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Doelstelling protocol  Met het plaatsen van camera’s op het Vechtdal College komt de 

privacy van leerlingen, personeel en derden in het geding. De 
Stichting Vechtdal College1 (verder te noemen het Vechtdal Colle-
ge) mag niet zomaar allerlei maatregelen treffen en is gebonden 
aan de bepaling van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP). Het plaatsen van camera’s is toegestaan als het noodza-
kelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van 
de school. Beveiliging van eigendommen tegen diefstal en vernie-
ling is zo’n belang. Ook de bescherming van de veiligheid van leer-
lingen, personeel en bezoekers wordt gedefinieerd als een 
gerechtvaardigd belang. De doelstelling van cameratoezicht is het 
helpen handhaven van de openbare orde en toezicht in het kader 
van de veiligheid van personen en eigendommen. 

 
Verankering protocol  De werking van het protocol incidentenregistratie vindt haar oor-

sprong in het beleidsdocument 'project integrale veiligheid Vecht-
dal College' dat door het toenmalige CMT is geaccordeerd in 
oktober 2005 en vervolgens aan de medezeggenschapsraad is 
voorgelegd voor instemming. 

 
Wetmatigheid   De WBP dient de bescherming van persoonsgegevens. Wordt een  

videoverzameling (meerdere beelden) geordend volgens bepaalde 
criteria, zodat de personen die op videobeelden staan makkelijker 
kunnen worden teruggevonden bij raadplegen van een aangelegd 
bestand, dan is de WBP van toepassing.  De videoregistratie van 
het Vechtdal College voldoet aan de bepalingen van de Wet Be-
scherming Persoonsgegevens (WBP). Er dient aan bepaalde  wet-
telijke criteria, zoals in de wet omschreven, te worden voldaan. 
Hierbij moet gedacht worden aan de bewaartermijn, de toegangs-
rechten tot de registratie en het gebruik van videobeelden. 

 
Rechtmatigheid   Mits periodiek gecommuniceerd, opgenomen in de schoolregels 

van het Vechtdal College en aangekondigd binnen de school in de 
zogenaamde nieuwsbrieven, is registratie van videobeelden moge-
lijk. De vuistregel is dat aan het publiek (medewerkers, leerlingen, 
bezoekers) van het Vechtdal College duidelijk en permanent in-
formatie over cameratoezicht dient te worden gegeven. Bij het be-
treden van plaatsen waar videoregistratie plaats vindt dient dit op 
duidelijke wijze (bordjes) kenbaar te worden gemaakt. Tevens 
dient jaarlijks, bij voorkeur aan het begin van het schooljaar, een 
publicatie in de nieuwsbrief te worden opgenomen.  
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Registratie beelden   De videobeelden worden met een technisch hulpmiddel (camera) 
opgenomen en digitaal vastgelegd op een gegevensdrager (com-
puterschijf). De beelden worden maximaal 7 dagen bewaard en 
vervolgens overschreven.  

 
Actoren   De verantwoordelijke, degene die formeel zeggenschap heeft over 

de verwerking van de persoonsgegevens, is de algemeen direc-
teur/bestuurder van het Vechtdal College. Het bevoegd gezag wijst 
één of meerdere bewerkers aan. Dit zijn functionarissen werkzaam 
bij het Vechtdal College die de bevoegdheid (geautoriseerd) heb-
ben om beelden te bekijken, te bewaren en uit te lezen. Er wordt 
een lijst aangelegd met namen van functionarissen die zijn geauto-
riseerd om beelden te bekijken, te bewerken en uit te lezen. De 
adviseur veiligheid is door of namens de algemeen direc-
teur/bestuurder geautoriseerd.  

 
Communicatie   Het protocol zal jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar 

worden gepubliceerd in alle nieuwsbrieven en interne publicaties 
van het Vechtdal College. De publicatie vindt ook jaarlijks plaats in 
de schoolregels voor leerlingen. 

 
Managementrapportage  Periodiek, maar in ieder geval één maal per drie maanden, wordt 

door het hoofd facilitair een overzicht aangeleverd aan de alge-
meen directeur/bestuurder en de directeur bedrijfsvoering van het 
Vechtdal College, indien gebruik is gemaakt van de beelden voor 
het gerechtvaardigde belang van de school. Deze lijst wordt tevens 
ter beschikking gesteld aan de adviseur veiligheid van het Vecht-
dal College. 

 
Geldigheid en werkings- Het protocol is geldig voor alle locaties van het Vechtdal College. 
sfeer   Het treedt in werking vanaf het moment van vaststelling door de 

algemeen directeur/bestuurder van het Vechtdal College na in-
stemming van de medezeggenschapraad. 


