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Gedragscode OMO onderwijs op afstand 
 
 

Het is belangrijk dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op 
afstand kan volgen. 
 
Naast het onderwijskundige aspect, dus hoe onderwijs op afstand wordt vorm 
gegeven, zijn ook de AVG (privacy)-aspecten belangrijk. Hierbij spelen de verdeling 
van schermtijd, beschikking over goede apparatuur en een goede internetverbinding 
een belangrijke rol.  

 
Microsoft TEAMS is de goedgekeurde functionaliteit voor wat betreft digitale meetings. 

 
Het is belangrijk dat duidelijk wordt gecommuniceerd naar ouders en leerlingen 
waarvoor onderwijs-op-afstand bedoeld is, namelijk: Onderwijs op afstand is bedoeld 
voor leerlingen die, om wat voor reden dan ook niet fysiek bij de les aanwezig kunnen 

zijn. Deze vorm van onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zo min mogelijk 
leerachterstand oplopen. De faciliteit is er om de continuïteit van het onderwijs voor al 
onze leerlingen te kunnen waarborgen en wordt verzorgd door docenten. Wanneer een 
leerling onderwijs op afstand volgt is dit vooraf altijd overlegd met de school. 
 
Het tot beschikking hebben van de juiste middelen (apparatuur en internetverbinding) 
wordt door de ouders/leerling zelf geregeld. De school is hiervoor niet 

verantwoordelijk. Als ouders/leerlingen hierbij tegen problemen aanlopen, kan 
hierover met de school in gesprek worden gegaan om te kijken of er met elkaar 
gewerkt kan worden aan een passende oplossing zodat de leerling onderwijs kan 
blijven volgen. 
De school is verantwoordelijk voor de middelen die door de school gefaciliteerd zijn 

aan de docent/medewerker. 
 

 
Algemeen 
Voor onderwijs op afstand gelden dezelfde regels als voor de lessen die klassikaal 
worden gegeven. Iedereen houdt zich aan de leefregels die op school gelden. 
 
Aanvulling op regels betreffende onderwijs op afstand:  

• Het is absoluut niet toegestaan om tijdens onderwijs op afstand (audio en/of 
video) opnames te maken! Niet door de leerlingen en niet door de docent.  
NB. De docent kan wel kiezen om audiovisueel materiaal te delen of het 
instructiedeel van de les op te nemen. Als hij/zij dit doet zijn hierop de AVG-regels 
van toepassing. Geen persoon (zowel docent als leerlingen) komt in beeld, zeker 
niet op een compromitterende wijze. Het gaat om de leerstof, niet om het in beeld 
hebben van personen. 

• De rechten van beeldmateriaal van het onderwijs op afstand liggen bij de school. 

 
 
Voor docenten 
• Houd je aan de geldende gedragsregels in de benadering van leerlingen. 
• Werk samen met collega’s en deel succesvolle werkvormen. 
• Begin iedere online les met een instructie over de verwachting in gedrag van de 

leerlingen. Bijvoorbeeld hoe ze kunnen aangeven dat ze een vraag hebben of het 
uitzetten van hun microfoon. 
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Voor leerlingen 
• Reageer niet anoniem op artikelen, berichten etc. maar zeg wie je bent.  
• Gedraag je online zoals je dat ook binnen (en buiten) de school hoort te doen. 

• Gebruik sociale media in de les ALLEEN als je daarvoor toestemming hebt van 
de docent. 

• Reageer niet op andere berichten van binnen of buiten de school tijdens 
lestijd. 

• Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook, opnames, foto’s, 
schermafbeeldingen, video’s en/of geluid van de lessen te maken, op te slaan 
en/of te delen. 

 
Meer informatie 
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode, die algemeen 
bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging. 

Kennisnet heeft een heleboel informatie verzameld op https://vo.lesopafstand.nl/ 

waaronder cameragebruik bij les op afstand. Verder is Nettiquette altijd te gebruiken. 
Deze omvat richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.  Daarnaast zijn 
er talloze instructiefilmpjes over het gebruik van Microsoft Teams. 
 
 
 
 

 

 

file:///C:/Users/ms.goosen/Downloads/OMO%20integriteitscode%20(2).pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvo.lesopafstand.nl%2F&data=02%7C01%7Cms.goosen%40omo.nl%7Cd63b90e9e7b74b3fbc4b08d849c0f58e%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637340440386497108&sdata=9bcg99ONWd0dWhlw9PN92Q37cYGr%2FmNIpJe5cqo5drU%3D&reserved=0
https://vo.lesopafstand.nl/lesopafstand/privacy-en-beveiliging/cameragebruik-bij-les-op-afstand/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FNettiquette&data=02%7C01%7Cms.goosen%40omo.nl%7Cd63b90e9e7b74b3fbc4b08d849c0f58e%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637340440386507106&sdata=kL1mVTg9RuPd2jsXMC%2B8vW%2BKpmVgL1vOeLRRfBbrYBI%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCowr2ozUeybhJ5BHIhRicPg?reload=9

