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Handreiking – Regels onderwijs op afstand  

Datum: Juli 2020 

Contact: p.vermeijs@mboraad.nl 

Van: MBO Raad i.s.m. Marike Hoekstra (Functionaris Gegevensbescherming ROC v. 

Amsterdam en Flevoland) en Niels Dutij ( Functionaris Gegevensbescherming in mbo). 

 

Waar geeft de handreiking antwoord op? 

Voor veel docenten is het lesgeven op afstand nieuw. Hoewel in bijvoorbeeld het Studentenstatuut en diverse 

reglementen vaak enkele gedragsregels staan opgenomen, worden deze extra duidelijk in deze handreiking 

uitgewerkt.  

 

Algemeen 

Weeg zorgvuldig af wanneer je tijdens de online onderwijsactiviteit de student in beeld wilt hebben. Wanneer dit 

van belang is voor het leveren van goed onderwijs – bijvoorbeeld bij toetsing en examinering – kan je de student 

hiertoe verplichten. Als er een gerechtvaardigd belang van de school is, dan is er geen aparte toestemming nodig 

van de student (of ouders van studenten tot 16 jaar). De school kan zich hier beroepen op een noodzaak voor de 

onderwijsovereenkomst en/ of een eigen legitiem belang namelijk leveren van goed onderwijs (en daar valt 

natuurlijk ook volgen van onderwijs onder). 

 

Een school heeft de wettelijk verplichting om aanwezigheid (participatie) bij de les te controleren en te registreren. 

In de digitale omgeving is hiervoor de keuze gemaakt dit middels een combinatie van beeld en geluid te doen. 

Omdat die controle met stem alleen onvoldoende zeker is, moet middels beeld gecontroleerd of de juiste persoon 

aan de les meedoet. Dit is een zwaarwegend belang. 

 

Om de privacy impact te minimaliseren is het toegestaan en zelfs aangeraden voor de student om een 

achtergrond in te stellen. 

 

Zorg ervoor dat onderstaande regels bij het studentenstatuut of als bijlage hiervan worden gevoegd. 

Als er toetsen of examens op afstand worden verricht via digitale surveillance, dan dienen aparte afspraken 

hierover te worden vastgelegd in het examenreglement 
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Voor studenten: 

• Luister altijd naar de instructies van de docent.  

• Neem geen lessen op of maak ook niet met jouw telefoon of op andere manieren opnames van jouw 

docent of medestudent. Net zoals dit ook in een normale les niet mag, mag dit ook niet tijdens een 

digitale les. 

• Overtredingen van de regels kunnen, net zoals tijdens reguliere lessen, worden bestraft met de gangbare 

disciplinaire maatregelen.  

 

Voor docenten: 

Het online lesgeven is voor veel van ons nieuw en vraagt daarom ook veel aanpassingen van ons. Wel willen wij 

jou graag wijzen op het volgende: 

• Gebruik applicaties die de organisatie ter beschikking stelt en ondersteunt en gebruik geen gratis online 

tools. 

• Bespreek met jouw studenten altijd bij de start van de les de gedragsregels. Je kan zelf bepalen of 

studenten hun microfoon of webcam aan of juist uit moeten houden. Dit is telkens afhankelijk van de 

vorm van onderwijs die worden verricht en de docent mag bepalen welke instructies worden afgegeven. 

Motiveer studenten om een achtergrond te kiezen in Teams of hun achtergrond te laten vervagen; 

• In het kader van de aanwezigheidscontrole mogen studenten nadrukkelijk worden verplicht om de 

camera aan te zetten; 

• Lessen en begeleidingsgesprekken mogen niet worden opgenomen; 

• Zorg ervoor dat de webcam op de leermiddelenlijst staat opgenomen; 

• Het opnemen van de lessen door studenten is ook verboden, informeer de student hierover ook aan het 

begin van de les. Doet een student dit toch? Dan krijg je automatisch via Teams hiervan een melding 

(deze verschijnt bovenaan in beeld); 

• Niet helemaal uit te sluiten is dat een student met bijvoorbeeld een mobiele telefoon een opname maakt, 

net zoals dit ook mogelijk is in een fysieke les. Hiervoor kunnen de reguliere disciplinaire maatregelen 

worden opgelegd; 

• Het gebruik van de webcam door docenten is erg belangrijk voor de studenten. Doordat jij op beeld bent 

te zien, worden de lessen gemakkelijker te volgen voor onze studenten.  

• Je kan ook lessen van tevoren opnemen met Teams en deze delen met jouw studenten. 

• Overtredingen van studenten kunnen op dezelfde manieren worden gesanctioneerd als tijdens fysieke 

lessen; 

• Zorg voor een rustige achtergrond die niet storend is tijdens de les. 
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