
 
 
 

 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN STREAMEN 

In dit document informeren wij ouders, verzorgers, leerlingen en docenten over 
het (live)streamen van lessen voor docenten en leerlingen die niet kunnen 
deelnemen aan fysiek klassikaal onderwijs.  

 
Inleiding 
De RIVM-richtlijnen ter bestrijding van COVID-19 hebben tot gevolg dat zowel docenten als 
leerlingen thuis moeten blijven indien zij verkoudheidsklachten hebben. Zij kunnen echter 
onderwijs blijven geven of volgen. Om lesuitval en leerachterstanden te voorkomen, wordt 
binnen de scholen van Het Rhedens les op afstand gegeven. In deze notitie wordt uiteengezet 
binnen welke kaders en op welke wijze les op afstand wordt vormgegeven. 
 
Les op afstand 
Er zijn drie situaties: 

1. De docent geeft les op afstand vanuit huis. De leerling volgt deze les op school. 
2. De docent geeft les op afstand vanuit school. De leerling volgt deze les vanuit huis. 
3. De docent en de leerling volgen les op afstand vanuit huis. 

 
Hierna noemen we dit (live)streamen van de les. 
 
Beelden waarop docenten en/of leerlingen te zien zijn, betreffen persoonsgegevens. Hierop is de 
privacywetgeving van toepassing. Het doel van het gebruik van camerabeelden bij (live)streamen, 
is het continueren van het onderwijs. De rechtsgrond is gelegen in het algemeen of 
gerechtvaardigd belang, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 sub e en f AVG. De beelden zijn alleen live 
beschikbaar en worden niet langer bewaard dan de streaming zelf. Het Rhedens gebruikt Meet 
van Google voor het (live)streamen van lessen. Het Rhedens heeft een specifieke 
verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor het gebruik van Google for Education. 
 
Om (live)streamen mogelijk te maken en veilig te laten verlopen in verband met de (mogelijke) 
inbreuk op de privacy van betrokkenen, is het noodzakelijk gedragsrichtlijnen te formuleren voor 
zowel docenten als leerlingen. 
  
Wij vragen alle betrokkenen deze algemene richtlijnen strikt op te volgen. 
 
Algemene richtlijnen 

• Bij het (live)streamen zijn alle betrokkenen verantwoordelijk voor een veilig 
schoolklimaat. 

• De docent is verantwoordelijk voor de les en het klassenmanagement. Dit is bij 
(live)streaming niet anders. Dit betekent dat een docent die het streamen aanzet op 
zijn eigen laptop (de docent deelt zijn scherm), er op ieder moment voor kan kiezen  
- indien hiertoe aanleiding bestaat - om de streaming tijdelijk te onderbreken. 

• In principe zijn tijdens (live)streamen de leerling en de docent niet in beeld, behalve 
als de leerling vanuit huis de les volgt. Dan staat de camera aan, totdat de docent 
toestemming geeft de camera uit te zetten als dit voor het onderwijs niet meer 
noodzakelijk is. 



 
 
 

• Er mogen geen geluids- en beeldopnamen worden gemaakt in de klas. Dus ook niet 
van (live)streaming. 

• Het is niet de bedoeling dat ouders of verzorgers meekijken in de klas. Dus ook niet 
wanneer een leerling thuis zit en de les -  die op school wordt gegeven - via Meet 
volgt. 

• Spreek elkaar aan op (mogelijke) overtredingen van de gedragsregels en geef tips om 
deze verder te verbeteren. 

• Indien er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die Het Rhedens heeft genomen met 
inachtneming van deze gedragsregels, zich toch (beveiligings)incidenten voordoen, 
wordt dit gemeld via avg@hetrhedens.nl. 
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