Richtlijnen omgang met beeldmateriaal ten behoeve van de opleiding
Leraar Basisonderwijs
Geachte collega,
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo)
van Hogeschool Inholland meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze studenten en uw
leerlingen goed te beschermen. Dit document bevat de richtlijnen en regels omtrent het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door de studenten van de Pabo van Hogeschool Inholland.
Waar worden de beelden voor gebruikt?
De Pabo wil toetsen op de praktische vaardigheden van de student. Dit gaat niet via een theoretische toets, maar
via een met ‘beeld en geluid’ opgenomen lessituaties zodat de student zijn/haar vaardigheden kan aantonen en
beter kan reflecteren op zijn/haar handelen.
Waar worden de beelden opgeslagen?
De Pabo maakt gebruik van het online platform GradeWork voor het inleveren van het beeldmateriaal. GradeWork is gemaakt voor het inleveren en beoordelen van studentwerk. Dit kunnen zowel tekstbestanden als videobestanden zijn.
Hoe werkt de beveiliging?
Om als docent via GradeWork bij het beeldmateriaal te kunnen logt de docent in met zijn of haar Hogeschoolaccount dat via SURFconext aan GradeWork gekoppeld is. Dit maakt de inlog veilig en gemakkelijk, omdat
SURFconext centraal de authenticatie en autorisatie regelt 1.
De docent heeft dus geen apart wachtwoord voor GradeWork, en zodra de docent niet meer werkzaam is voor
Hogeschool Inholland vervalt ook direct de toegang tot GradeWork. Alleen de docent die door de examencommissie als examinator is aangewezen voor het nakijken, heeft toegang tot dat specifieke onderdeel. Docenten
hebben zelf geen rechten om na te kijken werk aan zichzelf of anderen toe te wijzen. Dat recht is voorbehouden
aan specifieke personen met de rol van toetscoördinator. De docent bekijkt de ingeleverde bestanden op GradeWork en vult het bijbehorende beoordelingsformulier in. Vervolgens slaat hij deze beoordeling op en publiceert
het resultaat naar de student. De beoordeling en de ingeleverde bestanden worden gearchiveerd in GradeWork.
Hoe lang wordt het materiaal bewaard?
Volgens artikel 152 van het Onderwijs- en Examenregelement van de Hogeschool worden ingeleverde materialen
zeven jaren digitaal in Gradework bewaard. Daarna worden alle materialen verwijderd.
Wat zijn de afspraken met de docent?
De docent:
• Bekijkt en beoordeelt de bestanden via GradeWork en downloadt ze niet naar zijn eigen computer
• Publiceert het beeldmateriaal nergens.
• Gaat zorgvuldig om met het beeldmateriaal en gebruikt de materialen niet in andere contexten.
• Vraagt een student nooit om het delen van beeldmateriaal via bijvoorbeeld e-mail, Dropbox of Wetransfer. Ook als de student om welke reden dan ook geen toegang heeft tot het Gradework.
Wat zijn de afspraken met de student?
De student:
• Kondigt van te voren aan dat er opnames gemaakt gaan worden.
• Zorgt dat alle kinderen (gym)kleding dragen tijdens de opnames.
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Geeft ouders de mogelijkheid om te weigeren hun kind in beeld te brengen en ontvangt van de stageschool informatie over de kinderen die niet in beeld gebracht mogen worden.
Brengt kinderen indien mogelijk alleen onherkenbaar (bijv. van achteren) in beeld.
Levert het beeldmateriaal alleen in via GradeWork.
Verwijdert het beeldmateriaal van zijn/haar computer zodra de opdracht waarvoor het beeldmateriaal
noodzakelijk was, is beoordeeld.
Publiceert het beeldmateriaal nergens
Zorgt dat in het beeldmateriaal en de naamgeving van bestanden geen verwijzing aanwezig is naar de
klas en/of school waar het materiaal is opgenomen.
Gaat zorgvuldig om met het beeldmateriaal en gebruikt de materialen niet in andere contexten.

Inholland stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent
dat onze richtlijnen niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door hogeschool Inholland of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt u dit
rechtstreeks laten weten via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@inholland.nl

