Gedragscode Onderwijs op afstand

Vastgesteld door het bestuur op 24 mei 2021
Positief beoordeeld door de GMR op 1 november 2021
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1.

Doel

Bij het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei
2018, was het algemene doel om de EU-burgers te beschermen op het gebied van privacyregelgeving
en persoonsgegevens. De AVG biedt genoemde burgers rechten met betrekking tot
persoonsgegevens die gedeeld worden met organisaties die dergelijke persoonsgegevens
verzamelen, opslaan en verwerken.
Bij het geven van onderwijs op afstand (via videoverbindingen) worden persoonsgegevens
verzameld, eventueel opgeslagen en verwerkt door de school. Om dit in overeenstemming met de
AVG te laten verlopen, en daarmee de gegevens van docenten en leerlingen te beveiligen en hen
daarmee een veilige werkomgeving te bieden, is onderstaande gedragscode met bijbehorende
richtlijnen opgesteld.
Omdat niet alle maatregelen direct terug te voeren zijn op specifieke AVG wetteksten, adviseert de
toezichthouder Autoriteit Persoonsgegeven (AP): “Het is aan de onderwijsinstellingen om te bepalen
of de inzet van online (video)bellen voldoet aan de eisen van de AVG”. Tegelijkertijd dienen de
scholen zich te houden aan de kerntaak, namelijk het verzorgen van onderwijs, zoals die o.m.
beschreven staat in de wet op het VO. Vanwege de nieuwe en onvoorziene Covid-19 situatie binnen
het onderwijs, kan het bij sommige maatregelen zo zijn dat de Wet op het VO en de AVG niet direct
in elkaars verlengde liggen en dient de onderwijsinstelling de te maken afspraken goed vast te
leggen. Er wordt ook mede hierom bij de Code en Richtlijnen (hieronder) een onderscheid gemaakt
tussen Voorschriften en Richtlijnen. Daarbij zijn steeds de privacy en veiligheid van de betrokkenen
als uitgangspunten genomen.

2.

privacy-kaders en afspraken

Naast het bestaande privacyreglement dat op de scholen van de OSZG geldt, zijn er door de ontstane
situatie van het landelijk sluiten van scholen en het daardoor noodzakelijk geworden onderwijs op
afstand, afspraken nodig om leerlingen en docenten duidelijkheid te geven over hoe hiermee om te
gaan. Deze afspraken gelden voor alle OSZG scholen.
Bij het gebruik van (gestreamde) videolessen houdt iedereen (leerlingen en docenten) zich daarom
aan de volgende zaken:

Voorschriften:
1

Gebruik een device dat beveiligd is met een wachtwoord en een veilige netwerkverbinding
(bijvoorbeeld via VPN of een met wachtwoord beveiligde wifi).
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2

Voor de vereiste controle van de presentie, het houden van toezicht, het handhaven van de
orde of het activeren van de leerlingen mag de docent op ieder moment verlangen dat de
leerling zijn/haar camera aanzet.

3

Wanneer leerlingen in de klas zitten, komen zij niet in beeld. De docent komt alleen in beeld
als dit nodig is voor het doel van de les.

4

De docent zorgt voor een veilige werkplek: het bureau (voor zover in beeld) is leeg en alleen
de documenten die de leraar deelt met leerlingen zijn in beeld (geen onnodige tabbladen
open laten staan).

5

De leerling zet, voor een rustig verloop van de les, de microfoon alleen aan op verzoek van
de docent; geef via het programma waarmee gewerkt wordt te kennen dat je iets wilt
zeggen. Bijvoorbeeld in MS Teams worden daar “handjes” voor gebruikt.

6

Videolessen met docenten en leerlingen en de daarbij eventueel gevoerde chatgesprekken
mogen in beginsel niet worden opgenomen, bewerkt en/of gedeeld op social media of op
een andere manier.

7

Wanneer een les wordt opgenomen, wordt dit altijd van tevoren gemeld aan de deelnemers
aan de les en ook voor welk doel dat is.

8

Vragen en reacties uit de eventuele chat worden geanonimiseerd.

9

Als de docent de beelden opslaat maakt hij/zij duidelijk waar de beelden worden opgeslagen,
wie de video kan terugkijken en hoelang de beelden bewaard blijven: nooit langer dan voor
het doel noodzakelijk is.

Richtlijnen voor leerlingen:
1

Neem alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.

2

Werk in een rustige omgeving waar anderen niet kunnen meekijken en/of luisteren.

3

De leerling zorgt, voorafgaand aan iedere les dat de techniek werkt en getest is en gebruikt
bij voorkeur een headset of koptelefoon. De leerling is op tijd aanwezig. Hij/zij meldt een
defecte camera/microfoon altijd direct bij de docent.

4

Om de privé-omgeving af te schermen kan de leerling de achtergrond vervagen of anderszins
digitaal veranderen.

5

Om privacyredenen kunnen beelden van docent en/of leerlingen achteraf verwijderd
worden.
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