de student op een transparante manier zichtbaar maken 
(Paulus et al., 2009).

Door het lezen van de weblogs begrijpen docenten beter waar de 
student moeite mee heeft in het leerproces en kunnen ze dus gerichter 
ondersteunen. Een weblog is voor een docent dus een bron van 
informatie over het leerproces van die student en vormt zo een basis voor 
doorlopende feedback en het herontwerpen van leeractiviteiten (Halic, 
Lee, Paulus, & Spence, 2010). 

Uit een aantal studies is verder gebleken dat bloggen een gevoel van 
eigenaarschap kan creëren en dat kan de motivatie van studenten 
verhogen. Niet alleen om te blijven bloggen maar ook om meer inspanning 
te verrichten voor hun studie in het algemeen (Dickey, 2004). Verder wordt 
in studies gesproken over de mogelijkheid van weblogs om: 
• Groepsinteractie te ondersteunen en de mogelijkheid tot kennisdelen  
 (Anderson, 2005).
• Sociale interacties te ondersteunen (Anderson, 2005).
• Groepscommunicatie te faciliteren (Grant, 2006). 
• Feedback- en netwerkmogelijkheden te faciliteren (Boyd, 2006).
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• Het leerproces van een persoonlijke activiteit in een sociale activiteit te  
 transformeren (Anderson & Kanuka, 1998).
• Het individuele leerproces in een sociaal leerproces te transformeren  
 (Garrison, 1995).
• Het leren te ondersteunen door het aanbieden van diverse   
 gezichtspunten (Xie & Sharma, 2005). 
• Een online community te creëren met een gemeenschappelijke focus  
 (Downes, 2004).
• Samenwerkend leren te ondersteunen via een ‘georganiseerde’   
 community (Häkkinen & Järvelä, 2006). 
• Studenten hun eigen perspectief over iets te geven (Oravec, 2002). 
• Geletterdheid en kritisch denken te verhogen (Oravec, 2002).
 

3. Voor welke didactische toepassingen kunnen weblogs 
ingezet worden binnen Fontys

Binnen Fontys zijn er diverse didactische concepten waarbij weblogs 
worden ingezet., Elk met een specifieke doelstelling en doelgroep. In de 
praktijk worden deze doelstellingen vaak gecombineerd in één weblog. 
Indien de realisatie van de doelstellingen elkaar niet teveel in de weg zit 
is dit zeker mogelijk. Echter soms is het beter om daarvoor aparte weblogs 
in te zetten. Een onderverdeling die recht doet aan de verschillen in 
doelstelling en doelgroep is: 
1. Showportfolio.
2. Begeleidingsportfolio.
3. Beoordelingsportfolio.

3.1 Showportfolio
Een showportfolio wordt vaak ingezet in beroepsopleidingen waarbij 
het hebben van een weblog met een overzicht van je bereikte resultaten 
ook belangrijk is voor je verdere carrière. De doelstelling van dit weblog 
is het laten zien van je kennis en vaardigheden bij een zo breed mogelijk 
publiek. Jezelf als individu profileren en een netwerk opbouwen van 
potentiele werkgevers of klanten. In eerste instantie vaak voor het 
binnenhalen van stage- en afstudeeropdrachten. Jezelf onderscheiden en 
vindbaar maken en Personal Branding. Een showportfolio is meestal voor 
iedereen toegankelijk. 

3.2 Begeleidingsportfolio
Een begeleidingsportfolio wordt ingezet voor het volgen van de 
leervoortgang van studenten bij onderwijsactiviteiten die niet of niet 

9



alleen plaats vinden in onderwijsomgeving. Denk hierbij aan werkplekleren 
en stage, maar ook aan onderwijsopdrachten zoals het produceren van 
specifieke producten of het tonen van specifieke vaardigheden. Hierbij 
is het belangrijk dat er veel feedback mogelijk is door de begeleidende 
docenten en betrokken externe begeleiders en experts. Vaak wordt bij 
deze weblogs ook peer-feedback gestimuleerd. Aangezien het hier vooral 
gaat om het monitoren van de voortgang en formatieve beoordeling is het 
niet wenselijk dat deze weblogs openbaar toegankelijk zijn.

