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Inleiding

Veiligheid op school is een belangrijk thema. In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet hebben

schoolbesturen een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van

medewerkers en leerlingen. Om te monitoren kan een school camera's plaatsen. Het gebruik van

camera's wordt door het Stedelijk Gymnasium Schiedam (STGS) noodzakelijk gevonden om belangen en

eigendommen van leerlingen, medewerkers en de school te behartigen en waar nodig te beschermen. Dit

wordt gedaan in aanvulling op bestaande maatregelen, zoals bijvoorbeeld het veiligheidsprotocol.

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het scholen onder bepaalde

voorwaarden toegestaan gebruik te maken van cameratoezicht, te meer omdat het cameratoezicht op het

STGS onderdeel is van maatregelen waarmee zaken gemonitord kunnen worden.

In dit protocol cameratoezicht zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de camera's,

het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal. Bovenstaande valt onder de bredere

noemer 'Cameratoezicht'.  Hiernaast bestaan ook video-opnames. Video-opnames hebben als doel

opleiding, begeleiding en/of coaching en worden uitsluitend gemaakt nadat daarvoor uitdrukkelijke

toestemming van de betrokken medewerkers is verkregen en de betrokken leerlingen vooraf zijn

geïnformeerd.

Het protocol is in overeenstemming met de AVG.
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Doelen cameratoezicht

De doelen van het cameratoezicht zijn:

● Het verhogen van emotionele en fysieke veiligheid op school voor aanwezigen.

● Betere analyse van incidenten. 

● Een preventieve werking om bijvoorbeeld diefstal, vernieling en overlast te voorkomen.

● Het monitoren van de eigendommen en de schoolomgeving.

Informatie

Bij alle ingangen van het gebouw en bij de ingang van het schoolplein is kenbaar gemaakt dat er gebruikt

gemaakt wordt van cameratoezicht. Op deze wijze worden bezoekers, medewerkers en leerlingen

zichtbaar en duidelijk geïnformeerd dat er camerabewaking aanwezig is.

Zichtbaarheid camera’s

De locatie van de camera’s is bepaald door de schoolleiding (in overleg met de installateur van de camera

installatie). De camera’s zijn zichtbaar opgehangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De opgenomen camerabeelden worden gedurende de wettelijk vastgestelde bewaartermijn bewaard. Bij

constatering van een incident kunnen de daarop betrekking hebbende beelden worden bewaard zolang

deze nodig zijn voor een vervolgactie.

Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard,

echter niet langer dan 4 weken.

Camerabeelden worden aan derden overhandigd als daar een wettelijke grondslag voor is. Deze derden

nemen dan de rol van verwerkingsverantwoordelijke over.

Bekijken van camerabeelden

Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een
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lid van de schoolleiding. De opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in het bijzijn van een lid van de

schoolleiding bekeken worden.

Medewerkers die onder toestemming opgeslagen camerabeelden kunnen bekijken, zijn specifiek

aangewezen medewerkers door de schoolleiding.

Actuele camerabeelden mogen, door specifiek aangewezen medewerkers, alleen met toestemming van

de schoolleiding bekeken worden. 

Ter beoordeling aan de schoolleiding en in aanwezigheid van de schoolleiding kunnen beelden bekeken

worden door belanghebbenden. Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie

of geweld: fysiek geweld (o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen), psychisch geweld (o.a. lastig

vallen, bedreigen, achtervolgen), ongewenste intimiteiten en vernieling en/of diefstal van eigendommen.

Het is betrokkenen alleen toegestaan beelden te bekijken waarop betrokkene zelf staat.

Indien de schoolleiding niet aanwezig is, of als de schoolleiding zelf betrokken is bij een situatie waarin de

veiligheid in het geding is, is het college van bestuur van de OSVS gerechtigd de beelden te bekijken.

Beheer cameratoezicht systeem

Medewerkers van systeembeheer zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te

controleren op het functioneren van het systeem. Het bekijken van beelden is niet toegestaan zonder

expliciete toestemming van de schoolleiding en steeds in het bijzijn van een lid van de schoolleiding.  Het

opnamesysteem wordt jaarlijks gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.

Informatie aan ouders inzake camerabeelden

Ouders van een leerling die een incident meldt of bij het incident betrokken is dat het bekijken van

camerabeelden noodzakelijk maakt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld. Indien

een leerling - in het belang van het oplossen van een incident - wordt verzocht camerabeelden te

bekijken, worden ouders hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Ouders kunnen het bekijken van de

beelden desgewenst bijwonen.

Als een leerling na het bekijken van de camerabeelden als “dader” geïdentificeerd wordt, worden ouders

hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld. Zij hebben het recht de beelden binnen de

bewaartermijn uit dit protocol te bekijken. Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de

politie noodzakelijk maakt, kunnen door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders

worden hierover geïnformeerd.
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Geheimhouding camerabeelden

Personen die werkzaam zijn bij of ten behoeve van het Stedelijk Gymnasium Schiedam (in het kader van

de uitvoering van hun (onderhoud)werkzaamheden) bij de verdere verwerking van camerabeelden zijn

betrokken, zijn ingevolge dit protocol verplicht tot geheimhouding jegens derden van de

persoonsgegevens en/of de privacygevoelige informatie, waarvan zij in het kader van de uitvoering van

hun werkzaamheden kennisnemen.

Overige bepalingen

In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de schoolleiding. Als om een dringende reden van het

protocol moet worden afgeweken, wordt, indien mogelijk vooraf, de voorzitter van de MR hiervan op de

hoogte gesteld.
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