
 
 

 

Protocol cameratoezicht 

1 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. Als school hebben wij de plicht om de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen.  
Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen 
en medewerkers behartigen en beschermen. Dat het bestuur van OSGS hiertoe bevoegd is blijkt uit de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
2 Wettelijke plicht tot het verstrekken van informatie over het feit dat 

het gebouw bewaakte gebieden heeft. 

Bij de ingangen van de gebouwen en bij de entree van het terrein is kenbaar gemaakt, d.m.v. borden, 
dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. 
De camera’s zijn zichtbaar opgehangen en er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. In 
bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen of personeel, kunnen 
er tijdelijke camera’s worden toegevoegd.   
 
3 Het doel van cameratoezicht. 

– Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal  
– 24 Uur toezicht  
– Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest  
– Bevorderen van het gevoel van veiligheid  
– Preventie van onwenselijk gedrag  
– Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten  
– Ter beveiliging van dure gebruiksgoederen  
 
4 Bewaartermijn beelden. 

– De camerabeelden worden 2 weken bewaard op een aparte server waar alleen de afdeling ICT en 
facilitair bij kan. Deze beelden worden verwijderd als er in die periode geen incidenten hebben 
plaatsgevonden of zijn gemeld. 

– Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld 
bewaard, maar niet langer dan 4 weken (wettelijke termijn). 

– Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan door 
de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is 
dan niet van toepassing. 

– De beelden die langer dan 2 weken worden bewaard worden bewaard op een beveiligde server 
waar alleen de afdeling ICT toegang tot heeft.  

 

Datum 
07-01-2016 
 
Contactpersoon 
Bestuur 
 



5 Het bekijken van beelden. 

– De manager stafbureau, de afdeling facilitair, ICT en de conciërges hebben toegang tot het systeem 
waarop de beelden worden vertoond en opgenomen;  

– De opgeslagen beelden kunnen uitsluitend in opdracht van een lid van de directie door 
medewerkers van de school  worden bekeken. 

– Actuele beelden mogen alleen met toestemming van een lid van de directie bekeken worden door 
medewerkers van de school.  

– Leerlingen mogen onder geen beding de camera beelden zien. 
– Alleen bij de receptie staat er een klein scherm waarop de receptie de buitencamera’s in de gaten 

kan houden;  
– Alleen de afdeling ICT en de medewerker facilitair zijn gemachtigd om, na toestemming van de 

directie, videobeelden tijdelijk op te slaan. 
 
6 Beheer van het systeem. 

De afdeling ICT is alleen gerechtigd de benodigde software te installeren en te controleren op het 
functioneren van het systeem. 
 
7 Informatie aan ouders. 

Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als ‘dader’ geïdentificeerd wordt, 
worden hiervan door de directie op de hoogte gebracht. Zij hebben het recht de beelden binnen de 
bewaartermijn van 4 weken te bekijken. 
Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen 
desgevraagd door de politie worden bekeken en meegegeven. Het meegeven aan de politie kan alleen 
als ze een verzoek van de officier van justitie bij hebben. Betrokken leerlingen en ouders worden 
hierover geïnformeerd. Ouders van het slachtoffer en het slachtoffer mogen geen camerabeelden 
bekijken .  
 
8 Overige Bepaling. 

a In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de directie. 
b Als er om een dringende reden van het protocol afgeweken moet worden, kan dit alleen in overleg 

met de bestuurder. 
c Klachten over het gebruik en de toepassing van het camerasysteem dienen binnen 2 weken na het 

incident ingediend te worden bij de bestuurder. De afhandeling verloopt volgens de 
klachtenprocedure.  

 
 
 
 
 
Goedgekeurd door de bestuurder   Datum: 1 februari 2016 
P. van de Ven 


