
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV)

IBP aspecten bij digitale leermiddelen 
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André Poot

• Staffunctionaris ICT

verbinder tussen onderwijs en ICT

• Privacy officer

ondersteuner bij privacyvraagstukken



Stichting CVO-AV

• 9 locaties 

• LWOO/VMBO/H/A/G

• TTO

• 10-14: Tiener College

• 4.400 leerlingen

• 560 medewerkers

• Sterk decentraal georganiseerd



Interne organisatie rond IBP

• Verantwoordelijkheid voor het voldoen aan het IBP beleid ligt bij de directeuren

• Privacy officer op centraal niveau (± 0,4 – 0,5 Fte)

• Mogelijk in de toekomst op iedere locatie een contactpersoon voor privacy

• Rol van security officer is ondergebracht bij het hoofd ICT

• Externe FG (± 110 uur)

• We gebruiken Privacy Control Center om alle processen rond IBP te registreren en monitoren
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Kijken naar digitale 
leermiddelen
• Eind 2020 voor de 4e keer Europees 

aanbesteden

• Welke kant bewegen docenten op met het 

gebruik van hun leermiddelen?
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Foto: A.Poot



Reality Check
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bron: SLO Leermiddelenmonitor 2017-2018

Bron: Kennisnet, presentatie ‘De leermiddelenmarkt vanuit gesloten en open perspectief’,  Willem-Jan van Elk & Jan-Bart de Vreede

https://slo.nl/leermiddelenmonitor/
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Huidig gebruik digitale 
leermiddelen
• Gebruik verschilt sterk per locatie en per 

vak maar stijgt onmiskenbaar

• Veelal nog ‘methode gebonden’

• Minder goed zicht op inzet ‘losse software’ 

zoals apps

Foto: CVO-AV



Kijken naar digitale 
leermiddelen
• Eind 2020 voor de 4e keer Europees 

aanbesteden

• Welke kant bewegen docenten op met het 

gebruik van hun leermiddelen?

• Waaraan denkt de schoolleiding?

• Verwacht de buitenwereld iets van ons?
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Foto: A.Poot

‘Keuzeschuiven’ gehanteerd bij aanbesteding in 2016:
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Kijken naar (digitale) 
leermiddelen
‘Randvoorwaarden’ bij inkoop

• meer invloed op het aanbod

• betere verhouding prijs/kwaliteit, flexibel 

prijsmodel

• meer keuzevrijheid, bevorderen 

marktwerking en competitie

• gemak en zekerheid voor schoolbesturen

• randvoorwaarden: ethiek, privacy, 
vaardigheden, infra

Bron: Kennisnet
Presentatie ‘De leermiddelenmarkt vanuit gesloten en open perspectief’  
Willem-Jan van Elk & Jan-Bart de Vreede Foto: CVO-AV



Kijken naar digitale 
leermiddelen:
• Eind 2020 voor de 4e keer Europees 

aanbesteden

• Welke kant bewegen docenten op met het 

gebruik van hun leermiddelen?

• Waaraan denkt de schoolleiding?

• Verwacht de buitenwereld iets van ons?

En IBP?!
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Foto: A.Poot
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Beleid aanschaf 
nieuwe software
• Proces rond aanvraag nieuwe software is 

aangepast

• Uitgebreide check leverancier

 Lid privacyconvenant?

 Privacy voorwaarden?

 Verwerkersovereenkomst?

 Land van vestiging?

 Waar wordt data opgeslagen?

 Lid Privacy Shield?

 DPIA nodig?



Privacy aspect zorgt voor nieuw dilemma
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Vrijheid om leermiddelen te kiezen

Verwerkingsverantwoordelijkheid
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Waar leg je de grens?

• Hoe kritisch ben je op de aangeboden 

verwerkersovereenkomst?

• Past de overeenkomst bij het 

aangeboden product?

• Ontbrekende gegevens

• Standaard teksten

• Aansprakelijkheid

• Wat vind je acceptabele risico’s?

