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MAG IK DEZE APPS & TOOLS GEBRUIKEN IN DE KLAS?

Is de app of tool door de school
aangekocht en ondersteunt de
school de software?

Moeten leerlingen voor gebruik
van de app of tool inloggen of
een account aanmaken?

Kunnen leerlingen inloggen
met een Google- of Microsoft-
account van school, of moeten
ze een eigen account
aanmaken?

Is er een privacy policy
aanwezig op de website van
de app of tool?

Geeft het bedrijf aan welke
maatregelen zij nemen om de
privacy van minderjarigen te
beschermen?

ZO JA, DAN KUN JE VERDER.

ZO NEE, OVERLEG DAN MET DE
INTERNE PRIVACY-EXPERT.

Bij het koppelen van een Google- of Microsoft
account aan de nieuwe app of tool geeft Google
of Microsoft aan welke gegevens zij uit het
leerling-account met de andere partij delen.
Bepaal hier zelf of de gegevens die gedeeld
worden volgens jou proportioneel zijn en het
doel van de software dienen. Bij twijfel:

CHECK BIJ JE INTERNE PRIVACY-SPECIALIST HOE JE HET
BESTE KUNT HANDELEN.

JE KUNT DE APP OF TOOL GEBRUIKEN!
Moeten leerlingen wel een naam
invullen, raad dan aan om een
bijnaam of nummer te gebruiken
in plaats van hun echte naam.

HET IS NIETAAN TE RADEN OM DE
APP OF TOOLTE GEBRUIKEN.
Je kunt niet controleren wat de
app of tool met de persoons-
gegevens gaat doen.

JE KUNT DE APP OF TOOL GEBRUIKEN!
Jouw school heeft afspraken gemaakt
met de leverancier over de omgang
met persoonsgegevens.

JE KUNT DE APP OF TOOL GEBRUIKEN!
DeAVG gaat alleen over
persoonsgegevens.

JA

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

GOOGLE/MICROSOFTACCOUNT

EIGEN ACCOUNTAANMAKEN

JA

JA

?

Tip: zoek op het woord
'collection' of 'datacollection'

? ? ?Welke gegevens worden
verzameld?
Vind je dit proportioneel
in relatie tot het doel van
de app of tool?

ZO JA, DAN KUN JE VERDER.

ZO NEE, OVERLEG DAN MET DE
INTERNE PRIVACY-EXPERT.

Welke gegevens deelt de
software met andere
partijen? Vind je dit propor-
tioneel in relatie tot het doel
van de app of tool?

ZO JA, DAN KUN JE VERDER.

ZO NEE, OVERLEG DAN MET DE
INTERNE PRIVACY-EXPERT.

Waar wordt de data
opgeslagen? Is dit binnen de
'Europese ruimte' (de EU,
aangevuld met o.a. IJsland,
Noorwegen en Zwitserland)?

ZO JA, DAN KUN JE VERDER.

ZO NEE, OVERLEG DAN MET DE
INTERNE PRIVACY-EXPERT.

APPSCHOOL

APP
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PRIVACY POLICY

6 Open de privacy policy/privacy
statement en probeer hierin
vier vragen te beantwoorden:

Maak je binnen de app of tool
gebruik van persoonsgegevens?

√

X

√

√

√

PERSOONSGEGEVENS zeggen iets over
een persoon, bijvoorbeeld iemands
naam, adres of leeftijd. Maar ook
telefoonnummers en e-mailadressen
zijn persoonsgegevens.

Vrijwel iedere software beschikt
over een 'PRIVACY POLICY'.
Vaak is deze onderaan een
website te vinden, of via een
menu met info over het bedrijf.
Een privacy policy wordt ook wel
een privacy statement genoemd.

Iedere school is verplicht
een PRIVACY EXPERT, of
‘functionaris gegevensbe-
scherming’, aan te stellen.
Valt jouw school onder een
stichting, dan kan het zijn
dat deze expert op stichting-
niveau werkt. Informeer bij
je directie.

IS HETANTWOORD OPALLE VIER DEZE VRAGEN 'JA', DAN GAAT DE APP OF TOOLWAARSCHIJNLIJK GOED MET PERSOONSGEGEVENS OM.
LET OP: HET BLIJFTALTIJD EEN AFWEGING DIE JE ZELF MAAKT. JE HEBT NOOIT 100% ZEKERHEID DAT ER QUA PRIVACY NIKS MIS KAN GAAN.

Of software een ‘PROPORTIONELE’mate van
persoonsgegevens verzamelt bepaal je zelf. Dit
hangt bijvoorbeeld af van het belang van de app of
tool voor jouw onderwijs en het type gegevens dat
de software verzamelt.

APPDATA
PLZ APP

?
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Is de app of tool door de school
aangekocht en ondersteunt de
school de software?

Moeten leerlingen voor gebruik
van de app of tool inloggen of
een account aanmaken?

