
Kader privacy en checklist bij les op afstand – voor leerlingen 
 

Hallo allemaal, 

Tijdens de lockdown volgen jullie lessen via Teams. Je hebt (in basis) je microfoon uit staan en je 

camera aan tijdens de les. Gebruik de volgende checklist tijdens de lockdown.  

Na de checklist kun je ook nog het officiële privacy-kader van CVO Zuid-West Fryslân vinden. 

 

⃝   Je hebt je laptop of andere device aangesloten op een kabel met internet of je zit op een plek    

  waar de Wifi goed is. 

⃝  Je zit in een ruimte waar je niet gemakkelijk gestoord kunt worden. Ga dus bijvoorbeeld niet  

  in de keuken zitten waar ook andere gezinsleden vaak komen of aan het werk zijn. 

⃝   Je gaat naar het Team dat hoort bij de les die je gaat volgen. De docent zal hier een  

  vergadering starten. 

⃝  Teams staat aan met de microfoon gedempt tijdens de hele les. Dus ook als er even geen  

  stream is via een Teams-vergadering. 

⃝   Je hebt de nodige boeken open liggen en/of je bent al ingelogd op het digitale lesmateriaal  

voordat de les start.  



Kader met het oog op de privacy van betrokkenen:  

• Van docenten mag verwacht worden dat zij meewerken aan het geven van les op afstand 
wanneer dit noodzakelijk is, dit is het gerechtvaardigd belang van de school. De school heeft 
hiervoor in beginsel geen toestemming nodig van de medewerkers. Wel is het belangrijk dat 
de school het geven van les op afstand met waarborgen omkleed.  

• Binnen CVO Zuid-West Fryslân is het Protocol sociale media CVO Zuid-West Fryslân van 
kracht. In dit protocol is vastgelegd dat er geen geluid- en beeldopnamen mogen worden 
gemaakt in de klas en dat er ook geen geluid- en beeldopnamen mogen worden gemaakt van 
de lessen op afstand.  

• Voor het online streamen / geven van lessen op afstand wordt binnen CVO Zuid-West Fryslân 
uitsluitend gebruik gemaakt van Teams.  

• De docent is als professional verantwoordelijk voor de les en het klassenmanagement. Dit is 
bij de les die gestreamd wordt niet anders. Dit betekent dat een docent het streamen aanzet 
op zijn eigen laptop (de docent is in beeld en niet de leerlingen) en op ieder moment er voor 
kan kiezen - indien hiertoe aanleiding bestaat – om de streaming tijdelijk te onderbreken.  

• Onderwijs is een kwestie van vertrouwen.  
o Het is niet de bedoeling dat ouders of verzorgers meekijken in de klas en dus ook niet 

wanneer een leerling thuis zit en de les - die op school gegeven wordt - via Teams 
volgt. Dit laatste is echter niet uit te sluiten. Mocht blijken dat dit in een concrete 
situatie het geval is, dan zal de schoolleiding jegens de desbetreffende leerling 
passende maatregelen nemen.  

o Het volgen van een les op afstand is alleen bedoeld voor leerlingen die ziek zijn dan 
wel thuis zitten vanwege de COVID-19 maatregelen. Leerlingen die ziek zijn worden 
in Magister geregistreerd. Leerlingen die vanwege COVID-19 maatregelen thuis zitten 
zijn in de les via Teams aanwezig. Indien een leerling niet aanwezig is dan wordt in 
Magister een OA geregistreerd.  

• Indien een individuele docent – ondanks bovenstaand kader - bezwaren heeft tegen het 
lesgeven op afstand / streaming omdat dit vanwege zijn/haar specifieke omstandigheden de 
inbreuk op de privacy voor hem/haar extra belastend is, dan gaat hij/zij hierover in gesprek 
met zijn/haar afdelingsleider. Deze afdelingsleider toetst nogmaals of de inbreuk op de 
privacy in deze specifieke situatie gerechtvaardigd is, dan wel maakt afspraken op welke 
andere wijze het onderwijs aan de desbetreffende leerling(en) doorgang kan vinden.  


