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Gedragscode hybride onderwijs
Algemene gedragsregels:
1. Voor de communicatie met leerlingen in de les en één-op-één communicatie met ouders en
leerlingen wordt alleen gebruik gemaakt BBB in OpenEdu. Er kan uitgeweken worden naar
Teams. Er worden geen andere toepassingen gebruikt, aangezien de school daarmee geen
verwerkersovereenkomst heeft.
2. De school- en huisregels zoals vermeld in de schoolgids gelden ook, voor zover van
toepassing, tijdens thuisonderwijs.
3. Leerlingen maken onder geen enkele voorwaarde opnames van lessen.
4. Leerlingen verspreiden geen (delen van) opnames van lessen of instructievideo’s die
docenten met hen delen, ook geen bewerkingen van deze opnames of instructievideo’s.
5. De microfoon van de leerlingen is altijd gedempt, tenzij de docent vraagt deze aan te zetten.
6. De camera van de leerling staat bij aanvang van de les altijd aan in de BBB, tenzij de docent
vraagt de camera uit te zetten. De docent zorgt ervoor dat de leerlingen elkaar niet zien. (dit
dient bij aanvang van iedere les opnieuw gedaan te worden!)
7. Bij gebruik van Teams staat de camera van leerlingen uit en kan de docent vragen deze aan
te zetten (aanwezigheidscontrole, interactie met docent/andere leerling(en),…),.
8. Leerlingen gebruiken de chatfunctie alleen om vragen te stellen en/of opmerkingen te
maken die op positieve wijze bijdragen aan de les.

Privacy:
1. Alleen leerlingen volgen thuis de lessen en niet de ouders, verzorgenden of huisgenoten; de
leerling zoekt dus een rustige plaats in huis waar hij/zij niet door anderen gestoord kan
worden.
2. Tijdens thuisonderwijs zorgt de leerling dat er geen privacygevoelige zaken in beeld komen.
Bij voorkeur vervaagt de leerling zo mogelijk de achtergrond als hij in beeld komt.
3. De docent vraagt de leerling de camera uit te zetten als er naar het idee van de docent teveel
gevoelige, persoonlijke informatie in beeld komt. Daarmee beschermt hij de privacy van de
leerling.
4. De docent zorgt voor een veilige werkplek: het bureau (voor zover in beeld) is leeg en alleen
de documenten die de docent deelt met leerlingen zijn in beeld. Zo mogelijk vervaagt de
docent de achtergrond als hij in beeld komt.
5. Als de docent aan de leerling vraagt de camera aan/uit te zetten en hij kan uitleggen waarom
dat van belang is (aanwezigheidscontrole, interactie met docent/andere leerling(en),…), is de
leerling verplicht aan dit verzoek gehoor te geven.
6. De docent hoeft alleen in beeld te komen als dat voor de les noodzakelijk is.

Streamen en filmen van lessen:
1. Tijdens het streamen van lessen komen er geen leerlingen in beeld.
2. Bij het streamen van lessen is het geen probleem als er leerlingen te horen zijn.

Filmen van lessen:
1. Bij het filmen van lessen mogen alleen leerlingen te zien en/of te horen zijn, die zelf (16+) of
waarvan de ouder(s)/verzorger(s) toestemming hebben gegeven. Deze toestemming is terug te
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vinden in de AVG-module in Magister. Ouders mogen hun toestemming ieder moment van de
dag aanpassen. Het is dus van belang dat de docent de meest recente stand van zaken
controleert voor de les gefilmd wordt.
Voordat een les gefilmd wordt, informeert de docent de leerlingen over het doel van de opname.
Hij geeft ook aan wie toegang heeft tot de opname.
Opnames worden opgeslagen binnen de digitale omgeving van de school (OneDrive) en dus niet
op een usb-stick, privécomputer, telefoon of ander device of informatiedrager. Ook leerlingen
mogen de met hun gedeelde opnames niet opslaan op een usb-stick, privécomputer, telefoon of
ander device of informatiedrager.
Opnames van lessen kunnen gedeeld worden in OpenEdu. Opnames van lessen worden niet
publiekelijk gedeeld (bijvoorbeeld via een website of YouTube), tenzij er uitdrukkelijk
toestemming is van iedereen die te zien is op de opname.
Opnames worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard en vervolgens permanent
verwijderd van alle locaties waar deze zijn opgeslagen.

Eén-op-één contact tussen docent en leerling:
1. Bij één-op-één contact mag de docent de leerling vragen de camera aan te zetten. Wanneer de
docent het écht noodzakelijk vindt de leerling in beeld te krijgen, moet de docent dat kunnen
verantwoorden als algemeen belang.

Privacy bij thuiswerken:
1. De docent deelt tijdens thuiswerken in basis geen persoonsgegevens via onbeveiligde lijnen.
Eerst maakt de docent de overweging: moet ik deze informatie delen of zijn er alternatieve
manieren om anderen te informeren? Mocht het toch nodig zijn gegevens te delen, beveilig het
bestand dan met een wachtwoord en kies dan liever voor delen via OneDrive of Teams dan voor
het versturen per mail.
2. De docent zorgt ervoor dat er geen privacygevoelige informatie gedeeld wordt met huisgenoten.
3. De docent voert privacygevoelige gesprekken buiten hoorafstand van huisgenoten.
4. Mochten huisgenoten toch onbedoeld privacygevoelige informatie opvangen dan vraagt de
docent hen de informatie niet verder te verspreiden.
Bij overtreding van een van de gedragsregels wordt melding gedaan bij teamleider van de
leerling/docent en zo nodig bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming Marco Anceaux
fg@vozeeuwsvlaanderen.nl

Bijlage: kort overzicht gedragscode bij het volgen van de online lessen1
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Docenten kunnen dit overzicht gebruiken om leerlingen bij aanvang van de les te herinneren aan de
belangrijkste regels.
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Kort overzicht gedragscode voor leerlingen bij het volgen van de online lessen

➔ Je zorgt zelf dat je op tijd inlogt in de les

➔ Je microfoon is gedempt tijdens de les, tenzij de
docent anders aangeeft
➔ Je camera staat bij aanvang van de les in de BBB
aan, tenzij de docent anders aangeeft

➔ Bij les in Teams zet je op verzoek van de docent je
camera aan

➔ Je maakt geen opname van de les

➔ Je houdt je aan de Gedragscode Hybride onderwijs
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