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Let education speak

Bij Dynamiek Scholengroep staat veiligheid centraal

Hoe zorg je ervoor dat 3200 leerlingen, 350 medewerkers

Gegevensbescherming heeft een belangrijke adviserende

en 19 basisscholen zich bewust worden van het

rol. Maar (data)veiligheid gaat pas echt leven als mensen

belang van privacy & security? Mieke Engelbertink,

zich er bewust van zijn. Bewustwording van privacy en

informatiemanager bij Dynamiek Scholengroep,

veiligheid is een doorlopend proces waar we aandacht

vertelt hoe Dynamiek hiermee omgaat en welke

aan blijven schenken.

digitale leeroplossingen hierin een rol spelen.
Bewustwording, daarin zit volgens Mieke Engelbertink
de uitdaging om privacy en security succesvol te laten
landen op scholen. “We zorgen er natuurlijk voor dat er
verwerkersovereenkomsten zijn met leveranciers van
leer- en softwareprogramma’s waar scholen mee werken.
Daarnaast zijn de computers, digiborden, Chromebooks
en ict-infrastructuur goed beveiligd. Onze Functionaris

Directeuren

Leerlingen & ouders

“Er is bijna geen ‘branche’ op te noemen waarin zoveel

“We vinden het erg belangrijk om privacy en security en

privacy gevoelige data rondgaat als het onderwijs. Bij

in een breder kader mediawijsheid onder de aandacht te

Dynamiek Scholengroep worden de directeuren uitgedaagd

brengen van de leerlingen op onze scholen. Welke gevaren

om privacy en security op te nemen in het beleidsplan van

schuilen er achter het gebruik van een USB-stick? Wat kan

de school. Elke school mag het (ict-)budget naar eigen

er gebeuren als je je Chromebook niet vergrendelt? Aan

inzicht invullen, maar overkoepelend adviseren we daarin

ouders wordt toestemming gevraagd om beeldmateriaal te

natuurlijk wel, met aandacht voor dataveiligheid.”

gebruiken. We lichten toe dat we werken met digitale leer-,
administratie-, en communicatiemiddelen en dat er daarmee

Leerkrachten

privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld. We hebben

“We proberen ervoor te zorgen dat leerkrachten zich

een privacyreglement ontwikkeld dat aansluit bij de AVG,

bewust zijn van veiligheid in de breedste zin van het woord

waarin ouders kunnen lezen hoe we hiermee omgaan.”

en dit gaat steeds beter. Dit doen we onder andere aan de
hand van een bijeenkomst op de scholen, met informeren

Over Prowise

via de nieuwsbrief en met mediawijsheidsprogramma’s op

“We zijn qua privacy en security zeer te spreken over Prowise.

de scholen. Ook bij de inspiratiesessie die Prowise verzorgt

Vanwege hun kennis over de AVG en de correcte manier

als we nieuwe touchscreens aanschaﬀen, komt privacy &

van toepassen van deze regels. Dit merken we bijvoorbeeld

security steevast voorbij. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren

als we vragen hebben over accounts in Presenter en

als je wegloopt bij je computer zonder het scherm te

veiligheidsinstellingen op onze Chromebooks.”

vergrendelen? Je staat ingelogd dus kan iedereen in een
paar klikken tussen je bestanden neuzen.”
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