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Situering 

 
Deze beoordelingsmethode sluit aan op het raamwerk digitale didactiek van PBD GO!, maar focust op de 
privacy-implicaties van digitale toepassingen in een onderwijscontext. 
 
De hier gehanteerde definities zijn analoog met deze uit de nota digitale didactiek van PBD GO!, maar 
worden volledigheidshalve hier hernomen. 
 
Digitale leeromgeving:  Een leeromgeving wordt, in het bronnenboek ROK, gedefinieerd als de situatie 

waarin de leerling leert. Deze situatie omvat elementen zoals didactische leermiddelen, fysieke 
leeromgevingen, … Een digitale leeromgeving kunnen we beschouwen als een extra ondersteuning van 
de ‘reguliere’ leeromgeving om die sterker te maken. Ze brengt extra efficiëntie toe binnen de 
concepten plaats- en tijdsonafhankelijkheid (Synchroon / Asynchroon).  

 
Digitale leerplatformen: In een ‘reguliere’ leeromgeving kunnen we dit omschrijven als de ‘fysieke’ locatie 

waar het leren georganiseerd wordt. Voorbeelden zijn basketbalterrein, speelpleinen, klaslokalen, 
labo’s, werkplaatsen… Een digitaal leerplatform definieert de ‘virtuele’ (online) omgeving waarbinnen 
we de concepten van plaats- en tijdsonafhankelijkheid technisch mogelijk maken. Voorbeelden hiervan 
zijn platformen zoals Smartschool, MS Teams, Google Classroom, Wezooz Academy …  

 
Digitale leermiddelen: Leermiddelen beschouwen we als de leermiddelen die inhouden bevatten waar een 

leerling gebruik van maakt om tot leren te komen. Voorbeelden zijn handboeken. Digitale leermiddelen 
omvatten inhoudelijke bouwstenen. Ze worden ondergebracht op het digitale leerplatform, waardoor ze 
gebruik kunnen maken van de technische mogelijkheden van de concepten van plaats- en 
tijdsonafhankelijkheid. Hierdoor verkrijgen ze het voordeel dat ze flexibel aan te passen zijn aan de 
noden van groepen van leerlingen.  

 
Digitale tools: Met tools begrijpen we alle tastbare hulpmiddelen die het leren van een leerling kan 

faciliteren. Vb. Krijt, bord, passer, bal, plint. Digitale tools hebben een meerwaarde dat ze de concepten 
van plaats- en tijdsonafhankelijkheid ondersteunen. Voorbeelden van digitale tools zijn padlet (digitale 
post-its), pinterest (digitaal prikbord), quiz (MS Forms), ... 
 
 

De vlag die al deze ladingen dekt wordt verder ‘digitale toepassingen’ genoemd. Dit zijn alle toepassingen 
die werken op basis van informatie en communicatietechnologie die gebruikt worden in de context van een 
school of klas.  
 

Verantwoordelijkheid van de school 

Conform de AVG moet voor elke toepassing die wordt ingezet voor de verwerking van persoonsgegevens 
nagegaan worden welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dat gebeurt, hoe dat gebeurt, of deze 
worden doorgegeven (bvb aan adverteerders, datahandelaren, …) , welke beveiligingsmaatregelen daarbij 
worden genomen etc.. 

De privacy-impact van digitale toepassingen 

Een aanzet tot beoordelingsmethode  

Stafdiensten 
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De AVG verbiedt verder uitdrukkelijk dat men zich bij verwerkingen van persoonsgegevens door derden zich 
bij voorbaat van elke verantwoordelijkheid uitsluit door te vermelden dat de applicatie door derden werd 
ontwikkeld / wordt gerund. Als een GO!-instelling gebruikt maakt van een applicatie is die verantwoordelijk 
voor de persoonsgegevens die door deze applicatie worden verwerkt (dus ook als deze zouden worden 
doorverkocht, of als die applicatie onvoldoende beveiligd is). 

Het gebruiken van digitale toepassingen zonder dat deze gescreend worden is dus in strijd met de AVG en 
kan in geval van een gegevenslek ernstige nadelige gevolgen hebben. Deze tekst kan als leidraad dienen bij 
een eerste screening van digitale toepassingen door leerkrachten, directies en aanspreekpunten 
informatieveiligheid. De voorgestelde kernvragen dienen voor elke toepassing afzonderlijk te worden 
overlopen en gedocumenteerd.  

