
 

 

 

Onderwijs en toetsing op afstand - AVG 

Tijdens de toetsweek online zal gesurveilleerd worden via Teams met de camera van de mobiele 

telefoon van de leerling. De functionaris gegevensbescherming van VO Haaglanden heeft hiervoor in 

een Q&A een aantal punten voor ons als school op een rij gezet om te voldoen aan de AVG. 

Hieronder volgt daar een korte samenvatting van in het kader van de toetsweek en de online lessen 

die wij op dit moment geven. 

Achtergrond  

In het voortgezet onderwijs is ,ondanks Covid-19, nog steeds fysiek onderwijs het uitgangspunt, maar 
is het op grond van bestaande wet- en regelgeving voor onderwijstijd mogelijk om onder bepaalde 
voorwaarden een deel van de onderwijstijd met afstandsonderwijs in te vullen.  Meer informatie 
hierover is te vinden in het zogenaamd ‘Servicedocument Funderend Onderwijs coronavirus Covid-
19’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  
 
Streamen van lessen op afstand en opnemen van lessen door de docent 

Het uitgangspunt dat de lessen op school gegeven worden. Wanneer dit niet anders kan kan een 

onderwijsinstelling zich beroepen op een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de 

uitoefening van het openbaar gezag dat aan de onderwijsinstelling is opgedragen (publieke taak). Het 

streamen van lessen op afstand is dus toegestaan.  

Als het geven van onderwijs afhankelijk is van het opnemen van lessen, mag een les opgenomen 

door de docent worden om later af te kunnen spelen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als het live 

streamen onmogelijk is of als de docent vooruit wil werken om de continuïteit van het onderwijs te 

waarborgen. 

Camera-gebruik tijdens de lessen 

In beginsel mogen leerlingen niet verplicht worden hun camera aan te doen voor het ontvangen van 

onderwijs. Wanneer er toezicht uitgeoefend moet worden op de leerlingen, denk bijvoorbeeld aan 

het afnemen van toetsen of het handhaven van de orde in de (digitale) klas, is het denkbaar dat de 

docent de leerlingen kan verplichten om hun camera aan te zetten. Zo kunnen bijvoorbeeld docenten 

die het vermoeden hebben dat (bepaalde) leerlingen onvoldoende meedoen in de les, de leerling 

verplichten hun camera (tijdelijk) aan te zetten. Met andere woorden; Als het geven van onderwijs in 

gevaar komt kan een leerling verplicht worden zijn camera aan te zetten. Dit laatste is dus een 

afwijking van de hoofdregel dat leerlingen niet verplicht kunnen worden om hun camera aan te 

zetten. Tijdens de lessen online in de tweede lockdown heeft het Maerlant ervoor gekozen om 

leerlingen hun camera aan te laten zetten. Dit in verband met de ervaringen tijdens de eerste 

lockdown, waaruit bleek dat sommige leerlingen zich niet voldoende kunnen concentreren op de les 

met camera uit. 

Camera-gebruik tijdens online toetsing 

Om toezicht uit te oefenen tijdens toetsen mag een leerling verplicht worden zijn camera aan te 

zetten. In deze online toetsweek maken wij hier gebruik van, een instructie is te vinden het 

reglement toetsing op afstand. Er worden geen opnamen gemaakt van de surveillance. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19

