
Zorg ervoor dat je weet waar gegevens van 
leerlingen voor worden gebruikt en of je deze 
gegevens mag delen met andere partijen.

Toestemming

Mocht het een keer fout gaan, dan zoeken we 
contact met de persoon die aangesteld is om te 
classificeren en te melden

Functionaris Gegevensbescherming

Maak afspraken over het gebruik van 
sociale media en bespreek met collega's 
en leerlingen wat je plaatst.

Sociale media

Deel alleen privacygevoelige informatie met 
ouders en collega's via kanalen waarvan je zeker 
weet dat ze veilig zijn en voldoen aan de AVG.

Communicatiemiddelen

Check van tevoren of je leerlingen op de 
foto mogen. Bespreek met ouders ook de 
educatieve en sociale meerwaarde.

Beeldmateriaal

DE AVG IN HET KLASLOKAAL

Gebruik geen USB-sticks of Dropbox, 
maar alleen beveiligde systemen die 
voldoen aan de AVG

Bestanden opslaan

Zorg ervoor dat je scherm alleen voor 
jou zichtbaar is en dat je je werkplek 
afsluit als hier hier bij wegloopt.

Kijkt niemand mee?

Je gebruikt alleen je eigen accounts, 
zodat je niet meer ziet dan je nodig 
hebt voor je eigen werk.

Accounts, rollen en rechten

Ook op de printer kun je gemakkelijk 
papieren met gevoelige informatie laten 
liggen. Zorg dat je direct je printje pakt.

De printer

Zorg voor een wachtwoord met speciale 
tekens, hoofdletters, kleine letters en 
cijfers. Dat is moeilijker te kraken.

Sterke wachtwoorden

10 belangrijke 
punten waarmee 

je als leerkracht de 
privacy van leerlingen 

kunt beschermen in 
een handig overzicht!

De echte winst rondom privacy wordt geboekt in het klaslokaal. In deze 
handige infographic vind je 10 praktische tips om goed om te gaan met 
gevoelige gegevens van je leerlingen. 

Als betrokken leerkracht wil je het beste voor je leerlingen. Dus geef je 
ze graag de mogelijkheid zelf te bepalen welke gegevens ze wanneer in 
hun leven willen delen!

Producten van Social Schools ondersteunen de regels die de AVG aan 
scholen stelt. Ook heeft Social Schools diverse trainingen op het gebied 
van de AVG. Informeer naar de mogelijkheden! 

De AVG praktisch toegepast in jouw school!Alsjeblieft. Deze poster is van jou! 

www.socialschools.nl


