
 
 

(Live)streamen 

QMALessen gebruikt ZOOM voor het (live)streamen van lessen1. Om te zorgen dat dat veilig 

en goed gebeurt, hebben we regels opgesteld. Het is belangrijk dat je je aan die regels 

houdt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medestudenten en docenten. 

Daar gaan we… 

1. Iedereen die aan de cursus meedoet, is verantwoordelijk voor de veiligheid in ‘de klas’. 

Geldt óók voor jou! 

2. Houdt iemand zich niet aan de gedragsregels? Spreek hem of haar er op aan. Wel 

vriendelijk blijven! 

3. Meld je aan voor de les via de uitnodigingslink in Outlook/agenda.  

4. Die link is alleen voor jou. Stuur hem dus niet door aan iemand anders. 

5. Zorg dat je (ruim) op tijd ‘in de klas’ zit.  

6. Je bent in beeld! En de plaats waar je zit ook. Zorg dat er geen dingen in beeld komen 

die je privacy kunnen schenden of die de kijkers kunnen afleiden. Je kunt het beeld 

eventueel ‘blurren’. Of kies je voor een QMALessen-achtergrond? 

7. Volg de aanwijzingen van je docent nauwkeurig op.  

8. Laat je microfoon en camera uitstaan, behalve als de docent je vraagt om ze aan te 

zetten.  

9. Hetzelfde geldt voor de chatfunctie. Gebruik die alleen als de docent dat vraagt. 

10. Heb je vragen tijdens de les? Even geduld. Je kunt ze op zaterdag kwijt. Dan is er een 

vragenronde. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kun je ze altijd nog per mail stellen. 

11. Maak geen opnames van de les, de docent en/of je medestudenten. Ook niet voor een 

afwezige medestudent. Die regelt gewoon zelf met de docent hoe hij of zij de les kan 

inhalen.  

12. Sociale media gebruiken tijdens de les? Dat doe je natuurlijk niet!  

13. Deel geen gestreamde beelden. Dus ook niet via sociale media.  

14. Jij bent de bofkont die de les mag volgen. Je familieleden en vrienden hebben pech 

gehad. Laat ze dus niet meekijken en gebruik een hoofdtelefoon/‘oortjes’ zodat ze niet 

kunnen meeluisteren.  

15. Pesten doe je natuurlijk niet! Het is niet alleen ontzettend kinderachtig en naar, het is 

ook verboden.  

16. Zet je schouders eronder! Dan haal je het beste uit de lessen, en uit jezelf. 

17. Denk je dat deze regels beter kunnen? Wij zijn blij met je tip(s)! 

 
1 Beelden waarop docenten en/of studenten voorkomen, worden gezien als persoonsgegevens. Het verwerken 
van deze gegevens is wettelijk toegestaan op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang van onderwijs 
(artikel 6 lid 1 sub e en f AVG). 


