
Ja, de leerkracht mag jou verplichten je webcam aan te zetten. Leerkrachten

mogen zelf de regels bepalen in hun lessen. Zo moet je bijvoorbeeld je hand

opsteken om iets te vragen of mag je alleen maar Frans spreken tijdens de les Frans.

Je kan geen gebruik maken van het recht op privacy  om te weigeren je webcam of

microfoon aan te zetten. In een gewone les ben je ook zichtbaar.

Als iedereen de webcam en microfoon aanzet, kan de leerkracht iedereen zien en

horen net zoals in een fysieke les. Dat is goed voor het klasgevoel.

Beeld je in dat jij de leerkracht bent en niemand de camera aanzet. Dan praat je de

hele dag lang tegen een zwart scherm.

Opname mag niet zonder jouw toestemming

De leerkracht heeft wel jouw toestemming nodig als die de les wil opnemen.

Behalve bij een evaluatie, zoals een mondelinge toets of presentatie.

Wat als ik die webcam vervelend vind?

Voel jij je onveilig met een webcam? Vind je het vervelend omdat andere leerlingen

misschien screenshots van jou nemen? Bespreek dat met je leerkracht.

Via Smartschool kunnen leerkrachten instellen dat zij jou wel zien, maar de

leerlingen elkaar niet.

Wat als ik geen webcam kan aanzetten?

Is je internetverbinding te slecht? Heb je geen computer of webcam? Als

afstandsonderwijs moeilijk is voor jou, dan moet de school mee naar een oplossing

zoeken.
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Bel met Vlaamse

Scholierenkoepel

Bel 0495602520 op werkdagen,
9-17u.

Door tZitemzo 11-24 jaar

MAG EEN LEERKRACHT MIJ VERPLICHTEN OM DE

WEBCAM AAN TE ZETTEN IN EEN ONLINE LES?

PRAAT EROVER

Chat met tZitemzo

Di: 17-19u, wo: 10-17u, do: 17-19u.
Via het chat-icoon rechtsonder.

Mail met Vlaamse

Scholierenkoepel

Vul het formulier in en krijg
binnen de 2 werkdagen antwoord.

Ga langs bij tZitemzo

Gent. Woe: 14-17u. Andere dagen
op afspraak.

tel:0495602520
http://www.tzitemzo.be/
https://www.scholierenkoepel.be/contact/formulier
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2

