
 

Online toetsing, Proctoring en Privacy 
 
Online toetsing en surveillance via Proctoring roepen de nodige vragen op. De Functionaris 
Gegevensbescherming heeft hierover op 17 maart een (voorlopig) advies uitgebracht 
waarvan de kern hieronder wordt weergegeven (FG/oa/20200317/onlinetoetsing, 
proctoring en privacy).  
 

Wat zegt ons beeldprotocol? 

Het beeldprotocol is te vinden op de privacysite van de hogeschool, toegankelijk via de tegel 
Privacy in het Startmenu. 
 
Foto’s en beeldmateriaal voor functioneel gebruik in het onderwijs  
19. Deze opnames worden gemaakt met een van de volgende doelen:  
a. Onderwijskundige ontwikkeling van de studenten  
b. Professionele ontwikkeling van de medewerkers 
 c. Digitale verspreiding van onderwijsmateriaal  
d. Persoonlijke communicatie tussen instelling en studenten  
20. Voor onderwijskundige doeleinden kunnen opnames worden gemaakt van studenten, 
bijvoorbeeld in het kader van hun competentieontwikkeling, voor het vastleggen van een 
presentatie met het karakter van een toets of om gericht feedback te kunnen geven.  
21. Hiervoor wordt geen toestemming aan de studenten gevraagd: de opnames worden 
gemaakt op grond van het gerechtvaardigd belang van NHL Stenden Hogeschool.  
22. Dat dergelijke opnames worden gemaakt, staat beschreven in het onderwijsmateriaal 
dat de student voor aanvang van de betreffende onderwijseenheid ontvangen heeft 
(eventueel in digitale vorm). Deze beelden worden veilig opgeslagen door de opleiding. 
Alleen door de opleiding geautoriseerde medewerkers of derden hebben toegang tot de 
beelden. De bewaartermijn is vastgelegd in de dataregisters en is afgestemd op de status 
van de opnames en de Selectielijst Hogescholen. 
 
Wat betreft punt 22 kan mijns inziens het CvB de noodsituatie rond het Coronavirus 
aangrijpen om hiervan af te wijken. 
 

Maar… online surveillance = verwerken persoonsgegevens 

De crux en de uitdaging zet hem in het begrip ‘proctoring’. Het verschil tussen fysiek en 
online surveilleren is dat er in het tweede geval persoonsgegevens verwerkt worden. Nader 
onderzoek en overleg lijkt mij op dit punt nodig. 
 
Voor digitaal toetsen kan in relatie tot het beeldprotocol en de AVG evenwel de volgende 
redenering worden aangehouden. 

• Dat wij bij reguliere toetsen surveilleren en dus de studenten scherp in de gaten 
houden is voor iedereen acceptabel. 

• Dat wij dat bij digitale toetsen ook doen, zou dus in principe ook acceptabel moeten 
zijn. 



• De student moet natuurlijk wel weten HOE hij in de gaten wordt gehouden en DAT 
hij in de gaten wordt gehouden. Dit is in principe niet anders dan bij iedere andere 
vorm van legitiem cameratoezicht. Legitiem cameratoezicht gebeurt nooit op basis 
van toestemming. 

• Als een onderwijsinstelling digitaal toetst is digitale surveillance een logische 
implicatie. 

• Het toepassen van die digitale surveillance doet de hogeschool op basis van haar 
gerechtvaardigd belang (AVG, art 6.1(f)) en dus NIET op basis van de toestemming 
van de individuele student. 

• Blijven over de condities, die te maken hebben met dataminimalisatie en met 
dataretentie. Je moet dus goed vastleggen dat de beelden nergens anders voor 
worden gebruikt en safe worden bewaard (zo kort mogelijk!). 

Volgens deze redenering zou er dus in principe geen belemmering zijn voor proctoring mits 
goed toegepast. Contra-argumenten zijn wellicht: 

• de ingrijpende wijze van de surveillance (God's view), die ook nog eens - al is het 
maar kort - wordt vastgelegd; het is een visuele inbreuk op de fysieke integriteit van 
de medemens; 

• de betrouwbaarheid (als ik in mijn elleboog nies, zegt de computer dat ik spiek) 
• de betrouwbaarheid van het systeem en zijn leverancier. 

Een PIA is daarom in alle gevallen een noodzakelijke eerste stap, evenals daaruit 
voortvloeiend goede afspraken met de leverancier, zo nodig in de vorm van een 
verwerkersovereenkomst. 
 
Een PIA of DPIA is een Data Protection Impact Assesssment oftewel een 
Gegevensbeschermingseffectbeoording. Hiervoor beschikt NHL Stenden Hogeschool over een 
digitale tool. Met zo’n PIA worden de privacyrisico’s in beeld gebracht, evenals de 
maatregelen die nodig zijn om die te mitigeren. 
 
Een geraadpleegde externe deskundige mailde naar aanleiding van dit advies. 
 
Jouw antwoord lijkt mij verstandig. 
Eens met de noodzaak voor een PIA. 
Dit is inderdaad cameratoezicht, en zie wat de AP daarover geschreven heeft. 
De vergelijking met de reguliere situatie (een surveillant aanwezig in de tentamenruimte) lijkt mij een 
goed argument voor het standpunt dat tegen de “online variant van surveillance bij tentamens” 
(online proctoring) niet op voorhand een privacy-bezwaar is. 
SURF heeft een paar jaar geleden een white paper over “online proctoring” geschreven. Dat helpt 
misschien bij de PIA. 