3.3 Beoordelingsportfolio
Een beoordelingsportfolio wordt ingezet om bewijslast te verzamelen. 
Onder andere voor aanvraag van een assessment, vaak afgenomen door 
middel van een criterium gericht Interview (CGI). Vooraf is bepaald welke 
bewijzen verzameld moeten worden in het portfolio. Dit kan gaan om 
producten, vaardigheden en voortgang hiervan (ontwikkelingsgericht). 
Het beoordelingsportfolio is op het moment van beoordelen een statisch 
portfolio en wordt in die vorm gearchiveerd na afloop van de beoordeling. 
Een beoordelingsportfolio hoeft alleen maar toegankelijk te zijn voor de 
student en zijn/haar beoordeelaars.

3.4 Do’s en don’ts
Zoals in de inleiding al aangestipt, moet er vooraf goed nagedacht over 
worden over de verschillende soorten portfolio’s met ieder zijn specifieke 
doelstelling en of je dit wil combineren in één weblog. Een weblog bestaat 
uit digitale content die zeer eenvoudig toegankelijk te maken is op 
meerdere plaatsen. Wil je een aantal functies combineren, denk dan goed 
na over de structuur van het weblog, de verdeling in meerdere pagina’s, 
categorieën en een menustructuur. 

Zodra er een keuze is gemaakt voor een type blog dien je rekening te 
houden met de volgende aspecten: 
• Besteed tijd en aandacht aan het geven van goede feedback (formatieve  
 beoordeling) een hulpmiddel hierbij is de inzet van rubrics. Laat   
 studenten deze rubrics mede samenstellen en of hanteren bij het geven  
 van peer-feedback.
• Zorg dat de student eigenaar is van zijn/haar weblog en dat hij/zij  
 zich verantwoordelijk voelt over alles wat op zijn/haar weblog wordt  
 gepubliceerd. Het wordt dan ook aangeraden om duidelijk zichtbaar  
 op de weblog vast te leggen van wie de weblog is en waarvoor deze is  
 aangemaakt (vermelden van de betreffende onderwijsactiviteit).
• Besteed tijd en aandacht aan het informeren en instrueren van (docent)
  begeleiders. Overweeg om deze groep ook zelf een weblog te laten   
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 bijhouden in het kader van ‘practice what you teach’. Laat daarnaast
  regelmatig het gebruik en ervaringen ermee van de weblogs   
 terugkomen in face-to-face bijeenkomsten en andere onderwijs   
 gerelateerde activiteiten.
• Richt een (digitale) helpdesk in voor studenten, docenten en (externe)  
 begeleiders en experts indien ze vragen hebben bij het gebruik van  
 de weblogs. Denk hierbij aan het feit dat het gebruik van weblogs  
 waarschijnlijk buiten een Fontys gebouw plaats vindt en buiten de 9-5  
 uren.

3.5 Beoordelingscriteria
Bij het creëren en onderhouden van weblogs komen veel verschillende 
kennis en vaardigheden aan de orde. Het is daarom aan te raden om al 
deze verschillende onderdelen ook (formatief) te beoordelen. Beperk 
de beoordeling van bijvoorbeeld schriftelijk communiceren daarom niet 
tot het beoordelen van specifiek daarvoor gemaakte producten, maar 
ook als een van de vaardigheden noodzakelijk voor het bijhouden van 
een weblog. Daarnaast zijn criteria zoals reflecteren, feedback geven en 
creativiteit onderdelen die perfect te beoordelen zijn bij het beoordelen 
van een weblog. Een model waarbij je al deze criteria kunt plaatsen is een 
rubrics (analytische beoordelingsschaal). Gaat het bij een weblog vooral 
over de doelstelling dat deze gevonden en gewaardeerd wordt, maak dan 
gebruik van de datagegevens van zo’n weblog. Bijvoorbeeld het aantal 
bezoekers per week zoals beschikbaar via Google Analytics.