Deze vragen werden zo geformuleerd dat ze met ja /nee kunnen beantwoord worden, en waarbij ja de meest 
privacy-vriendelijke instelling is. De website/applicatie met de meeste ja-antwoorden (geselecteerde 
selectievakjes) brengt dan weinig privacy-gerelateerde risico’s met zich mee, terwijl een applicatie met 
weinig/geen selectievakjes te veel risico’s met zich meebrengt om in een schoolomgeving op een veilige 
manier te kunnen worden gebruikt. 

Algemene richtlijnen bij het gebruik van (gratis) digitale toepassingen 

Het internet is een quasi onuitputtelijke bron van interessante informatie en handige tools, maar is ook de 
plaats waar allerhande bekende tot obscure (mega)bedrijven  op zoek gaan naar persoonsgegevens. De 
begindagen van het vrije / argeloze delen van informatie liggen definitief achter ons, en een voorzichtig 
gebruiker van digitale toepassing doet er goed aan een voldoende kritisch en onderzoekende houding aan te 
nemen, het spreekwoordelijke ‘if you’re not paying for it, you’re the product’ steeds in het achterhoofd 
houdend. 

Vooral bij (gratis) tools  dien je de volgende basisregels in acht te nemen: 

- Maak gebruik van de toepassing zonder een account aan te maken wanneer dat kan 

 

- Gebruik bij webbased toepassingen zo veel mogelijk in anonieme browsermodus of een 

cookie-blocker  

 

- Geef steeds zo weinig mogelijk persoonsgegevens in (bvb alleen voornamen)  
 

Beoordelingshandvaten voorgeschreven door GDPR : privacy 

1. Worden persoonsgegevens verwerkt ?1 
Ja:  
AVG is van toepassing, verdere beoordeling privacy-impact is noodzakelijk 
let op: vanaf het ogenblik dat een account wordt aangemaakt die opslaat wat je voorheen hebt gedaan 
verwerkt de applicatie persoonsgegevens, zelfs indien de account wordt aangemaakt op basis van een 
fictieve naam 

                                                           

1 Deze informatie wordt binnenkort als een tag meegegeven op Klascement:  
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Nee: 
AVG is niet van toepassing 
Kan gebruikt worden indien het de veiligheid van de  
ICT omgeving niet in het gedrang brengt (bvb: bevat malware, virus, …) 

2. Beantwoordt de toepassing aan één van de volgende omschrijvingen ? 2 
o Verwerkt biometrische gegevens (bvb vingerafdruk, gezichtsherkenning, …) 
o Verwerkt op grootschalige wijze locatiegegevens (bvb Strava) 
o Verwerkt gevoelige gegevens (bvb medische gegevens, financiële gegevens) 
o Het gaat over een systeem van camerabewaking of gelijkaardig 
o Er worden op grote schaal gegevens van kinderen en jongeren uitgewisseld met andere 

instanties (dus buiten de school en los van de leverancier van de toepassing zelf) 
o Er wordt gebruikt gemaakt van toestellen met sensoren (bvb de sensoren in een 

smartphone) 
Ja: Indien de toepassing beantwoordt aan één van deze omschrijvingen is een uitgebreide assessment van 
de privacy vereist (een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling). Dit gebeurt door de 
aanspreekpunten informatieveiligheid (verder AIV), in samenspraak met de schooldirectie en DPO. Dit 
hoeft voor elke toepassing, maar niet voor elke school afzonderlijk. De reeds uitgevoerde assessments 
worden GO-breed bijgehouden op https://go.privacyperfect.com.   
Nee: er kan worden volstaan met het doorlopen van de “light” checklist 
 

 “light”checklist voor digitale toepassingen 
1. De toepassing werkt in de browseromgeving en 

vergt geen installatie 
Ja: OK Nee: checken op 

beveiligingsrisico’s 
2. Is er een beveiligde verbinding ? (https)3  Ja: OK Nee: niet gebruiken  
3. Er is een transparante privacyverklaring   Ja: OK Nee: advies AIV vragen 

