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AVG in het partnerschap 
 

 

Beste collega's, 

 

Vooraf 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De basisschool is 

verwerkingsverantwoordelijke voor de leerlingen. Dit betekent dat de regels rond privacy worden 

bepaald door de basisschool (formeel het schoolbestuur).  

Deze regels gelden ook voor studenten die als stagiaire op de betreffende school werken. 

 

Als opleidingsschool biedt de school de student ruimte om beelden te maken en gegevens te 

verzamelen in het kader van zijn studie. 

Binnen ons partnerschap hebben we het volgende afgesproken met betrekking tot de AVG en het 

opleiden van studenten. 

 

Afspraken 

 

1. Studenten in de fase WB en SB (derde- en vierdejaars) maken gebruik van de gegevens 

uit het leerlingvolgsysteem.  Binnen de school ( of bestuur) worden afspraken gemaakt 

hoe dit plaatsvindt. Denk aan een inkijkaccount voor WB studenten en een 

studentaccount voor SB-ers met alleen toegang tot de gegevens van de eigen groep. 

2. Op de school worden vertrouwelijkheids- c.q. geheimhoudingsafspraken vastgelegd in 

een overeenkomst tussen de student en de basisschool (of bestuur). Hierin wordt o.a.  

vastgelegd dat het gebruiken/delen van beelden/informatie buiten de school en 

opleiding, bijvoorbeeld op social media, verboden is. 

3. Een student maakt voor zijn studie beeldopnames. Beeldopname ten behoeve van de 

beoordeling/ begeleiding van een student valt niet onder publiceren. De beelden 

worden gebruikt in een beveiligde (digitale) omgeving of in een besloten groep voor 

(peer)feedback. De beelden worden niet klassikaal getoond. 
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4. Een student maakt binnen de partnerschool opnames met de daarvoor beschikbaar 

gestelde camera. Er worden geen opnames gemaakt met een (privé) telefoon. 

Beeldopnames worden zo mogelijk direct op de partnerschool geüpload in de beveiligde 

omgeving van de Marnix Academie. 

5. Beeldopnames waar de hele klas met kinderen wordt opgenomen zonder dat er één of 

een paar kinderen van de klas specifiek gevolgd en gefilmd worden en de student 

primair in beeld is, is de toestemming van de ouders niet nodig. Wel dient er informatie 

gestuurd te worden door de basisschool richting de ouders dat er beelden worden 

gemaakt en met welk doel. Het partnerschap heeft hier een modelbrief voor ontwikkeld 

(zie bijlage). 

6. Als het om beeldopname gaat van één of enkele kinderen dan is het noodzakelijk dat de 

ouders vooraf toestemming verlenen. De school (ICO) maakt aan het begin van het jaar 

afspraken met de student hoe dit plaatsvindt. 

7. In de beschrijving of beoordeling van opnamen, maar ook in verslagen e.d moet de 

student altijd de namen van de leerlingen anoniem maken.  

 

 
Bewaartermijnen 

Beeldopnamen worden op de Marnix Academie opgeslagen en gearchiveerd in een beveiligde 

omgeving en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. De Marnix Academie hanteert de 

bewaartermijnen zoals opgenomen in de Selectielijst hogescholen 2013, actualisatie 2019 

(selectielijst voor de administratieve neerlag van de openbaar gezagtaken en niet-

publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen).  

De actualisatie In de versie van 2019 betreft aanpassingen in verband met de in werking treding 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Communicatie 

- Alle studenten worden aan het begin van de opleiding op de Marnix Academie 

geïnformeerd over de bovenstaande afspraken. 

- De ICO bespreekt aan het begin van de stage ( tijdens het startgesprek) de 

bovenstaande afspraken. 

- Dit document en de bijlage wordt opgenomen in het studieobject praktijkleren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Annette Schaafsma 

Coördinator Partners in Opleiding en Ontwikkeling 

 


