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1.  Inleiding  
Om de kwaliteit van het onderwijs op het Dr. Nassau College te optimaliseren wordt gebruik gemaakt 
van beeld coaching. Beeld coaches zijn betrokken bij het leren en professionaliseren van 
medewerkers en studenten van de lerarenopleiding.  Bij het filmen tijdens de les is vooral de 
interactie tussen de docent en de leerlingen van belang. Binnen de wetgeving van AVG mag dit 
beeldmateriaal verwerkt worden als er grondslag voor is. Beeld coaching valt onder de noemer 
zwaarwegend belang voor het Dr. Nassau College, het wordt immers ingezet om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren/optimaliseren. Daarnaast dient er toestemming te worden gevraagd van 
ouders of leerlingen 16+.  
 
Bij beeld coaching zijn integriteit, zorgvuldigheid en vertrouwen belangrijke waarden. Met die 
waarden worden de opnames dan ook behandeld. Op het Dr. Nassau College is een aantal mensen 
opgeleid tot beeld coach. De opnames van lessituaties worden alleen gebruikt ten behoeve van de 
professionalisering van de docent. De opnames worden veilig opgeslagen en worden niet langer 
bewaard dan strikt noodzakelijk.   
 
Deze procedure voorziet in een werkwijze voor beeld coaching op het Dr. Nassau College.  
 
2 Procedure beeld coaching 

Indien er in het kader van opleiding of intervisie beeldopnames worden gemaakt van lessituaties 
worden de volgende stappen gezet:  
 

1. De docent of leraar in opleiding wordt alleen gefilmd als hij/zij daar toestemming voor 
heeft gegeven. Deze toestemming wordt vastgelegd middels het toestemmingsformulier en 
wordt geadministreerd op de leslocatie.  

2. Leerlingen worden bij beeld coaching alleen in beeld gebracht als de school hiervoor 
toestemming heeft gekregen van ouders (indien de leerling jonger is dan 16) of de leerling 
zelf (indien 16 jaar of ouder). De toestemming wordt gevraagd middels een brief en 
vastgelegd middels een toestemmingsformulier i. De toestemming wordt geadministreerd 
op de leslocatie. Leerlingen voor wie het Dr. Nassau College geen toestemming heeft 
gekregen worden niet in beeld gebracht. 

3. Toestemming mag altijd weer worden ingetrokken. Indien de toestemming wordt 
ingetrokken wordt, wordt dit verwerkt in de administratie op school. De leerling/de 
medewerker wordt vanaf dat moment niet meer gefilmd en beelden worden niet meer 
gebruikt.  

4. Er wordt altijd gefilmd door een medewerker van het Dr. Nassau College. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een camera en een SD-kaart van het Dr. Nassau College.  

5. Het materiaal wordt na het filmen direct opgeslagen in de Onedrive van school en 
verwijderd uit het geheugen van de camera en uit het geheugen van de SD-kaart. 

6. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor beeld coaching. Na gebruik van het gefilmde 
materiaal worden deze zo snel mogelijk verwijderd.   

 
 
  



3 Stroomschema beeld coaching 

 
 


	1.  Inleiding
	2 Procedure beeld coaching
	3 Stroomschema beeld coaching