Foto: Pixabay
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Casussen
Een aantal voorbeelden van afwegingen die wij gemaakt hebben

Foto: A.Poot



Casus: ClassDojo

• 2014: een docent blijkt ClassDojo te gebruiken

• Ouders kunnen meekijken met opmerkingen 

die de docent over de inzet en het gedrag van 

hun kind maakt

• Vooraf is geen overleg geweest

Onderzoek naar ClassDojo bracht een 

verontrustend bericht aan het licht
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ClassDojo anno 2019



Casus: ClassDojo
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Bron: New York Times, Natasha Singer, 16 november 2014
https://www.nytimes.com/2014/11/17/technology/privacy-concerns-for-classdojo-and-other-tracking-apps-for-schoolchildren.html 

De bestuurder besluit het gebruik van ClassDojo te verbieden:

• Gevoelige persoonsgegevens

• Geen overeenkomst

• Controverse over mogelijk handelen met gegevens van 

leerlingen

Bron: https://www.classdojo.com/nl-nl/nyt



Casus: ClassDojo
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Bron: Code Acts In Eduction, Ben Williamson, 1 mei 2018
https://codeactsineducation.wordpress.com/2018/05/01/comments-on-classdojo-controversy/

De controverse blijft



Casus: Formative

• Een aantal docenten ontdekt (Go-)Formative

en gebruikt het om formatief te toetsen

• Formative is een Amerikaans bedrijf

• Antwoorden en analyse van de studieresultaten  

van leerlingen worden opgeslagen in de VS

Genoeg redenen om op onderzoek uit te gaan
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Formative anno 2019



Casus: Formative

• Uitgebreid privacystatement op de website:

• Niet aangesloten bij Privacy Shield

• Geen verwerkersovereenkomst

De bestuurder besluit dat Formative alleen anoniem gebruikt mag worden
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Bron: privacystatement Go-Formative; https://goformative.com/privacy



Casus: Edpuzzle.com

• Een docent meldt zich met de vraag 

of we Google accounts  willen 

aanmaken zodat leerlingen kunnen 

inloggen op Edpuzzle

• Dat willen we niet …

• We vinden een adres in Barcelona, 

maar zit het bedrijf daar echt?
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Edpuzzle anno 2019



Casus: Edpuzzle.com

• Gevestigd in San Francisco en Barcelona

• Slaat gegevens op in de VS

• Gebruiker moet 16+ zijn, als docent verklaar je dat je toestemming hebt van de ouders

• Geen verwerkersovereenkomst

We stellen kritische vragen en verwijzen de docent richting

LessonUp. 
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Bron: privacy policy Edpuzzle, https://edpuzzle.com/privacy



Casus: wiskundesite van een docent

• Uitgebreide site met oefenopgaven gemaakt door een docent Wiskunde

• De site wordt al jaren gebruikt

• De docent ontwikkelt de site vanuit zijn eigen bedrijfje dat de site heeft ondergebracht bij een 

hostingpartij

• Het bedrijfje heeft zich aangesloten bij privacyconvenant

• De bijlagen bij de modelverwerkersovereenkomst roepen vragen op, kan dit eenmansbedrijfje 

voldoen aan de eisen van het convenant?

De bestuurder besluit dat we als school het gesprek aangaan en een ultimatum stellen. Voor datum X 

moeten de beveiliging duidelijk beschreven zijn, anders stoppen we het gebruik. 
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Voorlichting en alternatieven

• Professionele leergemeenschap ‘Inzet digitale leermiddelen’: ook aandacht voor IBP aspecten

• We gaan actief in gesprek met docenten die software aanvragen

• Aandragen (Nederlandse) alternatieven zoals bijvoorbeeld LessonUp en Learnbeat
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De app checker

Docenten zouden geholpen zijn met een handige tool om apps te kunnen beoordelen.
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De app checker – bewustwording docenten

Docenten zouden geholpen zijn 

met een handige tool om apps te 

kunnen beoordelen.
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Onderzoek de diverse onderdelen
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Advies

• Er zijn onderdelen op orde

• Er zijn onderdelen strijdig met 

de AVG of ze vormen en 

privacyrisico voor je leerlingen

• Er zijn onderdelen die meer 

onderzoek nodig hebben.

Print een pdf uit en ga er mee naar 

de ICT-coördinator/privacy officer



Vragen
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