Kunnen leerlingen inloggen
met een Google- of Microsoft-
account van school, of moeten
ze een eigen account
aanmaken?

Is er een privacy policy
aanwezig op de website van
de app of tool?

Leerlingen kunnen met een
Google-account inloggen.
Edpuzzle krijgt daarmee
toegang tot bepaalde
gegevens (zie screenshot).
Vind je dit proportioneel?

Hebben leerlingen geen
Google account of wil je ze
niet via Google in laten
loggen, dan kunnen ze ook
een eigen account aanmaken.

NEE

JA

JA

JA

Maak je binnen de app of tool
gebruik van persoonsgegevens?

√

6 Open de privacy policy/privacy statement en probeer hierin
vier vragen te beantwoorden:

–naam,emailadres
– klas, school,
docent

– ip-adres, locatie
informatie

–studievoortgang
– communicatie
met docent

– toetsresultaten
– interactie met
instructievideoʼs

Edpuzzle biedt in
hun privacy policy
een gedetailleerde
lijst met organi-
saties waarmee ze
data delen.Het
delen van de data
is volgens Edpuzzle
hierbij niet voor
marketindoelein-
den,maar om de
website technisch
draaiend tehouden.

Alle data wordt in
de Verenigde
Staten
opgeslagen.

Edpuzzle
beschrijft relatief
uitgebreid welke
specifieke data
van minderjarigen
ze opslaan en hoe
lang ze dit doen.

1

2

3

4

5

Is de app of tool door de school
aangekocht en ondersteunt de
school de software?

Moeten leerlingen voor gebruik
van de app of tool inloggen of
een account aanmaken?

Kan je als docent inloggen
met een Google- of Microsoft-
account van school, of moet
je een eigen account
aanmaken?

JE KUNT DE APP OF TOOL GEBRUIKEN!
Moeten leerlingen wel een
naam invullen, raad dan aan om
een bijnaam of nummer te
gebruiken in plaats van hun
echte naam.

√

Is er een privacy policy
aanwezig op de website van
de app of tool?

Docent kan met een Google-
account inloggen. Socrative krijgt
daarmee toegang tot bepaalde
gegevens (zie screenshot).
Vind je dit proportioneel?

Leerlingen kunnen zonder account
aan te maken deelnemen.

NEE

JA

NEE

JA

Maak je binnen de app of tool
gebruik van persoonsgegevens?

√

WELKE GEGEVENS
WORDEN
VERZAMELD?

WELKE GEGEVENS
DEELT DE
SOFTWARE?

WAARWORDT
DE DATA
OPGESLAGEN?

BESCHERMING
PRIVACY VAN
MINDERJARIGEN

6 Open de privacy policy/privacy statement en probeer hierin
vier vragen te beantwoorden:

– naam,emailadres
– klas, docent
– ip-adres, device
informatie

– toetsresultaten

Socrative geeft
gedetailleerd aan
hoe ze data delen.
Doel hierbij is
volgens Socrative
niet marketing,
maar het
technisch
draaiend houden
van de website.

Wel geeft
Socrative aan bij
een overname de
data aan de
kopende partij
over te dragen.

Het is niet
duidelijk waar
Socrative de data
opslaat.

Socrative
beschrijft relatief
uitgebreid welke
specifieke data
van minderjarigen
ze opslaan en hoe
lang ze dit doen.

1

Is de app of tool door de school
aangekocht en ondersteunt de
school de software?

Moeten leerlingen voor gebruik
van de app of tool inloggen of
een account aanmaken?

JE KUNT DE APP OF TOOL GEBRUIKEN!
Moeten leerlingen wel een
naam invullen, raad dan aan om
een bijnaam of nummer te
gebruiken in plaats van hun
echte naam.

NEE

NEE

JA

NAAM:
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Maak je binnen de app of tool
gebruik van persoonsgegevens?
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√

DRIE VOORBEELDEN VAN APPS & TOOLS

Deze data lijkt
nodig te zijn voor
het functioneren

van de tool.

Deze data lijkt
nodig te zijn voor
het functioneren

van de tool.

√

√

√√
Klinkt goed!

√

√
√

√

√
√

Klinkt goed!

Klinkt goed!
Klinkt goed!

!

!

Raadpleeg je
interne privacy-

expert!

Raadpleeg je
interne privacy-

expert!

WELKE GEGEVENS
WORDEN
VERZAMELD?

WELKE GEGEVENS
DEELT DE
SOFTWARE?

WAARWORDT
DE DATA
OPGESLAGEN?

BESCHERMING
PRIVACY VAN
MINDERJARIGEN

WELKE GEGEVENS
WORDEN
VERZAMELD?

WELKE GEGEVENS
DEELT DE
SOFTWARE?

WAARWORDT
DE DATA
OPGESLAGEN?

BESCHERMING
PRIVACY VAN
MINDERJARIGEN

Om een quiz in
Socrative te kunnen

maken moet je als docent
inloggen. De stappen 4 t/m 6

gaan over het inloggen
door een docent.


