
Video-apps
Waar moet ik op letten?
In deze bijzondere tijd zijn scholen gedwongen in een korte tijd over te stappen op online lesgeven. Hierbij wordt ook  
gebruik  gemaakt van video-apps. Maar zijn al deze apps wel veilig? Waar moet je aan denken wanneer je deze inzet? 
De AVG geeft aan wat je wel en niet mag doen met persoonsgegevens, deze regels gelden ook voor video-apps. 
Via onderstaande stappen weet je snel of je bepaalde video-apps wel of beter niet kunt gebruiken.

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent alle ins & outs op het gebied van privacy. 
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. 

Meer weten? 
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl 

JE MAG
DE VIDEO- 
APP
NIET  
GEBRUIKEN

Heeft de school een video-app  
gekocht of beschikbaar gesteld? 

Video-apps verwerken sowieso 
persoonsgegevens (jij en je 
leerlingen zijn immers in beeld). 
Deze gegevens zeggen direct 
iets over jou en je leerlingen. 
Daarnaast kan op de achtergrond 
informatie zichtbaar zijn die niet 
voor iedereen is bestemd.

BEGIN MET DE VRAAG:
Heb ik voor deze les interactief 
visueel contact met de leerlingen 
nodig of is er een effectievere 
manier om de stof te doceren?

Vragen voor de PO/FG:  
Verwerkt de video-app persoons-
gegevens met een hoog privacy- 
risico en moet ik een DPIA  
uitvoeren? Wat is de grondslag 
voor de  

Heeft de school een geintegreerde 
video-app (bijvoorbeeld binnen 
het  Microsoft of Google account)? 

Overleg met de Privacy Officer of 
Functionaris Gegevensbescherming.

JE KUNT DE VIDEO APP  
GEBRUIKEN
Je mag ervan uitgaan dat jouw 
school al een AVG-check heeft  
gedaan, zonodig toestemming 
heeft geregeld of een verwerkers-
overeenkomst heeft afgesloten.

JE MAG DE VIDEO-APP ALS VOLGT GEBRUIKEN:
a. Tijdens gesprekken geen persoonsgegevens van leerlingen en/of collega’s bespreken.
b. Geen gevoelige informatie delen.
c. Geen beelden opslaan (spreek dit ook af met de deelnemers in de videochat).
d. Niet inloggen met je Facebook account.
e. Leerlingen geen account aan laten maken.
f. Leerlingen geen locatiegegevens laten delen.

Kan er een  
verwerkers- 
overeenkomst 
worden  
afgesloten?

Voldoet de 
leeftijd van de 
leerlingen aan 
de leeftijds- 
criteria die door 
de leverancier is 
gesteld?

Maakt de app 
gebruik van de 
gegevens voor 
specifieke op 
een kind (<16 
jaar) gerichte 
advertenties?

Is de beveiliging 
in orde? Maakt de 
app o.a. gebruik 
van versleutelde 
(encryptie) 
end-to-end 
verbinding?

Gedaan?

ja

nee

nee

ja

ja

Formuleer het specifieke doel van 
de video-app die je wilt gebruiken. 
Wat wil je ermee gaan doen en 
waarom via deze video-app? 

jajanee

Laat de school 
een verwerkers- 
overeenkomst 
afsluiten.ja

neeneenee