4. gegevens ontwikkelaar zijn bekend Ja: OK Nee: advies AIV vragen  
5. Verwerkingsverantwoordelijke bevindt zich 

binnen territoriaal werkingsgebied A.V.G. ( 
Ja: OK Nee: advies AIV vragen 

6. De privacyverklaring stelt dat 
persoonsgegevens niet worden doorgegeven 
aan derden 

 Ja: OK Nee: advies AIV vragen 

7. Er worden geen tracking cookies geïnstalleerd Ja: OK  Nee: advies AIV vragen 

8. App werkt met cookieblocker op maximum- 
restricties (bvb Privacybadger, Adblocker)  

Ja: OK  Nee: advies AIV vragen 

9. App werkt met browser in ‘anonymous’ mode Ja: OK  Nee: advies AIV vragen 

10. Er is al een verwerkersovereenkomst 
afgesloten 

  Ja: OK  Nee: er moet een 
verwerkersovereenkomst 
worden afgesloten 
vooraleer de applicatie 
mag gebruikt worden 

                                                           

2 Deze lijst is ingekort en vereenvoudigd. Bij twijfel kun je terugvallen op de volledige lijst op de website van de VTC: 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_O_2020_01_DPIA_lijsten_v1_voor_web.pdf  
 
3 Indien op de vraag 1 ontkennend en vraag 2 bevestigend wordt geantwoord is er geen probleem: de site is veilig en 
er worden geen persoonsgegevens verwerkt.  

https://go.privacyperfect.com/#/login
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VTC/VTC_O_2020_01_DPIA_lijsten_v1_voor_web.pdf
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Voorbeelden van tools beoordeeld volgens deze methodiek:  

1. Capis¿ 
 

Capis¿ is een applicatie voor het creëren, delen en aanpassen van les- en cursusmateriaal. De leerkracht 

moet een account aanmaken en krijgt vervolgens toegang tot de op het platform gedeelde educatief 

lesmateriaal. Leerkrachten maken een account aan, of loggen in met een bestaande account van Google, 
Twitter, facebook, Classcement of Smartschool.  

Negatief : Er is geen privacyverklaring, geen aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke, er wordt niet 
aangegeven of persoonsgegevens waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt en evenmin of deze 
gegevens al of niet aan derden worden doorverkocht. Positief : Er worden geen tracking cookies 
geïnstalleerd, en de tool lijkt te werken in anonieme browsermodus.  

Conclusie: de leerkrachten die een account aanmaken (en vooral deze die een bestaand sociale media of 
smartschool account) daaraan koppelen geven mogelijk de gegevens die in deze account zijn 
opgeslagenprijs aan een partij die zichzelf niet eens identificeert en niet aangeeft wat hij met deze 
gegevens doet. Deze tool moet dus als onveilig worden beschouwd. 

2. Classroomscreen 
 

Classroomscreen is een applicatie met allerhande widgets voor een digitaal schoolbord zoals een 
randomiser voor namen van leerlingen, timer, geprojecteerde instructies, polls, enz. 

Negatief : er worden maar liefst 19 mogelijke trackers gevonden bij een inspectie van de site met Privacy 
Badger. Dit is ondermeer veroorzaakt door de koppeling aan Facebook, Twitter, Instagram, en Youtube. Via 
deze trackercookies ‘oogsten’ deze bedrijven dus data van de gebruikers van de site. De site gebruiken in 
anonieme browsermodus of met een restrictieve cookieblocker lijkt een oplossing om dit te vermijden. De 
basisfunctionaliteiten van de site worden hierdoor quasi niet beperkt. Er worden via deze trackers dus wel 
degelijk (en op grote schaal) gegevens doorgegeven aan derden. 

Positief : de applicatie kan ook gebruikt worden zonder een profiel aan te maken. Namen van leerlingen 
kunnen in txtformaat worden opgeladen, of ingetikt in een invoegscherm. De tool lijkt te werken in 
anonieme browsermodus. De verantwoordelijke voor de verwerking is Laurens Koppers, een leerkracht uit 
Nederland. In de privacyverklaring stelt hij dat hij niet de intentie heeft om persoonsgegevens op zijn 
servers te bewaren. Dit kan kloppen, maar de site laat wel een enorm aantal tracker-cookies toe. Er gebeurt 
dus wel een verwerking van persoonsgegevens door de partijen die deze trackers op de website plaatsten. 

Conclusie: de site wordt best gebruikt in een anonieme browsermodus of met een restrictieve cookie-
blocker ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker. 

 
Stijn Desomer 
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