
Veilig videogebruik 
voorop

Samen de kwaliteit van lesgeven verhogen met behulp van video, reflectie en feedback – dat is waar IRIS Connect 

voor staat. Om te kunnen ontwikkelen dien je je kwetsbaar op te stellen, en dat kan alleen in een veilige 

omgeving. Dit begint met eigenaarschap hebben en houden over de eigen beelden, maar het gaat verder dan 

dat. In dit document vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de veiligheid binnen IRIS Connect.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Alle data wordt opgeslagen op beveiligde servers. Deze servers staan, zoals 

verplicht, binnen de Europese Unie - namelijk in Ierland.

Hoe lang wordt mijn data 
opgeslagen?

Het antwoord op deze vraag is deels afhankelijk van 

de situatie. Dit hebben wij allemaal verduidelijkt in 

een verwerkersovereenkomst gebaseerd op Het 

Onderwijsconvenant. De belangrijkste punten uit 

deze overeenkomst zijn:

De data blijft opgeslagen zolang als de 

gebruiker zijn of haar data niet zelf verwijderd;

Of totdat de gebruiker door schoolbeheer 

wordt verwijderd;

Of totdat de licentie niet meer geldig is;

En de back-up wordt automatisch verwijderd 

wanneer het abonnement niet wordt verlengt. 

Hoe borgt IRIS Connect de 
veiligheid van de gebruikers?
IRIS Connect voldoet volledig aan de Europese 

GDPR eisen en is zelfs nog strikter dan wettelijk 

noodzakelijk. Dit doen wij omdat een veilige 

omgeving een van de randvoorwaarden is voor 

succesvolle ontwikkeling. 
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Lees hier de gedetailleerde documentatie

irisconnect.nl/msc 

Neem contact op om een 
verwerkingsovereenkomst met ons af te sluiten

Hoe borgt IRIS Connect mijn 
veiligheid zodra een opname in 
het platform staat?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, maar 

ook hier: jouw opname is en blijft van jou. Zodra de 

opname is geüpload naar jouw unieke IRIS Connect 

account, beschermen we je opname op diverse 

manieren:

De eigenaar van de video kiest met wie hij 

of zij deelt, en kan op elk moment het 

delen stoppen of intrekken;

Een gedeelde video kan nooit door de 

ander worden doorgestuurd;

Video’s kunnen niet gedownload worden en 

dus niet op sociale media terecht komen;

Gedeelde video’s kunnen niet door de ander 

worden bewerkt; 

Video’s kunnen in het platform in een anonieme 

modus gezet worden waardoor mensen niet 

herkenbaar in beeld zijn.

Hoe borgt IRIS Connect mijn 
veiligheid tijdens het maken van 
een opname?
Het belangrijkste: jouw opname is en blijft van jou. 

De veiligheid tijdens het maken van een opname 

wordt op diverse manieren geborgd. Lees maar mee:

Lesopnames, of opnames in de groep, zijn 

gekoppeld aan een versleuteld en persoonlijk 

IRIS Connect account;

Tijdens het maken van de opname gaan de 

beeldschermen op zwart;

Opnames kunnen in de anonieme modus 

worden opgenomen waardoor mensen niet 

herkenbaar in beeld zijn;

Opnames worden automatisch verwijderd van 

de hardware (er zwerven dus geen extra 

kopieën rond op allerlei apparaten);

In de IRIS Connect Record App (waarmee je de 

opnames maakt) is het niet mogelijk om een 

opname terug te kijken. 

Hoe dienen gebruikers om te gaan met gedeelde beelden?

Hier maak je natuurlijk onderling afspraken over, maar ook wij delen onze kennis en ervaring graag. 

Ons advies is dan ook als volgt:

Geef alleen feedback op de gestelde hulpvraag;

Geef zelf het goede voorbeeld:

Intern begeleiders, coaches en 

teamleiders nemen ook zichzelf op;

Directie neemt ook de vergaderingen op.

Beoordeel eigen/andermans lespraktijk niet te snel. 

Zo mis je mogelijk het meest interessante. Wacht 

met een oordeel totdat je een volledig beeld hebt 

en kijk daarna desnoods nog eens rustig terug.

Coachen is niet beoordelen, maar juist de ander tot 

eigen inzicht laten komen door het stellen van de 

juiste vragen of geven van gerichte feedback.
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Onze adviseurs helpen je graag, neem gerust contact met ons op

coachenreflect.nl/contact
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Hoe borgen we IRIS Connect 
binnen ons beleid? 

Ga je starten met het gebruik van IRIS Connect? 

Dan is het essentieel vast te leggen waar het 

hulpmiddel voor wordt gebruikt en hoe dit te 

borgen is binnen jullie beleid. Onze adviseurs 

kunnen je hierbij helpen. 

Neem contact op via:

coachenreflect.nl/contact
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Er zit altijd een delete optie op het eigen 

materiaal;
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