4. Technische aspecten

Er zijn diverse soorten programma’s/software voor het creëren van 
weblogs. Sommige programma’s, zoals SharePoint bij Fontys, hebben deze 
functionaliteit als een van de bij-functionaliteiten in het totaal pakket van 
mogelijkheden. Andere programma’s hebben het creëren van weblogs als 
hoofdfunctionaliteit. 

Het meest gebruikte softwarepakket wereldwijd is Wordpress. Wordpress 
is open source software en het aantal plug-ins (toevoegingen in 
functionaliteit) is daardoor zeer groot, divers en niet vooraf in alle 
mogelijke situaties getest. Doordat Wordpress het meest gebruikte CMS 
(Content Management System) is, kiezen veel instituten voor het gebruik 
van Wordpress in verschillende beheer situaties. Maar ook Simulise, 
Blogger, Tumblr e.a. worden binnen Fontys gebruikt. In alle gevallen is het 
wenselijk dat de gekozen weblogomgeving onderdeel uitmaakt van de 
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digitale leeromgeving van Fontys. Dit om single-sign-on toegankelijkheid 
en beveiliging van de content mogelijk te maken. Helaas is dat tot 
op heden nog niet volledig gerealiseerd. Daarom hebben instituten 
verschillende keuzes gemaakt bij het opzetten van een weblogomgeving 
en het beheer hiervan. Wellicht totdat er geschikte alternatieven binnen 
Fontys beschikbaar zijn. De drie varianten die binnen Fontys voorkomen 
zijn:
1. Volledige keuze vrijheid van software door studenten.
2. Specifieke software aanbieders die extern wordt gehost.
3. Wordpress intern gehost.

4.1 Volledige keuze vrijheid van software door studenten
Zowel de keuze van software als het beheer van de weblogs wordt geheel 
overgelaten aan de studenten. Als instituut richt je je alleen op de eisen 
die je aan de weblog stelt qua inrichting en toegankelijkheid noodzakelijk 
voor formatieve dan wel summatieve beoordeling. Iedere student kan op 
wordpress.com een eigen gratis weblog aanmaken. Dit weblog staat op 
een externe (buitenlandse) server en de student is zelf verantwoordelijk 
voor het toegankelijk maken, dan wel afschermen van bepaalde content.

4.2 Specifieke software aanbieden met externe hosting
Je kunt als instituut een eigen Wordpress of Simulise server aanschaffen 
(extern gehost) en deze software aanbieden aan je studenten. Dit biedt 
de mogelijkheid om de studenten een aantal standaard aanwijzingen 
(templates, handleiding, instructies) aan te reiken voor het inrichten en 
onderhouden van de weblogs. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je een 
eigen functioneel beheer inricht om deze standaarden te bepalen en af te 
stemmen met de externe server hosting en Dienst IT van Fontys.

4.3 Wordpress server binnen Fontys
Momenteel loopt er een pilot met een eigen Wordpress server binnen 
de Fontys infrastructuur. Hierbij is Dienst IT de externe hosting zoals 
in bovenstaande voorbeeld genoemd. Daarbij blijft de noodzaak voor 
het hebben van een eigen functioneel beheer. De student blijft de 
eigenaar van zijn/haar weblog, maar het beheer van bijvoorbeeld de 
toegankelijkheid van de weblog ligt bij het functioneel beheer. Ook 
de mogelijkheid tot het uitbreiden van functionaliteiten (plug-ins) 
van de weblogs ligt bij functioneel beheer en zijn beperkt vanwege 
beveiligingsrisico’s. 

Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk of deze pilot wordt 
omgezet in een dienst voor heel Fontys. In de pilot is duidelijk geworden 
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dat er nog security en beheer issues spelen die niet makkelijk op te lossen 
zijn. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
servicedesk-ict@fontys.nl 

4.4 Archivering van resultaten
Naast de papieren archieven heeft Fontys een digitaal archiveringssysteem 
genaamd HP Records Manager (digitaal document- en records 
managementsysteem). Hierin kan de content van de weblogs, die 
noodzakelijkwijs bewaard dient te worden, digitaal opgeslagen en 
bewaard worden in de studentendossiers. Hiervoor moet de weblog eerst 
geconverteerd worden via een speciale tool (bijvoorbeeld HTTrack voor 
Windows, Sitesucker voor de Mac) of opgeslagen worden in PDF formaat. 
Het weblog wordt dan bevroren en kan als bewijslast van de summatieve 
beoordeling gearchiveerd worden in HP Records Manager. Neem voor 
meer informatie contact op via Trim-beheer@fontys.nl 

5. Juridische aspecten

Aan het gebruik van weblogs kleven een aantal juridische aspecten die in 
de volgende paragrafen beschreven zijn.

