AVG Principes CGO opnames colleges en hybride onderwijs
Inleiding
In dit document beschrijft de CGO het beleid en de werkwijze ten aanzien van het opnemen
van colleges. Dit document is via de website van de CGO-Hbo raadpleegbaar. Het document
onderbouwt de keuzes die de CGO maakt ten aanzien van het digitaal opnemen en
beschikbaar stellen van opnames met een onderwijsdoelstelling.

Grondslag van opnames
De opnames worden gemaakt omdat dit noodzakelijk (artikel 6 AVG) is om de gesloten
overeenkomst tussen de student en de CGO, met als oogmerk het verzorgen van
onderwijs/cursussen, uit te voeren. Dit met name met het oog op in het buitenland
verkerende studenten die afstandsonderwijs volgen.
De grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is artikel 9, tweede lid,
sub a en sub g van de AVG jo. artikel 22, tweede lid, sub a en c en artikel 30, tweede lid, sub
a van de UAVG.

Communicatie over opnames
Als we iets willen opnemen dan doen we dat niet stiekem. We zijn transparant over wat we
doen en als we iets willen opnemen dan spreken we dit af voordat een vergadering, college
of toets begint.

Als we iets opnemen doen we dit met een doel
De opnamen zijn vooral bedoeld voor studenten die in het buitenland verkeren. Zij zijn niet
in de gelegenheid de colleges fysiek bij te wonen en worden op deze wijze in staat gesteld
op afstand ons onderwijs te volgen. In tweede instantie zijn de opnamen bedoeld voor
studenten die, om welke plausibele reden dan ook, redelijkerwijs niet aanwezig konden zijn
tijdens de fysieke colleges.

We doen het op de meest privacy vriendelijke manier
We nemen op met Teams. Het maken van opnames van colleges wordt in principe geregeld
vanuit en/of door de studieleider dan wel het secretariaat. Nadat is gecommuniceerd dat
het college wordt opgenomen, is iedereen voor zichzelf verantwoordelijk voor het al dan
niet uit zijn van zijn camera/microfoon. Advies is naar alle studenten om deze uit te zetten
bij een opname. Na afloop van het opgenomen college moet de docent de mogelijkheid
bieden om degenen die tijdens de opname niets wilde vragen dat alsnog te kunnen doen.
Wanneer er sprake is van hybride onderwijs (een deel van de studenten is fysiek aanwezig
bij het college en een deel van de studenten volgt digitaal het college) gebeurt dit ook via
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Teams. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt (zie voor verdere informatie het kopje ‘Hybride
onderwijs’ aan het einde van dit document). Het verlenen van toestemming voor opnames
van de colleges is onderdeel van de voorwaarden waaronder studenten zich hebben
ingeschreven bij de opleiding.

Opslag en beschikbaar stellen
Alle opnames worden opgeslagen en bewerkt door de studieleider dan wel het secretariaat.
De opnames worden gepubliceerd via Vimeo en blijven in principe tot het tentamen van
desbetreffende vak beschikbaar. Het Vimeo-kanaal is afgeschermd, de video’s zijn alleen
bereikbaar via een door het secretariaat verstrekte link. Opnames mogen niet beschikbaar
gesteld worden aan derden. De opnames zijn uitsluitend bedoeld voor studiedoeleinden.
•
•
•

CGO blijft te allen tijde eigenaar van alle opgenomen materiaal.
Degene die de opname maakt is verantwoordelijk voor het beheren van de
machtigingen.
CGO is verantwoordelijk voor het verwijderen van oude opnames.

Hybride onderwijs
In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten tot het hybride aanbieden van colleges. In
het geval van kennelijke overmacht door weersomstandigheden, calamiteiten of een
besmettelijke ziekte kan er besloten worden dat de studenten de colleges live online kunnen
volgen. Dit geschiedt alleen via door het secretariaat verstrekte links. Uitzenden en
opnemen gebeuren via Teams. Het secretariaat stelt hiervan docenten en studenten op de
hoogte.

CGO Hbo\Privacy en AVG\AVG principes opname colleges CGO Hbo

