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Surveilleren bij toetsen via online proctoring (en ook via MS teams of soortgelijke 
programma’s) op de laptop van de student maakt inbreuk op de privacy van studenten.  
De HvA gaat vanaf 21-22 weer op locatie toetsen afnemen en zal alleen nog gebruik maken 
van online surveillance bij onvoldoende capaciteit op locatie.  

Ervaring van het afgelopen jaar heeft geleerd dat online afname voor bepaalde doelgroepen 
een optie kan zijn. Studenten in deze doelgroepen doen het tentamen dan op een eigen 
locatie tegelijkertijd met de studenten op locatie. Het gaat om: 
- studenten in het buitenland; 
- studenten met een functiebeperking; 
- studenten in quarantaine. 
In deze notitie beschrijven wat wel en niet mogelijk is voor deze doelgroepen. 
Digitale surveillance op de laptop van de student geldt voor de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) als verwerking van persoonsgegevens. Het is een inbreuk op 
de privacy en moet aan de AVG-eisen voldoen.  
Aan de meeste eisen (doel van de verwerking, privacy by default en design, beveiliging, 
bewaartermijnen) kan worden voldaan. De AVG eist voor de verwerking ook een zogeheten 
deugdelijke grondslag. Deze notitie behandelt de vraag of er grondslagen zijn die gebruik 
van digitale surveillance voor genoemde doelgroepen als extra optie mogelijk maken. 
 
 
Verschil met of zonder opnames? 
Het gebruik van het programma op de laptop van de student en het kunnen waarnemen van 
de privé-omgeving is een inbreuk op privacy. Ook als er geen opnames worden gemaakt 
geldt de AVG. De AVG gaat daarbij uit van het zoveel mogelijk beperken van de 
privacyinbreuk. Dit houdt in dat altijd de afweging moet worden gemaakt of opnames 
noodzakelijk zijn. En opnames vormen een uitbreiding van de verwerking en daarmee ook 
een uitbreiding van de risico’s (denk aan opslag beveiliging, vernietiging)  

 

Wat zijn mogelijke grondslagen? 
In de AVG staan 6 zogenaamde ‘grondslagen1’. Iedere verwerking heeft een grondslag 
nodig om legitiem te kunnen worden uitgevoerd. Daarbij moet een keuze worden gemaakt, 
er kan (maar) één grondslag aan een verwerking worden gekoppeld. Deze moet ook volledig 
toepasbaar zijn. Een stapeling van meerdere grondslagen (shoppen uit passende criteria) is 
niet toegestaan. Bij digitale surveillance zijn 2 van deze grondslagen het meest relevant. Dat 
is namelijk wanneer de verwerking: 

a. noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang van de HvA; 
b. met toestemming gebeurt van degene van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn 

(de student). 

 
1  Artikel 6 lid 1 AVG. 



 
Als het gaat om het reguliere tentamenaanbod bepaalt het management de afnamevorm, bij 
incidentele situaties beslist de examencommissie over een mogelijke afwijking. Hieronder 
worden de te hanteren kaders geschetst. 
 
 
Grondslag gerechtvaardigd belang 
De AVG stelt drie eisen waaraan moet zijn voldaan om op basis van gerechtvaardigd belang 
persoonsgegevens te mogen verwerken2.  
- een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een 
derde; 
- de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens voor de behartiging van dit 
belang; 
- een belangenafweging: de voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de 
bij de gegevensbescherming betrokken persoon niet prevaleren. 
 
