
 

 

Datum 6 oktober 2022 
Onderwerp video opnames 
  

Behandeld door Machteld Smit  
E-mail  m.smit@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 de 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 de schoolopleider van 

Plein Joure, mevr Machteld Smit. 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 eerste bijlage op de volgende pagina leest u hoe en hoe lang het verzamelde 

materiaal bij ons wordt opgeslagen en wie toegang heeft tot de gegevens. 

 

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

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

dergelijke opnames. Als er bezwaar gemaakt wordt, zullen wij zoeken naar een 

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

betrokken leerling niet in beeld kan komen. 

 

Wij willen u vragen om uiterlijk 14 oktober in Magister aan te geven of u of uw 

zoon/dochter wel of geen bezwaar maakt tegen het maken van video opnames voor 

opleidingsdoeleinden heeft. In de tweede bijlage op de volgende pagina kunt u zien hoe u 

dat kunt doen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
 
www.pleinjoure.nl 

http://www.pleinjoure.nl/


 

 

   
BIJLAGE bij MAIL VIDEO-OPNAMES IN DE LES 

 
 
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 coach 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, 

Privacy@Sevenwolden.nl en/of Privacy-Officer@Bornego.nl die voor de afhandeling van 

e.e.a. indien nodig de Functionaris Gegevensbescherming inschakelt. 

 

 

0ktober 2022 

E. Brunekreef 

mailto:Privacy@Sevenwolden.nl
mailto:Privacy-Officer@Bornego.nl


 

 

Verlenen van toestemming via Magister 6 
Wanneer u ingelogd bent in Magister 6 als ouder klik dan op het student icoon en op “gegevens van 

zoon/dochter”.  (LET OP!! Wanneer uw zoon/dochter 16+ moet het via het eigen account). 

 

U krijgt nu het overzicht te zien waar de basisgegevens (naw, klas etc) staan van uw zoon/dochter. 

Links onder het scherm ziet u het blok “toestemming gebruik gegevens”  

 

Klik vervolgens op “wijzigen” om te toestemmingen te veranderen. 

 

Per onderdeel kun je nu aangeven of iets wel of niet mag d.m.v. klikken op het vinkje of kruisje. 

Klik vervolgens na het aanpassen op opslaan. 

De toestemmingen zijn nu aangepast. 



 

 

 


