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Richtlijnen voor ‘les op afstand’ bij Curio 

1. Toetsresultaten vmbo en examenresultaten vmbo/mbo worden uitsluitend in Magister en/of EOL 

geregistreerd. 

2. Aanschaf van persoonsgebonden hardware om afstandsleren te verzorgen gaat via deze regeling. 

 

 

Algemene richtlijnen 

 Zorg ervoor dat er geen privacygevoelige gegevens of andere personen ongewenst in beeld komen, zodra de 

camera aan staat; 

 Bij voorkeur wordt de achtergrond vervaagd, middels de opties die de applicatie daarvoor biedt (blurfunctie); 

 Bij voorkeur wordt er een headset of koptelefoon gebruikt; 

 Bij voorkeur wordt de microfoon gedempt. Als de microfoon aan staat, zorgt de spreker ervoor dat er geen 

privégesprekken of andere storende geluiden hoorbaar zijn. 

 Kleed je aan zoals je ook op locatie gekleed zou zijn. 

 

 

Voor studenten geldt: 

 De camera van de student moet (tijdelijk) aan wanneer de docent dit verlangt (bijvoorbeeld voor het 

vaststellen van de aanwezigheid). Indien een student dit weigert kan de docent dat eventueel als absentie 

registreren. 

 Studenten mogen de les niet opnemen en ook niet filmen; 

 Studenten mogen geen foto’s of screenshots van de les maken. 

 

Voor docenten geldt: 

 Docenten zijn in het kader van het geven van onderwijs in beeld, buiten deze beroepsessentiële uren geldt 

geen verplichting; 

 Bij voorkeur worden de lessen niet opgenomen. Mocht dit toch nodig zijn (bijvoorbeeld voor flipping the 

classroom, voor versnellers of instromers of om tijd- en plaatsonafhankelijk leren te bevorderen), dan dienen 

de studenten te worden geïnformeerd over het doel en bewaartermijn van de opname; 

 Deze opnames mogen niet openbaar gepubliceerd worden, niet met onbevoegden gedeeld worden en dienen 

na de afgesproken bewaartermijn verwijderd te worden. 

 

 

Aanvullende richtlijnen bij het streamen van een les vanuit een locatie met studenten: 

 Zorg ervoor dat de studenten die in de klas aanwezig zijn niet herkenbaar in beeld zijn. Hang de camera bij 

voorkeur achter in de klas. Op die manier zijn gezichten niet zichtbaar in beeld. 
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