
 

 

Datum oktober 2021 
Onderwerp Video-opnames 
  

Behandeld door   Martine Louwere 
Telefoonnummer   0513 – 482 166 
E-mail    info@pleinjoure.nl 

 

 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Door middel van deze mail informeren we u over het feit dat er in de komende tijd op 

onze school tijdens lessen video-opnames gemaakt zullen worden van het pedagogisch-

didactisch handelen van de docent (of docent in opleiding). Het gaat dan om de wijze 

waarop de docent lesgeeft, hulp biedt aan individuele leerlingen en zorg draagt voor een 

lesklimaat waarin de klas goed kan werken. Door middel van deze mail willen we u 

informeren over hoe wij met deze opnames omgaan. 

 

De opnames worden intern gebruikt om inzicht te krijgen in de leskwaliteit van docenten 

en het verbeteren van die kwaliteit. Plein Joure heeft docenten in dienst die nog bezig 

zijn met hun opleiding. Zij kunnen deze opnames gebruiken als ‘bewijsmateriaal’ voor de 

voortgang van hun vaardigheden wat betreft het lesgeven. In dat geval zijn de beelden 

ook bedoeld voor extern gebruik.  

 

De AVG biedt ruimte om voor intern gebruik opnames van de les te maken op grond van 

de wettelijke taak van de school. We proberen bij het maken van deze opnames te 

vermijden dat leerlingen herkenbaar in beeld worden gebracht. Als de gemaakte 

opnames van een docent in opleiding ook gedeeld worden met de school waar de 

opleiding gevolgd wordt, dan worden ze eerst beoordeeld door een schoolopleider van 

Plein Joure. Mocht ondanks het feit dat dat niet de bedoeling was, een leerling toch 

herkenbaar in beeld zijn gebracht, dan zal deze er zorg voor dragen dat dit op de te 

delen videofragmenten niet het geval is. De dan anonieme beelden mogen met derden 

gedeeld worden. 

 

In de bijlage bij deze mail leest u hoe en hoe lang het verzamelde materiaal bij ons 

wordt opgeslagen en wie toegang heeft tot de gegevens. 

  

Een leerling (of de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling jonger is dan 16 jaar) heeft het 

recht bezwaar te maken tegen het feit dat hij/zij (mogelijk) in beeld gebracht wordt bij 

dergelijke opnames. Als er bezwaar gemaakt wordt, overlegt de school met de leerling 

(of de ouder(s)/verzorger(s)) of er een oplossing is die voldoet aan de doelen van de 

gegevensverzameling én die de keuze van de leerling (of ouder(s)/verzorger(s)) 

respecteert. Gedacht kan worden aan het hanteren van een cameraopstelling waarbij de 

betrokken leerling niet in beeld kan komen.  

 

 

 

 

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
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8440 AN Heerenveen 
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8440 AE Heerenveen 
 
info@pleinjoure.nl 
www.pleinjoure.nl 



 

 

 

 

U kunt ons uiterlijk vrijdag 5 november laten weten dat u of uw zoon/dochter bezwaar 

heeft, door dit via een mail kenbaar maken bij de Privacy Officer van de school, Martine 

Louwerse (info@pleinjoure.nl). 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Martine Louwerse 

Privacy Officer Plein Joure 
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