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Cameratoezicht bij Winkler Prins

Inleiding
Binnen Winkler Prins wordt al lange tijd gebruik gemaakt van cameratoezicht. Onderstaand beleid is in
samenspraak met de MR vastgesteld.
Omschrijving
Cameratoezicht houdt in dat bepaalde ruimten binnen en buiten de school met behulp van camera’s
worden bewaakt. Verder is er sprake van het opnemen van beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal wordt
digitaal bewaard voor een bepaalde periode.
Doelstellingen
Met cameratoezicht willen we het volgende bereiken:
1. Vergroten van de veiligheid van medewerkers, leerlingen en andere bezoekers/gebruikers van
Winkler Prins.
2. Vergroten van het gevoel van veiligheid van medewerkers, leerlingen en andere
bezoekers/gebruikers van Winkler Prins.
3. Creëren van de mogelijkheid om kritische situaties achteraf te kunnen analyseren.
4. Het terugdringen van vandalisme en/of inbraken door de preventieve werking van cameratoezicht.
5. Het verkrijgen van materiaal dat gebruikt kan worden als bewijslast in het geval van
grensoverschrijdend of onwettig gedrag van zowel bij de school betrokken deelnemers als ook
van mensen die niet bij de school betrokken zijn.
Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn van kracht:
1. Cameratoezicht is niet gericht op een specifiek doel.
2. De volgende functionarissen hebben toegang tot het beeldmateriaal: de directeur deelschool en
het hoofd facilitaire dienst. Bij afwezigheid van beiden hebben de plaatsvervangers toegang tot
het beeldmateriaal.
3. Het beeldmateriaal wordt in principe na 7 dagen vernietigd. In langere vakanties wordt het
beeldmateriaal gedurende de lengte van de vakantie plus maximaal 7 dagen bewaard. Voor
beeldmateriaal dat grensoverschrijdend of onwettig gedrag registreert en dat als bewijsmateriaal
kan worden gebruikt voor interne disciplinaire maatregelen, dan wel gebruikt wordt bij aangifte bij
de politie of om schadevergoeding te verkrijgen geldt de 7-dagen termijn voor vernietiging van het
beeldmateriaal niet.
4. Op locaties waar sprake is van cameratoezicht zal dit bekend worden gemaakt door middel van
borden in de openbare ruimten.
Tot slot
1. Het beleid m.b.t. Cameratoezicht is vastgesteld door het bevoegd gezag van Winkler Prins op 23
juni 2017 nadat de medezeggenschapsraad van Winkler Prins heeft ingestemd met het beleid in
de vergadering van 22 juni 2017.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van dit beleid.
3. Het protocol is via www.winklerprins.nl te downloaden of op verzoek bij een lid van het
managementteam van de school op te vragen.
4. Het protocol kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, met inachtneming van
de geldende bepalingen.
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