Privacy & onderwijs op afstand

Privacybegeleiding
Gebruik van de webcamera tijdens Remote
Teaching
Bijgewerkt: 16 april 2020
Deze leidraad is bedoeld om docenten te helpen begrijpen wanneer en hoe de webcam moet
worden gebruikt bij het opnemen van onderwijs op afstand. Deze richtlijnen zijn gericht op het
creëren van een veilige academische omgeving voor zowel docenten als studenten.
Dit document zal worden bijgewerkt naarmate nieuwe best practices worden vastgesteld.
Controleer de datum bovenaan de pagina om te zien of er nieuwe wijzigingen zijn aangebracht.
Voor vragen over onderwijs op afstand kunt u terecht bij de Helpdesk Portal waar u deze kunt
indienen.

Moeten studenten hun webcams aanzetten?
Het gebruik van een webcam voor onderwijs mag alleen worden gedaan als het een
toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs of een noodzakelijk onderdeel is van het
onderwijs. Als het niet nodig is, dan moet de standaardinstelling zijn dat alle leerlingen hun
camera's uit hebben staan.
Als u uw les wilt opnemen, moet de les via Kaltura worden gehost. Het opnemen van kleine
interactieve klassen of werkgroepen via MSTeams wordt niet aanbevolen.

Toestemming vragen voor opname
Docenten moeten toestemming krijgen om een college of klas op te nemen wanneer een nietUniversiteit Leiden student of docent (bijv. gastdocenten, proefpersonen etc.) in de video is
opgenomen. Deze toestemming dient voorafgaand aan de les of lezing per e-mail te worden
aangevraagd. Bij het vragen van toestemming dient u:
1) Het doel van de opname te vermelden.
2) Te vermelden hoe de opname beschikbaar wordt gesteld en aan wie.
3) De duur te vermelden dat de opname beschikbaar is en dat deze wordt opgeslagen. Het
is de verantwoordelijkheid van de docent om deze video te verwijderen zodra de duur
van de beschikbaarheid en opslag voorbij is.
Als de opname alleen betrekking heeft op Leidse universiteitsdocenten en -studenten kunnen
de stappen onder "Opnemen van colleges of lezingen met studenten in Kaltura" worden
gevolgd.
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Opnemen van colleges of lezingen met studenten in Kaltura
Als u een college wilt opnemen zijn dit een aantal stappen die genomen moeten worden om de
privacy van de studenten te beschermen:
1. Alle studenten moeten op de hoogte worden gebracht van het feit dat de les wordt
opgenomen. U kunt de volgende tekst met hen delen voor het begin van de les:
Dit college zal worden opgenomen om [doel in te voegen]. Als u uw video niet wilt laten
filmen, zet uw camera dan niet aan tijdens de les. Deze opname wordt beschikbaar gesteld
via de Videoportal. De opname zal beschikbaar zijn tot [datum invoegen wanneer u de
video wilt verwijderen]. Deze opnames kunnen indien nodig gebruikt worden voor
verdere scholing.
Opmerking: De locatie waar deze video's worden opgeslagen en beschikbaar zijn, kan
veranderen. Deze handleiding zal worden bijgewerkt om rekening te houden met dergelijke
technische wijzigingen en de gevolgen ervan voor de privacy.
2. Controleer voordat u met de opname begint of de studenten zich ervan bewust zijn dat
u het bovenstaande bericht hebt gedeeld en/of dat zij het hebt gelezen.
3. Studenten kunnen dan beslissen of ze hun webcamera's al dan niet aan willen hebben
tijdens de opname.
Let op: Als u later in het college besluit dat u wilt beginnen met opnemen, volg dan samen
met hen de stappen 1-3 en geef de studenten de gelegenheid om hun camera's uit te
schakelen.
Opmerking: Het is de verantwoordelijkheid van de docenten om de video's te verwijderen
voor de juiste datum die in de bovenstaande tekst is opgenomen.

Aanbevolen tools
Het is aan te raden om een van de door de universiteit ter beschikking gestelde tools te
gebruiken. Het wordt niet aanbevolen om niet-universitaire tools te gebruiken, omdat deze
niet worden ondersteund door de universiteit en ernstige privacy-implicaties kunnen hebben
voor zowel studenten als docenten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van
Remote Teaching.

De volgende punten zijn verboden met betrekking tot opnames
van colleges en lezingen
1. Ongeoorloofde fotografie of registratie (video-opname) van online onderwijs;
2. Het gebruik van faciliteiten die worden aangeboden voor studie voor andere
doeleinden dan studie;
3. Het gebruik van delen van digitale onderwijsproducten, waaronder beelden of
geluidsopnames van online lezingen en werkgroepen voor privégebruik;
4. Het illegaal kopiëren en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
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5. Het verspreiden van informatie die beledigend, beledigend of lasterlijk is voor
individuen of groepen.
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