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Programma
► Microsoft, Apple en Google

► Voorbij IBP - een ethisch perspectief op digitalisering van het 
onderwijs

► Kwalitatief onderzoek IBP en Monitor IBP 2019 
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Mag ik Microsoft, Apple of Google gebruiken?
► Op papier AVG geregeld, niet altijd helder welke gegevens verzameld en 

uitgewisseld worden, ook niet mogelijkheid tot opt-in/opt-out (vgl. onderzoek AP 
2017 naar Windows 10)

► Uitdaging: diagnostische gegevensstromen

► DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling)?!

► Proces van onderzoek is tijdrovend is en kostbaar 

► Uiteenlopende visies Europese privacytoezichthouders (Duitsland: chromebooks)

► April 2019: EDPS onderzoek Microsoft

► Oproep aan AP: kom in actie, en stem Europees af. 
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Microsoft
► 2018: DPIA door Rijksoverheid op Microsoft Office ProPlus

(Office 2016 MSI en Office 365 CTR).
► Uitkomsten alarmerend: grootschalige en heimelijke verwerking 

van gegevens over gedrag werknemers zonder deze daarover 
te informeren: verwerken van ‘telemetrische data’ op servers in 
VS
► vergelijkbaar met onderzoek AP in 2017 naar Windows 10 

(versies home en pro)
► Hoge dataprotectierisico’s

► Naar aanleiding van uitkomsten overleg voor 300.000 
werkplekken Rijksoverheid + aanpassingen instellingen (‘zero 
exhaust settings’)
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Microsoft (2)
► 2019 3 DPIA’s Microsoft Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en 

Office Online + de mobiele Office apps

► Onderhandelingen Rijk met Microsoft: 
► Nieuwe voorwaarden
► Technische, organisatorische en contractuele maatregelen

► Office 365 ProPlus wereldwijd aangepast: 
► Informatie over diagnostische gegevens
► Aanvullende diensten uitzetten
► Telemetrie minimaliseren

► Windows 10 Enterprise, Office Online en mobiele apps nog niet 
aangepast (advies Rijk: niet gebruiken)
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Microsoft (3)
► Surfmarket, APS IT en SLB Diensten overleggen namens 

onderwijs met Microsoft over een contract da aansluit bij actuele 
stand van zaken/IBP (voor 1 miljoen leerlingen/studenten) en 
onderhandelen over aanpassingen

► Insteek: uitkomsten overleg Rijk-MS toepassen op onderwijs

► Advies aan systeembeheerders voor instellingen: minimale 
dataverzameling (zero exhaust settings). Hier te lezen: 
► DPIA 2018: https://www.privacycompany.eu/dpia-toont-

privacyrisicos-zakelijke-microsoft-office-software/
► DPIA’s 2019: https://www.privacycompany.eu/nieuwe-dpias-

zakelijke-microsoft-office-en-windows-software-nog-steeds-
privacyrisicos-kort/

https://www.privacycompany.eu/dpia-toont-privacyrisicos-zakelijke-microsoft-office-software/
https://www.privacycompany.eu/nieuwe-dpias-zakelijke-microsoft-office-en-windows-software-nog-steeds-privacyrisicos-kort/
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Google en Apple 
► Behoefte aan inzicht in contracten en gegevensverwerking: DPIA’s

► Sectoraal belang

► Initiatief en onderzoek gestart om gezamenlijke DPIA voor Google te 
starten. Betrokkenen: Kennisnet, SIVON, sectorraden en anderen. 
► OF en HOE = onderwerpen van onderzoek en gesprek 

► Logisch vervolg: Apple

► Vervolg: volg de berichten bij Kennisnet en sectorraden hierover
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DPIA’s
► Behoefte om DPIA’s samen op te pakken voor de zelfde systemen die 

door veel scholen worden gebruikt
► Ervaring en kennis bundelen en delen
► Kosten delen
► Niet opnieuw het wiel uitvinden

► SIVON: 
► coöperatie van schoolbesturen in het po en vo, 
► bouwen op hoogwaardige, toekomstbestendige en geschikte (ict-) 

kennis, producten en diensten om onderwijsambities te realiseren
► bekend van FG-as-a-service, wifi en connectiviteit

► Onderzoeken en bespreken of het mogelijk is DPIA’s gezamenlijk op te 
pakken



Voorbij IBP -
een ethisch perspectief op 
digitalisering van het onderwijs

@remcopijpers
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► Bij IPB is het belangrijk te voldoen aan wet- en 
regelgeving. Daar komt veel papierwerk bij kijken. 

► Tegelijkertijd ‘zijn Informatiebeveiliging en privacy (IBP) 
nooit af’ (aldus Job Vos). “Het is een doorlopend proces 
van analyse en verbetering.” 

IBP
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► Ethiek is de systematische reflectie op het goede 

handelen. 

► Voor de onderwijscontext: de reflectie op de (mogelijke) 

impact van bepaalde keuzes en/of handelingen op 

waarden. 

► Centraal staat steeds deze vraag: worden de waarden 

van het onderwijs / de school door een handeling 

bedreigd of juist bevorderd.

Ethiek
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Het sturingsmodel waardevol innoveren



Hoe het in China gaat

Een school in Hangzhou houdt zelfs de gemoedstoestand van leerlingen bij met 
camera’s in het klaslokaal. Elke dertig seconden wordt bepaald of een leerling blij, 
boos, angstig, verward of verdrietig is.
1) Zit hier een ethisch vraagstuk achter? (voel je hier spanning? Zo ja, waar 

zit ‘m dat in?)
2) Welke waarden staan hier op het spel? Voor wie gaan deze waarden op? 

Waar botst het?
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Is het een goed idee om leerlingen met 

gedragsproblemen een smartwatch te laten 

dragen die hun fysieke toestand (hartslag, 

bloeddruk et cetera) monitort?

Kan de smartwatch de leraar in het speciaal onderwijs helpen?
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“”Ict en IBP in het onderwijs 
zonder ethiek is als autorijden 
met een blinddoek voor” Socrates



Het Ethiek Kompas van Kennisnet 
verschijnt in januari 2020
- Met gesprekstool!

@remcopijpers



Onderzoek sectorraden en 
Monitor IBP 

Jeffrey Hietbrink
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Monitor IBP 2019
► Onderzoek in de maand oktober 

► Vervolg op onderzoek 2018

► Doe NU mee: 
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Pauze (tot 12 uur)
► 12.00 – 12.50 uur sessieronde 1:

► Zaal 22: grenzen aan Privacy (Harry Nijkamp)
► Zaal 18: beveiliging op orde (Elly Dingemanse / Jordy 

van den Elshout)
► Zaal 19: bewustwording IBP op school (Robert Bos) 

Tip: vul tijdens de 
pauze de Monitor IBP in:
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