Deze eisen kwamen gedeeltelijk aan de orde in het Kort Geding van de UVA3. Bij de UVA, 
een openbare instelling, ging het om de vraag of er een vergelijkbare grondslag mocht 
worden toegepast: een “algemeen belang was of een taak die aan de UVA was 
opgedragen” (conform artikel 6 lid 1 sub e AVG). Het belang vloeit voort uit de taak om 
onderwijs te verzorgen, examens af te nemen en diploma’s te verstrekken, waarbij de 
kwaliteit van dat onderwijs en van de te verstrekken diploma’s moet worden gewaarborgd. 
Voor de HvA, géén publieke instelling, geldt niet de regel van het “algemeen belang” maar 
kan wel analoog worden geredeneerd dat er een gerechtvaardigd belang is (artikel 6 lid 1 
sub f AVG), nu de HvA als private instelling op grond van de WHW dezelfde taak heeft. 
Daarnaast is er ook het gerechtvaardigde belang van studenten om studievertraging te 
voorkomen. 
In het kader van de noodzaak overweegt de rechter allereerst dat in veel gevallen een 
alternatief mogelijk is in de vorm van open boek-tentamens, essays of andere 
inleveropdrachten. Maar voor een aantal gevallen, zoals multiple choice bachelor-
tentamens, die zijn gericht op kennisreproductie en waaraan grote groepen studenten 
deelnemen, zijn die alternatieven niet geschikt. De rechter achtte het voldoende aannemelijk 
dat er op dat moment noodzaak bestond om tentamens online af te nemen. 

Vervolgens constateert de rechter dat studenten gedurende het gehele tentamen onder 
toezicht van een surveillant dienen te staan. Vanwege de mogelijkheden tot fraude is 
proctoring hiervoor geschikt en noodzakelijk. De rechter constateert dat voldoende 
aannemelijk dat er bij online proctoring gedurende de periode dat als gevolg van de Covid-
19 crisis geen tentamens op de campus kunnen plaatsvinden, sprake is van een 
noodzakelijke gegevensverwerking. 

 
De rechter laat zich niet uit over de belangenafweging, deze is niet opgenomen in AVG-
artikel 6.1 sub e omdat bij de vaststelling van een “algemeen belang de wetgever die 
afweging al heeft gemaakt. Ook hier kan naar analogie van de uitspraak geredeneerd 
worden dat de belangenafweging niet anders uit zou moeten vallen. 
 

 
2 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_gerechtvaardigd_belang.pdf 
3 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2917 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_gerechtvaardigd_belang.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2917


Het Hof Amsterdam4 heeft op 1 juni 2021 in hoger beroep de uitspraak van de Rechtbank 
bevestigd. Daarbij ik ook duidelijk gemaakt dat de rechtvaardiging van proctoring tijdelijk is: 
“Indien de noodzaak van online tentaminering komt te vervallen dan ontstaat wel een geheel 
ander debat dan thans is gevoerd”. 

 
Is gerechtvaardigd belang als grondslag toepasbaar voor de drie groepen? 
 
* Studenten met een functiebeperking of quarantaine 
Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat deze grondslag kan worden gebruikt zolang 
tentaminering op de campus onmogelijk is vanwege Covid-19. Zodra de crisissituatie voorbij 
is, kan immers worden teruggevallen op de reguliere tentamineringen op de campus. En in 
die situatie was al voorzien in de omstandigheid dat studenten verhinderd kunnen zijn 
tentamens bij te wonen (op grond van ziekte/functiebeperking of andere oorzaken). 
Afwezigheid wegens quarantaine is daarbij niet wezenlijk anders van aard dan afwezigheid 
wegens ziekte.  
Omdat kan worden teruggevallen op de voorheen geldende voorzieningen is er geen 
noodzaak meer aan te tonen voor online proctoring. 

* Studenten in het buitenland 
Wel biedt deze grondslag mogelijk ruimte voor studenten die in het buitenland verblijven. 
Ook voor hen geldt dat tentaminering op de campus niet mogelijk is. Hierbij zijn de volgende 
afwegingen van belang: 
-gerechtvaardigd belang: zowel instelling als student hebben belang bij het voorkomen van 
studievertraging: 
-noodzaak: dit is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Zijn er andere vormen van 
tentaminering mogelijk, is tentaminering op een ambassade een reële optie, is de duur van 
het verblijf in het buitenland beperkt waardoor de potentiële studievertraging dat ook is (en 
de situatie eerder vergelijkbaar is met een student die wegens ziekte een afzienbare periode 
afwezig is): 
-belangenafweging: hoe verhoudt de inbreuk op de privacy zich tot de te beschermen 
rechten van de student? 
 

