
Privacy vragen video-onderwijs, toetsen en -samenwerken. 

Inleiding: 

In reactie op de Corona crisis werkt de HvA op afstand en wordt ook het onderwijs (deels) 
op afstand gegeven. Daarvoor zijn binnen de HvA verschillende diensten in gebruik die 
werken met video applicaties. Docenten, studenten en medewerkers hebben verschillende 
vragen over hun privacy bij beeldbellen.  

De HvA is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij verwerkt en geeft daarom 
richtlijnen over hoe gebruikers zo goed mogelijk om kunnen gaan met persoonsgegevens in 
video applicaties. Gebruik te allen tijde alleen de door de HvA aangeschafte tooling. Dat 
betreft Teams, Brightspace en Skype for Business. Niet door de HvA aangeschafte tooling 
biedt onvoldoende bescherming vanuit privacy en security perspectief.  

In dit document staan de meest gestelde vragen over privacy en video-applicaties. De 
vragen zijn ingedeeld in drie onderwerpen, namelijk:  (i) onderwijs, (ii) toetsen, en (iii) 
samenwerken.  

Let op: de HvA is nog druk bezig met technische aanpassingen van de applicaties waardoor 
de komende periode zaken kunnen veranderen. Houd daarom dit document in de gaten. 

Bij vragen kun je contact opnemen met de privacy officer van jouw dienst of faculteit.  

1. Doeleinde: Onderwijs 
 

a. Welke applicaties gebruik je? Voor onderwijs is Brightspace (verwijzen naar 
digitaalonderwijs) beschikbaar maar ook MS Teams is te gebruiken (handleiding 
samenwerkenpagina). Deze applicaties zijn veilig ingericht en voldoen aan de privacy 
eisen. Gebruik bij voorkeur geen externe applicaties of prive-versies van Skype, MS 
Teams etc.   

b. Zet de student de camera aan tijdens de les? 
i. Maak afspraken met studenten over het wel of niet aanzetten van de 

camera. Motiveer goed waarom het gewenst is dat de studenten de camera 
aanzetten. Uitgangspunt is dat studenten de camera aanzetten omdat dit 
het meest een normale lessituatie nabootst en de interactie tussen docent 
en studenten beter laat verlopen. 

ii. Tip: Wijs de student op het blurren van de achtergrond indien mogelijk, 
zodat alleen het gezicht in beeld is.  

iii. Maak afspraken over respectvolle omgang binnen de digitale omgeving. 
Bijvoorbeeld over de wijze waarop je kan aangeven een vraag te willen 
stellen en het wel of niet aanzetten van de microfoon. 

c. Mag de les worden opgenomen? 
i. In beginsel worden kleinschalige lessen (uitgezonderd hoorcolleges) niet 

opgenomen. Immers: een reguliere (niet digitale) kleinschalige les wordt ook 
niet opgenomen. 

ii. De docent mag de les alleen opnemen als daar een doel en een 
gerechtvaardigd belang voor is. Dit kan bijvoorbeeld zijn om studenten met 



een functiebeperking goede toegang tot de lesstof te geven, of redenen 
voortkomend uit vastgestelde regels op facultair niveau.  

iii. Als de docent opneemt, dan informeert zij/hij altijd voorafgaand dat een les 
wordt opgenomen, wat het doel is van de opname en hoe lang de opname 
bewaart blijft. Bij de opname worden zo weinig mogelijk persoonsgegevens 
gebruikt. Studenten die bezwaar hebben tegen een opname kunnen de 
camera uit zetten.  

d. Hoe lang wordt de opname bewaard? 
i. De opname wordt bewaart zo lang dat noodzakelijk is voor het doel. De 

mogelijke doeleinden voor opname staan hierboven vermeld. 
ii. Richtlijn: Uiterlijk na de toetsing verwijderen. 

e. Wat zijn de rechten van de student? 
i. Informeren over opname. 

ii. Bezwaar bij zwaarwegende redenen. Bezwaar kan worden gemaakt via 
juridischezaken@hva.nl  

iii. Alle andere reguliere rechten (zie privacy statement HvA1) 
 

2. Doeleinde: Toetsen 
 

a. Welke applicaties gebruik je? Dat hangt van de toestorm af: voor kennistoetsen de 
HvA Toetsapplicaties (TestVision, MapleTA en Sowieso). Voor andere toetsvormen is 
Brightspace beschikbaar maar ook MS Teams is te gebruiken. Deze applicaties zijn 
veilig ingericht en voldoen aan de privacy eisen. Gebruik geen externe applicaties 
en/of privé-versies van bijvoorbeeld Skype of MS Teams bij toetsing. Kijk ook op de 
Score site bij de tentamenafname protocollen. 

b. Zet de student de camera aan tijdens de toets? 
i. Ja, als de opleiding aangeeft dat dit nodig is. In beginsel zet de student de 

camera aan tijdens een toets. Dit heeft twee redenen. Ten eerste kan de 
docent dan controleren of de student zelf de toets maakt. Ten tweede kan 
de docent meekijken en zo fraude tegengaan. Beide is noodzakelijk om de 
integriteit en kwaliteit van de gemaakte toets te waarborgen. Bij grote 
aantallen zal meekijken niet haalbaar zijn. Zie daaromtrent de Tentamen 
afname protocollen.  