5.1 Privacy

5.1.1 Persoonsgegevens 
Het op een weblog plaatsen van een bijdrage die een persoonsgegeven 
bevat, maar ook het bijhouden van de persoonsgegevens van bezoekers 
die het weblog bezoeken, kan op gespannen voet komen staan met de 
privacywetgeving. Daarbij komt de Wet bescherming persoonsgegevens 
(hierna: Wbp) om de hoek kijken. Deze wet bevat regels ter bescherming 
van de privacy van burgers en definieert een persoonsgegeven (art. 
1 sub a Wbp) als: ‘’elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon’’. Een persoon is identificeerbaar 
indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, 
kan worden vastgesteld. Dit kan door middel van een naam, adres, 
telefoonnummer en zelfs een kenteken. Daarnaast kunnen gegevens (zoals 
een foto of videopname) die indirect tot de identiteit van een persoon 
kunnen leiden als persoonsgegeven worden aangemerkt. 

5.1.2 Geanonimiseerde gegevens
Geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens als de betrokken 
personen redelijkerwijs niet identificeerbaar zijn. Hier moet mee worden 
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opgepast, omdat geaggregeerde informatie toch persoonsgegevens 
kan bevatten als er individuele personen via zoekmachines toch kunnen 
worden geïdentificeerd (zie richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens 
op internet, Staatscourant 11 december 2007). 

5.1.3 Verwerking
De kwalificatie als persoonsgegeven brengt echter niet vanzelfsprekend 
met zich mee dat de Wbp van toepassing is. Daarvoor moet namelijk 
tevens sprake zijn van een ‘’verwerking’’ van een persoonsgegeven. 
De Wbp definieert het begrip ‘’verwerking’’ in art. 1 sub b Wbp ruim 
(elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens is een verwerking 
van persoonsgegevens, het feitelijk macht uitoefenen over een 
persoonsgegeven, zie handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens, 
Mr. L.B. Sauerwein en Mr. J.J. Linnemann, Ministerie van Justitie april 2002) 
waardoor bij het bloggen met persoonsgegevens vrijwel altijd sprake zal 
zijn van een verwerking. 

5.1.4 Verantwoordelijke
Van belang is wie als verantwoordelijke voor het verwerken van 
persoonsgegevens kan worden aangemerkt. De blogger is degene die 
bepaalt of gegevens worden verwerkt en met welk doel dat gebeurt en 
op welke wijze. Bovendien beslist de blogger over de middelen voor de 
verwerking (art. 1 sub d Wbp, Memorie van Toelichting, II, nr. 3, blz. 55).

5.1.5 Grondslag verwerking 
Is er sprake van een verwerking van een persoonsgegeven dan dient voor 
deze verwerking een geldige grondslag aanwezig te zijn. Zonder een 
geldige grondslag zal de verwerking als onrechtmatig worden bestempeld. 
De Wbp noemt een aantal grondslagen waarop een verwerking kan 
worden gebaseerd. Voor bloggen geldt als belangrijkste grondslag dat een 
persoonsgegeven alleen verwerkt mag worden, indien de betrokkene daar 
ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven. Een schriftelijk bewijs 
daarvan is altijd handig om te hebben. 

5.2 Auteursrecht
Het gaat hierbij niet alleen om auteursrecht van de student, maar ook om 
materialen van anderen. 
Een blog is beschermd door Auteursrecht. Auteursrecht is het recht van de 
maker van een oorspronkelijk (origineel) werk om dit werk openbaar te 
maken en te verveelvoudigen. In artikel 1 van de Auteurswet wordt het 
auteursrecht als volgt omschreven: 
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‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van 
letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgende, om dit 
openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij 
de wet gesteld.’

