
Kader privacy en checklist bij les op afstand – voor docenten 
 

Tijdens de lockdown die sinds 15 december 2020 van kracht is zullen lessen online worden 

aangeboden. De leerling heeft in basis zijn/haar microfoon uit staan en zijn/haar camera aan tijdens 

de les. Hierbij is het volgende kader van kracht en is de onderstaande checklist handig om te 

gebruiken. 

 

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.  

  



Checklist voor docenten op school Les op afstand in de school: 

Als docent geef je regulier les in het lokaal of thuis waarbij je Teams aan hebt staan zodat leerlingen 

thuis hierop kunnen inloggen. Gebruik daarbij de volgende checklist. 

⃝  Indien van toepassing sluit je benodigde randapparatuur aan zoals een externe microfoon. 

⃝  Teams staat aan met een actieve vergadering in het vak met de klas waar je les aan geeft  

  (delen van de les waarbij dit niet gewenst is staat de stream uit). 

⃝  Controleer of je tevreden bent over het beeld wat te zien is via de Teams- vergadering. 

⃝  Belangrijke digitale middelen zoals bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie of een filmpje  

  deel je (ook) via Teams en/of maak je beschikbaar in It’s Learning. 

⃝   Controleer na elk lesonderdeel of de leerling(en) in Teams nog vragen hebben gesteld in de   

chat. 

⃝  Sluit aan het einde van de les de Teams-vergadering. 

⃝   Controleer of de leerling(en) die via Teams de les gevolgd hebben in Magister niet vermeld  

staan als ‘ziek’ en pas dit indien nodig aan. 


