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Is de privacy van docenten in het geding door 
online lesgeven? 
‘Wanneer je vanuit huis lesgeeft, kunnen 
er zaken in beeld komen die persoonlijke 

dingen prijsgeven. Zoals een godsdienstige uiting 
door een kruis aan de muur of een boekenkast 
met de titels die je leest. De inbreuk hiervan op je 
privacy, is per persoon verschillend. Er kunnen ook 
onbedoeld gevoelige gesprekken en ruzies door 
gezinsleden op de achtergrond te horen zijn.’
Welke tool is het veiligste om te gebruiken bij onli-
ne lesgeven?
‘Er werd in het begin van de coronacrisis veel 
gebruik gemaakt van Zoom, maar die kwam algauw 
in opspraak. Wij adviseren om géén gratis tools te 
gebruiken. Want die gaan meestal commercieel 
aan de haal met je persoonsgegevens. Gebruik een 
app van een door de school gecontracteerde leve-
rancier. Het is namelijk belangrijk om met hen dui-
delijke afspraken te maken in een verwerkersover-
eenkomst: Wat mag de leverancier met jouw data 
als docent doen? Wie is er aansprakelijk als er een 
datalek is als gevolg van een hack? Op www.priva-
cyconvenant.nl kun je checken welke leveranciers 
gebruikmaken van een model verwerkersovereen-
komst die speciaal is opgesteld voor scholen.’
Hoe bescherm je als docent je privacy zoveel mo-
gelijk bij online lesgeven?
‘Door een rustige, neutrale plek in huis te kiezen. 
Sommige tools bieden de mogelijkheid om je ach-
tergrond te blocken, zodat je leerlingen hier niets 
van zien. Als je bezwaar hebt tegen beeldbellen, 
dan kun je dit aankaarten bij je werkgever: scholen 
moeten het serieus nemen als een docent het on-
prettig vindt om vanuit zijn eigen huis les te geven. 

Tijdens de coronacrisis moet 
er aandacht zijn voor de 

privacybescherming van docent 
en leerling, vindt adviseur 

gegevensbescherming en privacy 
Tonny Plas. Met zijn bedrijf Privacy op 

School ondersteunt hij scholen en 
docenten met vraagstukken hierover 

en het voldoen aan de AVG.

Ze kunnen dan bijvoorbeeld een leeg klaslokaal 
aanbieden. Gebruik een headset tijdens de les, zo-
dat niet iedereen die meeluistert hoort wat er wordt 
gezegd. En maak de afweging: welk doel dient het 
beeldbellen en is het echt noodzakelijk? Het is niet 
nodig om leerlingen de hele dag online in beeld te 
hebben. Je kunt ook iets uitleggen en vervolgens 
een uur offline gaan om de groep voor zichzelf te 
laten werken. Zo beperk je het aantal online uren 
en dus ook de risico’s op privacyschending. Als 
je een les in een klaslokaal met leerlingen online 
streamt, stel de camera dan zo op dat alleen jij 
en het bord te zien zijn en houd de leerlingen uit 
beeld.’
Hoe voorkom je dat je online les opeens op internet 
belandt?
‘Door hier goede afspraken over te maken met ou-
ders en leerlingen. Spreek bijvoorbeeld af dat ze de 
online lessen niet met anderen mogen delen en er 
geen opnames van mogen maken. Komt jouw onli-
ne les toch op internet, dan kun je de ouder of leer-
ling vragen om de video te verwijderen. En anders 
benader je het platform, Facebook of YouTube, zelf. 
Sinds de invoering van de AVG hebben zij hiervoor 
speciale loketten en verwijderen ze de video als je 
hierom vraagt. Dat is jouw privacyrecht.’ 

Meer info: www.privacyopschool.nl/ 
onderwijsopafstand

Do’s en dont’s privacy 
en online lesgeven
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