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PRIVACYGEGEVENS BEDNET-PROJECT

1) Bednet-project
Bednet is een vorm van “synchroon internetonderwijs” (SIO), een concept waarbij
langdurig zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar onder bepaalde voorwaarden het recht
hebben om via internet van thuis uit de lessen te volgen. Op deze manier verbindt
Bednet zieke kinderen met hun eigen klas via internet. Zo blijft hun leerachterstand
beperkt en behouden ze sociaal contact met hun klasgenoten en leerkrachten. Het recht
op synchroon internetonderwijs werd structureel verankerd in het onderwijs van de
Vlaamse gemeenschap door de goedkeuring door het Vlaams Parlement van het
Onderwijsdecreet XXIV op 23 april 2014. Dit decreet zal verder worden uitgewerkt door
de Vlaamse Regering.
2) Werkwijze
In de klas en bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis worden een desktop of laptop,
beweegbare camera of webcam, microfoon en printer/scanner geplaatst.
De Bednettoepassing zorgt ervoor dat leerling en klas rechtstreeks in verbinding staan,
onder meer door het live doorsturen van beeld en geluid in beide richtingen. De leerling
kan de klas zien aan de hand van een beweegbare camera. Deze camera wordt bestuurd
door het zieke kind zelf, a.d.h.v. pijltjes in het Bednetprogramma.
Er worden geen beelden opgeslagen door het Bednetprogramma. De beelden worden
rechtstreeks doorgestuurd tussen leerling en klas en worden nergens bewaard.
Via een veilige verbinding kan worden ingelogd. Zo kan de zieke leerling zien en horen
wat er in de klas gebeurt en daardoor actief meedoen. Omgekeerd kunnen de leerkracht
en de klasgenoten de zieke leerling en zijn omgeving op het computerscherm zien.
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3) Maatregelen
In het kader van de gelden voorschriften inzake privacy voorziet Bednet de volgende
maatregelen:
1. De beelden die via de webcams in beide richtingen verstuurd worden, worden niet
bewaard. De zieke leerling ziet thuis enkel wat hij ook zou zien als hij op dat
moment in de klas zou zitten. In de klas zien de leerkracht en zijn klasgenoten
alleen dat wat ze zouden zien, als ze bij de zieke leerling op bezoek zouden zijn.

2. Na afloop van het Bednet-project wordt elke computer door de ict-support van
Bednet volledig nagekeken en worden alle gegevens gewist zodat die op een veilige
manier kan worden heringezet voor een andere zieke leerling en zijn klas.
3. Voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens heeft Bednet melding
gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De persoonlijke gegevens van de zieke leerling en de klasgenoten die worden
verwerkt,

omvatten o.a. antwoorden op vragenlijsten. Deze gegevens kunnen

worden ontvangen door Bednet, maar zullen niet worden doorgegeven aan derden
buiten

het

project.

In

rapporteringen

voor

externen

worden

eventuele

persoonsgegevens in elk geval volledig anoniem gemaakt.

Indien er incidenteel gegevens zouden worden verwerkt (bv. via de beelden) die
mogelijk als gevoelige persoonsgegevens worden beschouwd, is het binnen het
project hoegenaamd niet

de bedoeling deze informatie te verzamelen en te

verwerken als dusdanig. Gevoelige gegevens zijn o.a. persoonlijke gegevens die te
maken hebben met de raciale of etnische afkomst, met politieke opvattingen, met
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of met de gezondheid.

De categorieën van personen die mogelijk toegang hebben tot de persoonlijke
gegevens, zijn de geregistreerde persoon zelf (de zieke leerling), persoonlijke relaties
van de geregistreerde persoon (bv.

ouders

organisaties

de verantwoordelijken, en kunnen verder ook

opgevraagd

in

directe

relatie

worden

met

bij

de

of

leerkracht)

en

contactpersoon

individuen

van

of

Bednet,

________________________________________ (naam en contactgegevens).
De ouders van de andere leerlingen k u n n e n op elk moment van het onderzoek hun
toestemming

intrekken.

Dit

zal

uiteraard

schoolresultaten van hun kind.
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geen

gevolgen

hebben

op

de

Tevens hebben de ouders een recht van toegang tot de persoonsgegevens die
op hun kind betrekking hebben en beschikken ze over een recht van verbetering.
Dit laatste houdt in dat zij in voorkomend geval alle mogelijk onjuiste en/of
onvolledige persoonsgegevens die op hun kind betrekking hebben, kosteloos kunnen
laten verbeteren.
Voor het uitoefenen van voormeld recht van toegang en verbetering, of voor alle
andere vragen omtrent privacy, kan steeds contact opgenomen worden met Bednet:
Bednet vzw
Bondgenotenlaan 134 bus 4
3000 Leuven
Tel. 016/20.40.45
info@bednet.be

4. Bednet is zich bewust van de toepassing van de algemene wetgeving m.b.t. privacy
(meer

bepaald

de

Wet

van

8 december 1992

inzake

de

verwerking

van

persoonsgegevens) op de arbeidsplaats. Dit wil zeggen dat de gegevens in geen
geval aangewend of ter beschikking gesteld zullen worden voor doeleinden zoals
toezicht of controle van het personeel. De gegevensverwerking is uitsluitend
gericht op het functioneren van het Bednet-project, namelijk het bevorderen en
faciliteren van het leerproces van het zieke kind.
Hetzelfde geldt voor de CAO nr. 68 (afgesloten in de NAR op 16 juni 1998) die het
gebruik van bewakingscamera’s op de werkvloer omkadert. Bednet is zich bewust
van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en benadrukt
ook hier dat het gebruik van camera’s enkel in termen van bevordering van het
leerproces zal gebeuren. De functie van controle of bewaking als dusdanig is hier
nadrukkelijk afwezig.

5. De computers van de klas en de zieke leerling worden geblokkeerd voor het
downloaden van

extra software. Op deze wijze wordt de privacy nog beter

bewaard. De zieke leerling en de klasgenoten kunnen zelf geen enkele software
installeren. Dit kan enkel via de inzet van de ict-support van Bednet vzw.
Els Janssens
Directeur
Els.janssens@bednet.be
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