
Stappenplan beeld‐ en 

geluidsopnames in de klas 

1. De school waarop de opnames plaatsvinden, regelt de toestemming van (de
ouders/verzorgers van) de leerlingen. Ga na of dit inderdaad geregeld is. Zo niet,
dan moet je de toestemming zelf regelen. Daarvoor zijn een en bijbehorende
privacyverklaring beschikbaar op de webpagina
https://www.universiteitleiden.nl/iclon/lo/informatie-voor-zittende-
studenten/lesopnames. Als er geen toestemming is verleend door de aanwezige
leerlingen, mag je geen lesopnames maken.

2. Als er leerlingen in de les aanwezig zijn die geen toestemming hebben gegeven
voor het maken van opnames moet je met de school en/of supervisor bespreken
hoe je hiermee omgaat. Belangrijk is dat in het kader van de AVG iemand geen
nadeel mag ondervinden van het weigeren van toestemming. Dat betekent
bijvoorbeeld dat leerlingen geen lessen mogen mislopen omdat ze geen
toestemming hebben gegeven. Ook mag de beoordeling of studievoortgang van
een leerling hier niet door beïnvloed worden.

3. Voor het maken, opslaan en delen van de opnames wordt uitsluitend het gesloten
systeem van iRIS Connect gebruikt. Kijk in de beslisboom (z.o.z.) hoe je in jouw
situatie te werk moet gaan.

4. In het uitzonderingsgeval dat je een eigen of geleende camera moet gebruiken,
zorg er dan voor dat je het videomateriaal dezelfde dag uploadt, bij voorkeur op
een pc in de school. Zorg er verder voor dat je na de upload alle videomateriaal
van de camera en de pc verwijdert.

5. Wis de opnames uit je iRIS Connect-account zodra je cijfer in uSis staat. Na de
nominale studieduur wordt je account gedeactiveerd waarna je niet meer bij de
opnames kunt komen.
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Kun je jouw ICLON
opleider(s) vinden bij het
delen van jouw video?

Deel de video met jouw ICLON
opleider(s) met behulp van 
jouw iRISConnect account

Is er een iRISConnect
Discovery Kit of starterskit op

jouw opleidingsschool
beschikbaar voor jouw

opname?

Heb jij zelf een 
iRISConnect account 

toegewezen gekregen? 
Indien ja: Is de

opleidingsschool akkoord
dat jij zelf de opname
uploadt met je eigen

account?

Is er een iRISConnect
Discovery Kit of starterskit

bij ICLON beschikbaar 
voor jouw opname?

Gebruik de betreffende iRISConnect
Set voor de video-opname

Installeer op een tablet (of smartphone) de 
iRISConnect app; log in met jouw eigen 
iRISConnect account en maak via deze 

app de video-opname

Upload jouw filmpje naar de
iRIS Connect cloud met behulp 
van jouw iRISConnect account

JaJa

Nee Nee

Ja

SCHOOLOPLEIDER

Laat de 
schoolopleider een 
video-opname met 

de betreffende
iRISConnect set

maken. Gebruik de 
toegewezen account 

om de video te 
uploaden en te delen 

met jouw ICLON
opleider(s)

Nee
Nee

Ja

Schakel het secretariaat in

Klaar

Nee

Ja

AVG Let op! AVG

Het gebruik van een andere camera dan de 
iRISConnect set of het maken van een 

video-opname zonder gebruik van de iRIS 
Connect app is NIET toegestaan!  

De opnames zouden dan namelijk onder 
ogen kunnen komen van personen voor wie 
ze niet bedoeld zijn (d.i. anderen dan jij zelf 
en jouw opleider(s)). Dat wordt vanuit AVG 

gezien als een datalek.

Start

Beslisboom gebruik iRIS Connect

Heb jij zelf een 
iRISConnect account 

toegewezen gekregen? 
Indien ja: Is de

opleidingsschool akkoord
dat jij zelf de opname
uploadt met je eigen

account?

SCHOOLOPLEIDER

Laat de 
schoolopleider de 
iRISConnect app 
installeren op een 

tablet (of 
smartphone). Laat 
de schoolopleider 
inloggen met de 

toegewezen 
account en een 
video-opname 

maken en delen 
met jouw ICLON 
opleider(s) via de 
iRIS Connectapp