ii. Tip: Wijs de deelnemer op het blurren van de achtergrond, zodat alleen het 
gezicht van de deelnemer in beeld is.  

c. Mag de toets worden opgenomen? 
i. Nee, in beginsel wordt de afname van een toets niet opgenomen. 

ii. Uitzonderingen hierop is: 
1. Een mondelinge toets, een portfolio assessment, een gedrags-

assessment of een presentatie waarbij maar 1 docent aanwezig kan 
zijn. In dat specifieke geval mag de docent de toets opnemen om te 
delen met de mede-beoordelaar. Let op: open boek tentamens en 
kennistoetsen zonder online proctoring worden dus niet 
opgenomen. 

 
1 https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-
zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw


iii. De docent informeert altijd voorafgaand of een toets wordt opgenomen, 
voor welk doeleinde en hoe lang de opname bewaart blijft. Bij de opname 
worden zo weinig mogelijk persoonsgegevens gebruikt.  

iv. Zorg dat de opname alleen door de beoordelaars kan worden ingezien! 
d. Hoe lang wordt de opname bewaard? 

i. De opname wordt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel. Dat 
betekent in dit geval dat de opname wordt bewaard zolang noodzakelijk is 
uit oogpunt van de bezwaarprocedure. 

e.  Wat zijn de rechten van de student? 
i. Informeren over opname. 

ii. Bezwaar bij zwaarwegende redenen. Bezwaar kan worden gemaakt via 
juridischezaken@hva.nl  

iii. Alle andere reguliere rechten (zie privacy statement HvA2) 

Zie voor meer gedetailleerde richtlijnen over toetsing de Tentamen afname protocollen. 3 

3. Doeleinde: Samenwerken 
a. Welke applicaties gebruik je? MS Teams is geschikt voor vergaderingen en 

besprekingen. Deze applicatie is veilig ingericht en voldoet aan de privacy eisen. MS 
Teams heeft daarnaast meerdere andere mogelijkheden om samen te werken.  

b. Zet je als HvA medewerker je camera aan tijdens een werkoverleg? 
i. Ja. In beginsel zet je je camera aan. Samenwerken in deze tijd is een 

uitdaging voor iedereen. Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten 
verlopen zet je daarom je camera aan. Uiteraard kun je je achtergrond 
verbergen.  

c. Mag je een overleg opnemen? 
i. Nee, in beginsel niet. Het maken van opnames zonder toestemming is 

verboden, tenzij hiervoor een opdracht is gegeven en betrokkenen in de 
gelegenheid worden gesteld opnames te weigeren. Zie hieromtrent ook de 
Huisregels van de HvA.4 

ii. Indien wel een opname wordt gemaakt: 
1. Vraag je toestemming en informeer je alle deelnemers voorafgaand 

aan het overleg over de opname, het doel van de opname, de 
bewaartermijn van het bestand, de manier van bewaren, de 
autorisaties. Deelnemers kunnen hun camera uitzetten indien een 
overleg wordt opgenomen, en kunnen de opname weigeren.  

d. Hoe lang wordt een eventuele opname bewaard? 
i. Zolang als dat noodzakelijk is. Dit hangt af van het doel waarvoor de opname 

is gemaakt. Stem een bewaartermijn af met de privacy officer van jouw 
dienst/faculteit. 

e. Wat zijn de rechten van de deelnemer? 
i. Informeren over opname. 

ii. Mogelijkheid de opname te weigeren.  
 

2 https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-
zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw 
3 https://score.hva.nl/Bronnen/Tentamen%20afname%20protocollen%2020-21%20[concept]%2027-5-
2020.pdf 
4 https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/algemeen/hva-breed/facility-
services/huisregels/huisregels.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw 

https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/medewerkers/hva-breed/juridische-zaken/avg/avg/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/algemeen/hva-breed/facility-services/huisregels/huisregels.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw
https://az.hva.nl/medewerkers/staven-en-diensten/az-lemmas/algemeen/hva-breed/facility-services/huisregels/huisregels.html?origin=EYPxGBCiReW4zt5jgW0eJw


iii. Bezwaar kan worden gemaakt via juridischezaken@hva.nl  
iv. Alle andere reguliere rechten (zie privacy statement medewerkers HvA en 

het HvA Privacybeleid en beleid verweking persoonsgegevens5) 

Vragen? 

Iedere faculteit en dienst van de HvA heeft een privacy officer. Mocht je vragen hebben over 
dit document, of andere privacy gerelateerde onderwerpen, neem dan contact op met de 
privacy officer van jouw eenheid. In het privacy beleid lees je meer over hoe de HvA omgaat 
met privacy.  

 
5 https://beleid.mijnhva.nl/nl/BeleidsdocumentenMWSTU/privacybeleid-en-beleid-verwerking-
persoonsgegevens.pdf 


