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Als de school de 
voorwaarden naleeft  
bij het plaatsen van een 
camera in de klas  
voor synchroon 
internetonderwijs zal een 
klastitularis dit niet 
kunnen verhinderen door 
zich te beroepen op het 
recht op privacy.

weigeren dat er 
voor een zieke leerling  
een camera in mijn klas 
wordt geplaatst?

Kan ik 

FACTCHECK

NEEE lk schooljaar kunnen in Vlaanderen meer dan 2.000 kinderen door ziekte of na een zwaar 
ongeval of een operatie voor een lange periode niet naar school. Meer dan 15 jaar geleden 

ontstond daarom de vzw Bednet om scholen die dat wilden te helpen in het aanbieden van fa-
cultatief synchroon internetonderwijs. Bednet zorgt ervoor dat een zieke leerling de les in zijn 
of haar eigen klas live kan volgen, van thuis uit of in het ziekenhuis. Vanaf 1 september 2015 
hebben zieke leerlingen ook echt het recht om via het internet van op afstand aan de lessen 
deel te nemen. Dat betekent dat voor zo’n leerling dan een camera in de klas wordt geplaatst.

Niet elke leraar voelt zich daar comfortabel bij. En wat met je privacy? Ook op de werkvloer 
beschikt elk personeelslid immers over het recht op privacy. Toch is dat recht niet onbeperkt. 
Soms botst het met het recht van de andere, in dit geval de zieke leerling die recht heeft op 
synchroon internetonderwijs. De school moet dus bij het plaatsen van een camera het belang 
van de zieke leerling afwegen tegen het recht op bescherming van de privacy van de gefilmde 
leerlingen en de personeelsleden. Zo zal de school goed moeten motiveren:
• voor welk doel zij een camera wil plaatsen,
• of die privacy-schendende maatregel in verhouding staat tot wat ze wil bereiken,
• of de school haar doel niet kan bereiken met een minder privacy-schendende maatregel.

Tot slot moet het beeldmateriaal ‘toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn ten op-
zichte van het vooropgestelde doel’. De camera moet daarom zo geregeld worden dat er geen 
overbodige beelden worden opgenomen. Er mogen ook niet meer camera’s geplaatst worden 
dan strikt noodzakelijk.

Belangrijk is dat met het synchroon internetonderwijs via de vzw Bednet geen beelden wor-
den opgeslagen door het Bednetprogramma. De beelden worden rechtstreeks gestuurd tus-
sen leerling en klas en worden nergens bewaard. Het spreekt voor zich dat scholen hier ook 
rekening mee moeten houden als ze met andere partners in zee gaan voor de realisatie van 
synchroon internetonderwijs.


