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Inleiding
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken
van beelden en de opslag van beeldmateriaal.
Doel
Met het plaatsen van camera’s willen wij de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen,
ouders, medewerkers en bezoekers bevorderen en de eigendommen van de school en haar
gebruikers beschermen. Het is niet mogelijk om dit doel via permanent toezicht door personen te
realiseren, omdat het gebouw en het terrein daarvoor te groot zijn en de bezetting van toeziend
personeel daarvoor te klein is. De bekostiging is niet toereikend om meer personeel in te zetten voor
deze preventieve taken.
Nader gespecificeerde doelen:
 24-uurs toezicht
 Bewaking in verband met toegang gebouw en terreinen
 Bewaking in verband met schade door vandalisme en diefstal
 Bewaking in verband met het plegen van strafbare feiten
 Herkenning of identificatie van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest
 Bevorderen (van het gevoel) van veiligheid
 Preventie onwenselijk gedrag
Informatie
Bij alle ingangen van het schoolgebouw/-terrein wordt via bordjes kenbaar gemaakt dat er
cameratoezicht is.
Zichtbaarheid camera’s
De camera’s zijn zichtbaar opgehangen. Er wordt alleen in bijzondere gevallen (fraude en/of diefstal)
gebruik gemaakt van verborgen camera’s. Hiervoor zijn voorwaarden van toepassing.
Voorwaarden verborgen camera
Er wordt alleen van een verborgen camera gebruik gemaakt als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Het lukt de school niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of
fraude.
 Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk.
 De inbreuk op de privacy van de leerlingen, medewerkers en bezoekers is zo klein mogelijk.
 De school heeft de leerlingen en medewerkers er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in
bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn.
 De school informeert de betrokken leerlingen en medewerkers achteraf over het gebruik van de
verborgen camera.
 De school heeft toestemming van de medezeggenschapsraad voor het gebruik van een
verborgen camera.
 De school meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en
vraagt een voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst dan of het
gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.
Informeren van medewerkers, leerlingen/ouders en bezoekers (derden)
Medewerkers, leerlingen en ouders worden vooraf geïnformeerd, dat er in het gehele schoolgebouw
cameratoezicht is. Dit wordt vermeld in de schoolgids en op de website.
In de school hangen verwijzingen dat er gebruik maakt wordt van cameratoezicht.
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Bewaartermijn beelden
De camerabeelden worden maximaal 4 weken (wettelijke termijn) bewaard. Als er in de periode
geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de schoolleiding worden de beelden
automatisch overschreven. In weekenden en vakanties gaat de termijn van 4 weken in, gerekend
vanaf de eerste schooldag na het weekend of de vakantie.
Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld
bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is
gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier
weken is dan niet van toepassing.
Inzage van de beelden
 De livestream van de beelden wordt permanent getoond in de conciërgeloge en wordt
gemonitord door de dienstdoende conciërges. De beelden zijn daar ook voor anderen te zien.
Het is een weergave van de veiligheidssituatie op dat moment in en om de school die ook voor
een ieder die zich daar bevindt is waar te nemen.
 Opgeslagen camerabeelden kunnen, indien nodig, bekeken worden door de conciërges.
 Ter beoordeling van een lid van de schoolleiding en in aanwezigheid van een lid van de
schoolleiding kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden. Belanghebbenden zijn
slachtoffers en daders van een vorm van agressie, bedreiging, geweld, diefstal en het plegen van
strafbare feiten. Indien een betrokkene de beelden mag inzien betreft dit alleen de beelden die
hem of haar betreffen. De beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal en/of ter identificatie
van daders en slachtoffers.
 Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als ‘dader’ geïdentificeerd
wordt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld en hebben het recht de
beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.
 Camerabeelden die een incident registeren, dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt,
kunnen door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover
geïnformeerd.
Inzage door derden
Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden nadere gegevens vorderen, zullen die
worden verstrekt. Dit geldt voor de camerabeelden alsmede de daaraan gekoppelde
gegevensverstrekking. Gegevensverstrekking aan derden, anders dan politie en justitie vindt nooit
plaats.
Beheer systeem
Het installatiebedrijf is alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het
functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan, anders dan om te
controleren of het systeem naar behoren werkt. De opnameapparatuur dient deugdelijk beveiligd te
zijn, zowel interne opslag als, indien van toepassing, externe opslag.
Rechten betrokkenen
Betrokkenen hebben alleen recht op inzage/verwijdering van de beelden, als zij specifiek kunnen zijn
over de plek, de dag en het tijdstip waarop zij gefilmd zijn. Het moet om beelden gaan die betrekking
hebben op de betrokkene. Toestemming is ter beoordeling van een lid van de schoolleiding.
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Klachtenprocedure
Indien een medewerker, leerling/ouder of een derde een klacht heeft over het cameratoezicht, dan
is de Klachtenregeling van toepassing. Eerste aanspreekpunt bij een bezwaar tegen een beslissing is
de plv.rector.
Overige bepaling
In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de plv.rector. Bezwaar tegen deze beslissing kan
bij de rector-bestuurder worden neergelegd.
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