
 

 

 
Richtlijnen beeld- en geluidsopnames 
in de klas 
 
 
Uitgangspunten 

1. Het verwerken van persoonsgegevens door een student in het kader van de lerarenopleiding is 
toegestaan, maar alleen indien het noodzakelijk is voor de lespraktijk of voor de opleiding tot docent. 

2. Het ICLON, de opleidingsschool en de student dragen er gezamenlijk zorg voor dat de beeld- en 
geluidsopnames te allen tijde gemaakt en gebruikt worden in overeenstemming met de AVG. Voor 
opleidingsscholen OSH, NOD Haaglanden en HOS is een aangepaste ‘Regeling Beeld- en 
Geluidsopnames in de klas’ van kracht (zie website van de betreffende opleidingsschool). 

3. De student is verplicht te handelen in overeenstemming met deze richtlijnen en het ‘Stappenplan 
beeld- en geluidsopnames in de klas’ (zoals gepubliceerd op de webpagina 
https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-zittende-studenten/lesopnames). 

4. Als er problemen zijn met het verkrijgen van toestemming, of er wordt geen toestemming verleend, 
dient de student hierover te overleggen met zijn/haar supervisor.  

 
Doelbinding en dataminimalisatie 

De student verwerkt de beeld- en geluidsopnames alleen in het kader van opdrachten en taken ten behoeve 
van de opleiding. De beeld- en geluidsopnames worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het opleiden 
van de leraar-in-opleiding. Dit betekent in de praktijk dat een beeld- en geluidsopname in principe na zes 
maanden gewist wordt, maar uiterlijk nadat de leraar-in-opleiding de studie beëindigd heeft.  
 
Delen en gebruiken van beeld- en geluidsopnames 
Het is de student verboden om de beeld- en geluidsopnames om wat voor reden dan ook zonder uitdrukkelijke 
toestemming te kopiëren, aan derden te verstrekken, aan derden ter inzage te geven of op enigerlei wijze te 
(doen) hergebruiken voor welk doel dan ook anders dan in het kader van de opleiding. 
 
Opslagbeperking en beveiliging 
Met betrekking tot de beeld- en geluidsopnames neemt de student alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht 
voor veilige bewaring. Dit betekent in de praktijk dat opnames uitsluitend in het gesloten systeem iRIS Connect 
worden gemaakt, bewaard en gedeeld.  
Als de student constateert dat beeld- en geluidsopnames mogelijk in handen van onbevoegde derden zijn 
gekomen, dient de student dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na constatering, te melden bij de 
privacy officer van het ICLON (privacy@iclon.leidenuniv.nl). Deze zal de datalekprocedure in gang zetten. 
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