
Handleiding AVG studenten Lerarenopleiding 2022-2023 

Waarom is deze handleiding nodig? 
In het kader van de opleiding tot docent aan de Lerarenopleiding vragen we van studenten om 

persoonsgegevens van leerlingen te verzamelen, bijvoorbeeld bij het opnemen van lessen of het 

meenemen van toetsen. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt eisen aan de 

omgang met en beveiliging van deze gegevens.  

Samen met de juridische afdeling van de RUG (ABJZ) heeft de Lerarenopleiding een protocol 

opgesteld waarin de omgang met persoonsgegevens wordt geregeld.  

In deze handleiding lees je wat jij als student kunt en moet doen om veilig om te gaan met de 

persoonsgegevens van je leerlingen.  

Wat voor persoonsgegevens hebben we het over? 
Als student verzamel je meerdere persoonsgegevens van leerlingen in opdracht van de RUG: o.a. 

cijferlijsten (waarop ook de namen van leerlingen staan), toetswerk, gemaakte opdrachten, foto’s 

(bijv. op een klassenlijst), en videobeelden.  

Hoe moet ik die persoonsgegevens opslaan? 
Voor persoonsgegevens die niet op een digitale manier zijn opgeslagen (toetswerk, uitgeprinte 

cijferlijsten etc) geldt dat je zorg moeten dragen voor een veilige omgang met het materiaal. Dat 

betekent dat je de gegevens niet onbeheerd achterlaat en dat je er geen foto’s van maakt en 

verspreidt op sociale media. Ook moet je de gegevens zo mogelijk anonimiseren. Bij toetsen die je 

meeneemt naar de opleiding kan dat bijvoorbeeld door de naam van de leerling met zwarte stift 

onleesbaar te maken. 

Digitale gegevens (bijvoorbeeld geanalyseerde opdrachten van leerlingen die gebruikt worden in een 

opdracht voor een vak aan de universiteit) moet je uploaden via Nestor. Die omgeving is afdoende 

beveiligd door de RUG. Videobeelden moet je ook uploaden via Nestor (je begeleiders maken een 

P2GO-opdracht aan in Nestor). 

Als je de digitale persoonsgegevens hebt geüpload in Nestor moet je ze zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk binnen 4 weken, verwijderen van je gegevensdrager (camera/laptop/USB-stick/mail). 

Wie mogen persoonsgegevens allemaal inzien? 
Alleen jij en je begeleiders (vakcoach, schoolopleider, tutor, vakdidacticus) hebben toegang tot 

persoonsgegevens van leerlingen. Deel de persoonsgegevens dus niet met derden!  

Een uitzondering vormen persoonsgegevens die onderdeel zijn van een eindproduct van een vak van 

de opleiding. Daar hebben tzt ook de directie, examencommissie en leden van een visitatiecommissie 

toegang toe. 



 
 

Nog even over het filmen. Moet ik toestemming aan leerlingen en hun ouders vragen 

om te filmen in de klas? 
In principe hoef jij dat niet te doen. De RUG heeft de stagescholen gevraagd om leerlingen en 

eventueel ouders toestemming te vragen voor het feit dat er gefilmd kan worden in de klas. Mochten 

er leerlingen zijn die geen toestemming hebben gegeven, dan hoor je dat van je begeleider op 

school. Je kunt deze leerlingen dan bijvoorbeeld achterin de klas buiten beeld van de camera zetten. 

Je moet voordat je gaat filmen wel altijd checken bij de schoolopleider of vakcoach of de leerlingen 

en ouders daadwerkelijk toestemming hebben gegeven en of de school geen bezwaar heeft tegen 

filmen in de klas. Als leerlingen en ouders nog geen toestemming hebben gegeven, moet dat eerst 

gebeuren voordat je kunt filmen. Het is daarom handig om hiernaar te vragen aan het begin van je 

stage. 

Ik mag van mijn school niet filmen! Wat nu? 
Scholen zijn erg huiverig geworden over het filmen van leerlingen door onduidelijkheid rond de 

toepassing van de AVG. Hoewel de RUG samen met de juridische afdeling een protocol heeft 

opgesteld en dit naar scholen heeft gestuurd, verbieden sommige scholen voor de zekerheid het 

filmen helemaal.  

We zijn druk bezig met het vinden van een oplossing voor dit probleem. Mocht je op jouw school niet 

mogen filmen, meld dit dan op tijd bij je tutor of vakdidacticus. Je kunt dan een vervangende 

opdracht gebruiken ter vervanging van een video-opdracht. Dit heeft echter niet de voorkeur. 

Wat als er iets mis gaat? 
Mocht je constateren dat gegevens in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, neem dan zo 

snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, contact op met de Functionaris 

Gegevensbescherming van de RUG, Arjen Deenen via cert@security.rug.nl. 

Hoe zit het eigenlijk met mijn eigen persoonsgegevens? 
In het protocol dat we naar scholen hebben gestuurd, is ook geregeld dat ze jouw persoonsgegevens 

(contactgegevens, studieresultaten etc.) moeten vernietigen nadat je je stage hebt afgerond. De 

Lerarenopleiding deelt in principe alleen je naam en contactgegevens met de stageschool. Als we 

denken dat de school meer informatie nodig heeft, vragen we jou altijd eerst om toestemming om 

extra informatie te delen. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.   
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