Bloggers zijn eigenaren van hun blogposts (mits zelf geschreven) en 
hebben dus auteursrecht op de tekst op hun blog. Dit houdt in dat bij 
hergebruik door anderen altijd toestemming nodig is om (delen van) 
artikelen van bloggers over te nemen. Dat geldt andersom dus ook. Men 
mag citeren uit artikelen van anderen, mits beperkt tot enkele regels ter 
illustratie of verduidelijking van een eigen tekst en voorzien van correcte 
bronvermelding. In het verlengde van blogteksten geldt het auteursrecht 
ook voor foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten op een blog. Indien er 
foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten van derden gebruikt worden 
dan is er te allen tijde toestemming nodig van de auteursrechthebbende 
alvorens deze op je site mogen worden geplaatst (tenzij er een licentie 
voor is afgegeven, zie hieronder). Linken naar video en geluidsfragmenten 
elders mag altijd. Uitleg over het auteursrecht en het gebruik van beeld en 
geluid wordt uitgebreid gegeven op het Auteursrecht Informatie Punt van 
Fontys. 

Steeds vaker wordt door bloggers vooraf al toestemming voor hergebruik 
gegeven door toevoeging van een Creative Commons licentie. Met een 
licentie wordt onder voorwaarden toegestaan dat derden artikelen 
overnemen uit het blog. Er zijn zes verschillende licenties mogelijk: 
http://creativecommons.nl/uitleg/

Afbeelding via http://creativecommons.nl/uitleg/
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Voor het publiceren van foto’s van personen gelden speciale regels: het portret-

recht. Er is sprake van een portret als een persoon herkenbaar is afgebeeld. Voor 

het publiceren van foto’s van personen op je blog is toestemming nodig van de 

rechthebbende wanneer deze foto in opdracht van de afgebeelde persoon is 

gemaakt. Het is toegestaan om foto’s waar geen opdracht voor gegeven is te 

maken in de openbare ruimte én die te publiceren. Ook zonder dat aan personen 

die toevallig in beeld komen toestemming is gevraagd. Er moet wel een afweging 

worden gemaakt van de belangen die deze, toevallig gefotografeerde, mensen 

zouden kunnen hebben. Vooraf toestemming regelen levert de minste problemen 

op.

Wil je gebruik maken van foto’s in je blog dan zijn er ook voldoende rechten-

vrije foto’s te vinden. Op het Auteursrechtinformatiepunt van Fontys staat een 

overzicht van websites waar rechtenvrije foto’s en afbeeldingen De meesten zijn 

gratis. Verder is het ook mogelijk om via de geavanceerde zoekfunctie binnen 

Google rechtenvrije afbeeldingen te vinden.

5.3 Aansprakelijkheid 
De hieronder beschreven aansprakelijkheid geldt zowel voor uitlatingen van de 

student als van de docent.

In Nederland kennen we vrijheid van meningsuiting. Dit houdt in dat iedereen 

zonder voorafgaand toezicht, in welke vorm dan ook, gedachten en gevoelens 

mag openbaren. Er zijn echter situaties waarin iemand schade kan ondervinden 

door het hetgeen gepubliceerd wordt:

• Als er sprake is van smaad, laster, discriminatie of belediging.

• Bij inbreuk op auteurs- en andere rechten van derden.

• Bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van je werkgever.

In al deze situaties wordt de blogger aansprakelijk geacht. Juridisch gesproken 

betekent dit dat door anderen geleden schade vergoedt dient te worden. Verder 

kan verplicht worden gesteld dat de betreffende post verwijderd dient te worden 

of dat er een rectificatie geplaatst dient te worden. 

Vaak kunnen bezoekers van een blog reacties of commentaar leveren. Hoewel in 

principe de plaatser hiervoor aansprakelijk is, kan de eigenaar van een blog wel 

degelijk aansprakelijk worden gehouden voor wat anderen op de blog achterla-

ten. Het is derhalve verstandig om de reacties regelmatig te checken en mogelijke 

problematische reacties en dubieuze links te verwijderen.