Grondslag toestemming van de student 
Voor het gebruik van toestemming geldt als voorwaarde dat de toestemming “vrijelijk moet 
zijn gegeven”. Dit is alleen mogelijk als de betrokkene een werkelijke keuze heeft en 
daarover ook daadwerkelijk controle kan uitvoeren. Heeft de betrokkene geen echte keuze, 
kan hij of zij de toestemming niet weigeren dan is de toestemming niet vrij en daarmee niet 
geldig5.  
De onderwijscontext compliceert het gebruik van toestemming. Niet alleen is er sprake van 
machtsongelijkheid tussen student en instelling, vaak zal het zo zijn dat bij weigering door de 
student diens studievoortgang nadelig wordt beïnvloed. Als dat het geval is, is er evenmin 
sprake van een vrije keuze. 

Dit brengt met zich mee dat toestemming als grondslag wel gebruikt kan worden, maar 
alleen als er een reële keuze wordt gegeven. Bijvoorbeeld als de student ook kan kiezen 
voor tentaminering op de campus, of een andere tentamenvorm (bijvoorbeeld een 

 
4 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 
 
5 Overweging 42 AVG 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1560


aangepaste opdracht) en dat voor hem ook een redelijk en passend alternatief is. En een 
weigering aan proctoring mee te werken voor de student ook geen nadelig gevolg heeft.  

Is toestemming als grondslag toepasbaar voor de drie groepen? 

* Studenten in het buitenland
Voor hen is online surveillance geen optie, want er is geen vrije keuze mogelijk, zij kunnen
immers geen gebruik maken van een alternatief op de campus, en zouden studievertraging
oplopen als zij weigeren.

* Studenten met een functiebeperking
Online surveillance is alleen mogelijk op basis van toestemming als student ook een reëel
alternatief wordt geboden, bv. tentaminering op de campus of een andere toetsvorm waarbij
geen surveillance nodig is, zodat de student een vrije keuze heeft. Het alternatief mag niet
nadeliger zijn want dan is er geen sprake van een echt vrije keuze. De inschatting is dat het
lastig is een gelijkwaardig alternatief te bieden, als b.v. toegankelijkheid van de campus een
probleem is valt hetzelfde tentamen op HvA locatie af. Een andere tentamenvorm kan ook
bezwaarlijk zijn.

*Studenten in quarantaine
Voor hen geldt hetzelfde als voor studenten met een functiebeperking, ook zij moeten een
vrije keuze hebben.

Conclusies op hoofdlijnen 

Voor welke groep kan welke grondslag mogelijk worden toegepast? 

Groep Kan de grondslag 
gerechtvaardigd belang 
worden gebruikt? 

Kan de grondslag 
toestemming worden 
gebruikt? 

Buitenland V  
Mogelijk na zorgvuldige 

afweging 
X 

Functiebeperking 
X 

~  
Probleem: gelijkwaardig 

alternatief 
Quarantaine 

X 
~  

Probleem: gelijkwaardig 
alternatief 

Dit betekent concreet dat alleen voor studenten in het buitenland een afweging kan worden 
gemaakt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als dit voor een groep 
studenten geldt beslist de opleidingsmanager of online afname mogelijk is; geldt het voor 
een individueel geval dan beslist de examencommissie. 

Voor de overige twee doelgroepen -functiebeperking en quarantaine- geldt dat er alleen een 
mogelijkheid is bij de grondslag toestemming, maar dat deze problematisch is. Dat betekent 
dat deze studenten het tentamen op locatie moeten doen.  
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