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Regeling cameratoezicht
Inleiding
Schoolbesturen hebben een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
van leerlingen en medewerkers. Ter bevordering van de veiligheid zijn er bij de locaties van de
scholengemeenschap camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door de school noodzakelijk
gevonden om belangen en eigendommen van leerlingen, medewerkers en de scholengemeenschap te
bewaken en waar nodig te beschermen.
Uit artikel 8 sub f van de wet bescherming persoonsgegevens kan worden afgeleid dat het plaatsen van
camera’s in het kader van het veiligheidsbelang van de school is toegestaan. In deze regeling zijn de
afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera’s, het bekijken van de beelden en de
opslag van beeldmateriaal.

Artikel 1. Informatie
Bij alle ingangen van de schoolterreinen en -gebouwen is kenbaar gemaakt dat er op Ubbo Emmius
gebruikt gemaakt wordt van cameratoezicht. Deze kennisgeving is een wettelijke verplichting.

Artikel 2. Zichtbaarheid camera’s
1. De camera’s ten behoeve van:
a. bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen
b. beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden en het
d. vastleggen van incidenten
zijn zichtbaar opgehangen. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s tenzij sprake is
van situaties zoals genoemd in lid 2.
2. In bijzondere gevallen, bij aannemelijke vermoedens van onrechtmatig handelen van leerlingen of
personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst met als doel het onrechtmatig
handelen vast te leggen.
3. Het plaatsen van verborgen camera’s op toiletten en in douches is niet toegestaan.
4. De in lid 2 genoemde camera mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelen, genoemd in lid 1.
5. Alleen de directie is bevoegd om tot inzet van verborgen camera’s over te gaan. Voordat de inzet
van verborgen camera (‘s) daadwerkelijk plaatsvindt, dient de directie vertrouwelijk de bestuurder
hierover te informeren.
6. De bestuurder meldt bij het College Bescherming Persoonsgegevens het voorgenomen verborgen
cameratoezicht en doet een verzoek voor een zogeheten voorafgaand onderzoek. De directeur mag
pas beginnen met het cameratoezicht als het CBP dit heeft goedgekeurd.
7. De bestuurder informeert na de toestemming van het CPB terstond vertrouwelijk de voorzitter MR.
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Artikel 3. Bewaartermijn beelden
1. De camerabeelden worden na schooldagen maximaal 4 weken bewaard, dan wel tot na afronding
van het geconstateerde incident. Indien er in de periode geen incidenten hebben plaats gevonden
of zijn gemeld bij de directie, worden ze terstond verwijderd.
2. Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop een incident is afgehandeld
bewaard.
3. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de
politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 4. Bekijken van opgeslagen beelden
1. Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden
door de directie.
2. Medewerkers die zonder toestemming opgeslagen niet-verborgen camerabeelden kunnen bekijken,
zijn: de conciërge, teamleider, directie en bestuur.
3. Het bekijken van de camerabeelden geschiedt slechts voor zover het bekijken van de beelden
verband houdt met:
a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;
b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
d. het vastleggen van incidenten.
4. Ter beoordeling aan en alleen in aanwezigheid van de directie kunnen niet-verborgen
camerabeelden bekeken worden door belanghebbenden.
5. Belanghebbenden zijn direct betrokkenen die in het kader van een onderzoek/incident betrokken
zijn bij:
a. fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen
b. psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen
c. seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten
d. vernieling en of diefstal van eigendommen
6. Beelden van de verborgen camera kunnen alleen bekeken worden door de bestuurder en directie.
Na toestemming van de directie kunnen directbetrokkenen de beelden bekijken.

Artikel 5. Verstrekken van de camerabeelden aan derden
1. Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in art. 2 lid 1
genoemde onderdelen of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
2. Ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van de Wbp;
3. Anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, van de Wbp.
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Artikel 6. Informatie aan ouders
1. Indien een leerling – in het belang van het oplossen van een incident – wordt verzocht
camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan voordien op de hoogte gesteld. Ouders kunnen
het bekijken van de beelden desgewenst bijwonen.
2. Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “dader” geïdentificeerd
wordt, worden hiervan door de directie op de hoogte gesteld en hebben het recht de beelden
binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.
3. Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen
desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover
geïnformeerd.

Artikel 7. Overige bepalingen
1. In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de directie. Hierover wordt gerapporteerd aan de
bestuurder van Ubbo Emmius.
2. Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, wordt de voorzitter van de
MR hiervan door de bestuurder vertrouwelijk op de hoogte gesteld.

Vastgesteld door het bestuur d.d. 29 mei 2015,
na instemming van de Medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015.
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