Een disclaimer toevoegen aan je blog, met teksten als ‘wij zijn niet aansprakelijk 

voor de inhoud en reacties’, kan maar heeft slechts een beperkte waarde. De 
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meeste claims komen namelijk van derden die niets met je blog te maken hebben.

5.4 Bevriezing van de resultaten ten behoeve van beoordeling, assessment 
en accreditatie. 
Zodra het door de opleiding te bepalen moment van beoordeling is bereikt, 

wordt de op dat moment bestaande versie van een weblog door middel van 

schermafbeeldingen (screenshots) opgeslagen. Ten behoeve van accreditatiedoel-

einden worden deze (bij voorkeur) in TRIM of Sharekit digitaal gearchiveerd. Voor 

toetsen en werkstukken met beoordeling op eindniveau geldt vanaf het moment 

van beoordeling een bewaartermijn van 7 jaar. Bij overige toetsen en werk-

stukken geldt vanaf het moment van beoordeling een bewaartermijn tussen 6 

maanden en 2 jaar. Het risico bestaat dat eventuele links naar webpagina’s in de 

tussentijd verlopen, waardoor (onder andere) artikelen en video’s niet meer kun-

nen worden geraadpleegd voor accreditatiedoeleinden. Om die reden dient de 

beoordelaar uitgebreid te motiveren op basis van welke criteria tot een bepaalde 

beoordeling is gekomen.

5.5 Relatie met merkenrecht 
Naast bescherming vanuit het auteursrecht en privacywetgeving kunnen bijdra-

gen op een weblog onderdelen bevatten die ook bescherming kunnen ontlenen 

aan het merkenrecht. Het gaat daarbij met name om logo’s van anderen die als 

beeldmerk zijn geregistreerd. Een beeldmerk bestaat uit een grafische weergave 

en is vaak ook voorzien van letters en cijfers. De focus ligt op de vormgeving zoals 

kleur, lettertype, invalshoek en positie. In de praktijk komt het bovendien niet 

zelden voor dat de letters en/of cijfers uit een beeldmerk tevens als woordmerk 

worden geregistreerd. Het logo van Fontys is daar een mooi voorbeeld van. 

Merken bestaan uit tekens die ertoe dienen om de waren of diensten van een 

onderneming te onderscheiden van de waren of diensten van een andere onder-

neming. Voor zover een beeldmerk op een weblog niet wordt gebruikt ten 

behoeve van waren of het verlenen van diensten en alleen ter illustratie, zal dit 

gebruik in beginsel geen inbreuk opleveren. Het wordt echter een ander verhaal 

indien, zonder geldige reden, door middel van een logo ongerechtvaardigd voor-

deel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend ver-

mogen of de reputatie van een merk. De vrijheid van meningsuiting kan in som-

mige gevallen een geldige reden voor het gebruik van het merk opleveren, maar 

kan onder omstandigheden ook het onderspit delven. Het ter illustratie tonen 

van een beeldmerk zal in het algemeen geoorloofd zijn zolang rekening wordt 

gehouden met de belangen van de merkhouder.

5.6 Arbeidsrecht 
Deze paragraaf heeft alleen betrekking op docenten. 
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Bloggende docenten die dat niet doen in de privésfeer, maar de blog maken in de 

uitoefening van hun functie als docent, doen er verstandig aan de werkgever op 

de hoogte te stellen van deze activiteiten en daarvoor toestemming te vragen. Er 

mag onder geen beding bedrijfs- of onderwijsgevoelige informatie worden prijs-

gegeven. Ook er moet te allen tijde rekening worden gehouden met de belangen 

van Fontys. 

Fontys mag altijd besluiten dat bepaalde (delen van) teksten verwijderd moeten 

worden van de blog in weerwil van de vrijheid van meningsuiting van de blog-

gende docent. Maar ook arbeidsrechtelijke consequenties kunnen het gevolg zijn 

van uitingen van de bloggende docent. Het is raadzaam de werkgever goed te 

blijven informeren over de activiteiten op het blog. 
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