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In deze bijlage bij de mail over video-opnames in de les, leest u hoe en hoe lang het verzamelde 
materiaal opgeslagen wordt, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe gehandeld dient te worden bij 
een eventueel datalek. 
 
 
bewaren van beeldmateriaal 
De audiovisuele gegevens van de lessen van startende docenten/docenten in opleiding worden 
opgeslagen binnen SharePoint, de beveiligde opslagomgeving van Plein Joure. De opleider in de school 
ziet erop toe dat het beeldmateriaal van het opnameapparaat (camera, telefoon o.i.d.) en/of 
gegevensdrager (laptop/harde schijf) verwijderd wordt. Dit gebeurt uiterlijk vier weken nadat het 
materiaal is opgeslagen in SharePoint. De opnames, die bedoeld zijn voor reflectie, worden direct na 
afloop van het cursusjaar vernietigd. 
Andere dan startende docenten/docenten in opleiding bewaren hun opnames maximaal tien dagen op 
het opnameapparaat en vernietigen daarna de gemaakte opnames. Deze opnames worden dus niet 
verder verwerkt. 
 
toegang tot beeldmateriaal 
De gemaakte opnames van een les zijn toegankelijk voor de betrokken docent en degenen binnen Plein 
Joure die hem begeleiden (de vakcoach en de schoolopleider van Plein Joure). Opnames kunnen - 
indien de (startende) docent dat wenst - besproken worden tijdens intervisiebijeenkomsten. 
 
delen van beeldmateriaal 
Docenten in opleiding die de opnames ook willen gebruiken op de school waar zijn hun opleiding volgen, 
kunnen dat alleen doen na expliciete toestemming van een schoolopleider van Plein Joure. Deze 
beoordeelt de opnames en zorgt ervoor dat leerlingen die ondanks het feit dat dat niet de bedoeling 
was, toch in beeld zijn gebracht, onherkenbaar worden gemaakt. Op deze manier zijn de gegevens niet 
meer terug te herleiden tot een persoon en zijn ze dus anoniem gemaakt. Anonieme gegevens mogen 
gedeeld worden. 
Mocht anonimiseren niet lukken, dan zal aan de betrokken leerling (en zijn ouder(s)/verzorger(s) als hij 
jonger is dan 16 jaar) expliciet toestemming gevraagd worden om de beelden te delen. Wordt die 
toestemming niet gegeven, dan worden de beelden niet gedeeld. 
 
hoe te handelen bij een mogelijk datalek 
De schoolopleider zorgt ervoor dat er geen persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Toch kan 
er ondanks het feit dat we de procedure bij het maken van opnames zorgvuldig volgen, onverhoopt iets 
misgaan, bijvoorbeeld als gevolg van verlies van een beelddrager. Mocht een betrokkene dit signaleren, 
dan dient er zo spoedig mogelijk contact opgenomen te worden (binnen 24 uur) met de Privacy Officer 
van de school via mlouwerse@bornego.nl, die voor de afhandeling van e.e.a. indien nodig de 
Functionaris Gegevensbescherming inschakelt. 
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