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In het leerlingenstatuut staan de rechten en de plichten van leerlingen vermeld. De onderstaande 
richtlijnen gaan specifiek over het gebruik van internet - waaronder sociale media - en audio en zijn 
een aanvulling op het leerlingenstatuut. 

Inleiding 

Het Trinitas College ziet het gebruik van internet en apparaten als notebooks en mobiele telefoons als 
een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, met positieve kanten en met mogelijke risico’s. We 
willen onze leerlingen leren omgaan met het gebruik hiervan en we faciliteren mogelijkheden voor het 
inzetten hiervan in het leer- en ontwikkelproces.   
 
Sociale media 
‘Sociale media’ is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen. Bekende sociale media-sites zijn Twitter, Facebook, Instagram en 
YouTube. Dit zijn nuttige, moderne communicatiemiddelen. Zij kunnen een bijdrage leveren aan het 
leer- en ontwikkelproces en aan een positief imago van het Trinitas College. Maar het is belangrijk om 
te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van jezelf, 
medeleerlingen, medewerkers en van de school ook kunt schaden.  
 
Het Trinitas College vertrouwt er daarom op dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en 
andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit document opgesteld 
om in het bijzonder onze leerlingen daarvoor richtlijnen te geven. 
 

Gebruik van internet en digitale apparaten op het Trinitas College 

Gebruik voor leer- en ontwikkeldoeleinden 
 tijdens onderwijsactiviteiten mogen internet – en dus ook sociale media - en audio alleen met 

toestemming van de aanwezige medewerker van de school gebruikt worden;  
 bij toestemming voor gebruik draagt dit bij aan het leer- of ontwikkelproces van de leerling en 

gelden de richtlijnen zoals hieronder beschreven; 
 wanneer er geen toestemming is, zijn de apparaten niet bereikbaar (uitgeschakeld) en 

opgeborgen in de tas, in een door de docent beschikbaar gestelde opbergmogelijkheid of in de 
kluis van de leerling. 

 
Gebruik voor privédoeleinden 
Ook bij het gebruik in pauzetijden, tussenuren en voor privégebruik gelden de richtlijnen die hieronder 
zijn beschreven.  
 

  

Richtlijnen voor het gebruik van internet en audio 
 
op digitale apparaten zoals mobiele telefoons, notebooks en tablets. 
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Richtlijnen voor het gebruik van apparaten, internet en social media 
Wees respectvol -> over medeleerlingen en medewerkers van de school 

 uit je respectvol en vooral niet beschuldigend, aanvallend of op een andere manier kwetsend  
over anderen; 

 zorg voor een goede sfeer en zorg er voor dat een ander zich niet onprettig of onveilig voelt 
door jouw sociale media-gebruik;  

 deel alleen foto’s of video’s van medeleerlingen, docenten of ander medewerkers van het 
Trinitas College als hier schriftelijk door een medewerker van het Trinitas College toestemming 
voor is gegeven. 

 
Wees respectvol -> over jezelf 

 wees respectvol over jezelf in het gebruik van sociale media;  
 als je in een discussie op sociale media betrokken raakt waarvan je merkt dat die onplezierig 

wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen; 
 denk eerst na voordat je deelneemt aan een discussie op sociale media; het kan nooit kwaad 

twee keer na te denken voordat je een reactie plaatst. Overleg bij twijfel met een medeleerling 
of je mentor; 

 deel geen foto’s of video’s van jezelf waarvan je niet wilt dat die gedeeld worden: de foto’s en 
video’s kunnen immers makkelijk door anderen worden verspreid. 
Ook informatie die je alleen beschikbaar maakt voor "vrienden" kan makkelijk gekopieerd 
worden en beschikbaar komen voor de rest van de wereld; 

 houd je aan de wet en plaats dus geen zaken die in strijd zijn met de wet. Met het plaatsen van 
persoonsgegevens of foto’s zonder toestemming overtreed je bijvoorbeeld de wet op de 
privacy; met het plaatsen van smaad of laster handel je in strijd met het wetboek van 
strafrecht. 
 

Wees respectvol -> over het Trinitas College 
 maak op een verantwoorde manier gebruik van internet (sociale media) en de digitale 

apparaten. Respecteer hierbij de doelstelling en identiteit van de school;  
 hierbij horen geen illegale toepassingen van bestanden en geen (gods)lasterlijke, beledigende, 

aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende en intimiderende uitingen en 
uitingen die in strijd zijn met de wet; 

 als je iets communiceert wat direct of indirect gaat over het Trinitas College, doe dit dan niet 
negatief; niet over de school en niet namens de school. Als je ergens ontevreden over bent, 
stap dan naar je mentor, je afdelings- of teamleider of een vertrouwenspersoon. Voor 
negatieve communicatie lenen sociale media zich heel slecht en het leidt zelden tot 
oplossingen. 

Luisteren naar muziek of andere audio 
 voor het luisteren naar muziek of andere audio op het schoolplein en in de school maak je 

gebruik van oortjes of een koptelefoon. Dit betekent dat het niet hoorbaar is voor anderen.  
 

Afspraken nakomen 

In dit protocol staan de afspraken beschreven die we met elkaar maken en die gelden voor elke 
leerling van het Trinitas College. Als een leerling de afspraken niet nakomt, wordt het gebruik van 
internet en digitale apparaten tijdens schoolactiviteiten en schooltijd voor deze leerling tijdelijk niet 
toegestaan. Ook wordt het apparaat tot het einde van de schooldag in bewaring genomen door een 
medewerker van de school. Afhankelijk van de aard van het incident kan de leerling geschorst of zelfs 
verwijderd worden van school. Daarbij kan aangifte bij de politie worden gedaan als een wet is 
overtreden. Zie hiervoor ook het leerlingenstatuut en de geldende wet- en regelgeving. 
Door het volgen van deze richtlijnen geven we uiting aan het respectvol omgaan met elkaar. 
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Gebruik van foto’s en video’s door het Trinitas College  

We vinden het leuk om in onze publicaties, op onze website en in filmpjes beelden van leerlingen te 
gebruiken. Met ondertekening van het formulier bij aanmelding van een leerling voor het Trinitas 
College geven ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto en filmmateriaal gemaakt 
tijdens binnen en buitenschoolse activiteiten, projecten en reizen. 
Het is ook mogelijk dat algemeen beeldmateriaal tijdelijk wordt ingezet voor promotiedoeleinden van 
de school. Hiermee bedoelen we foto’s waarop meerdere leerlingen zijn te zien. Wanneer het gaat om 
gebruik van portretfoto’s op prominente plaatsen, zoals bijvoorbeeld het omslag van een 
wervingsbrochure, zal voor gebruik toestemming worden gevraagd aan ouders/verzorgers of aan de 
meerderjarige leerling zelf. 
 

Tot slot 

We realiseren ons dat de ontwikkelingen op het gebied van internet en sociale media razendsnel gaan. 
In dit protocol hebben we geprobeerd de belangrijkste richtlijnen en afspraken te vatten. De 
belangrijkste is misschien wel: Blijf nadenken, reageer respectvol en houd het belang van iedereen 
binnen het Trinitas College altijd voorop.  
 
Dit protocol is o.a. gemaakt met behulp van de social media policy generator van Budeco - the Business 
Development Company.  

 
 

https://www.budeco.nl/social-media-policy-generator/
https://budeco.nl/
https://budeco.nl/

