
Is een naam van 

een leerling een 

persoonsgegeven?

Dit is een uitgave van Kennisnet. Deze folder is bedoeld 
voor scholen in het VO om hun leerlingen te kunnen 
informeren over privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens.

Privacy

gaat ook jou aan!

Mag ik een foto 

van een klasgenoot
delen?

Privacy is het recht om met rust gelaten te worden 

en om informatie over jezelf te kunnen controleren.

Niet iedereen hoeft te weten waar je woont of wanneer je geboren bent. 
En als iemand dat wel moet weten, dan wil je kunnen controleren of dat 
inderdaad mag en of iemand dan wel het juiste adres en de juiste 
geboortedatum gebruikt. 

Privacy gaat over persoonsgegevens, zoals je naam, telefoonnummer, 
postcode, e-mailadres, gezondheid, godsdienst of je foto. Een persoons-
gegeven is dus informatie over jou.

Privacy online
Ook in je vrije tijd is het belangrijk om na te denken wat je allemaal online doet en 
welke persoonsgegevens je allemaal achterlaat. Jouw persoonsgegevens kunnen 
misbruikt worden, want ze zijn geld waard.

Waar moet je op letten om veilig online te zijn?
•  Kijk goed wat je allemaal invult over jezelf en wat je toestaat als je een 

(gratis) app op je telefoon zet.
• 	Via	gratis	wifi	geef	je	anderen	op	een	makkelijke	manier	toegang	tot	jouw	

apparatuur en je gegevens.
•  Klik niet klakkeloos op elke link in je e-mail of op een website. Voor je het 

weet komen anderen via malware bij informatie die van jou is.

Onze school gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan 
om jouw privacy en die van je klasgenoten te beschermen.

Je weet nu wat we bedoelen met privacy. We verwachten dat jij, net als wij, hier 
zorgvuldig mee omgaat. Voor alle vragen over jouw privacy kan je terecht bij je mentor.

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht.

Het	lijkt	allemaal	niet	zo	spannend,	maar	kijk	eens	naar	dit	filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=E8gBOSsMwZw

Privacy en rechten
Privacy heeft ook te maken met het recht om het gebruik van persoonsgegevens 
van jezelf te controleren.
Als school zijn we verplicht vast te leggen welke persoonsgegevens we van jou 
gebruiken. Ook de gegevens die we aan andere organisaties doorgeven. Jij, of je 
ouders, hebben altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te 
passen of deze eventueel zelf over te dragen aan een andere organisatie.



De school gebruikt verschillende persoonsgegevens van jou. Bijvoorbeeld om je 
lesrooster te maken, je cijfers in te vullen of om ervoor te zorgen dat je een 
lesmethode op de computer kan volgen. Al jouw persoonsgegevens die daarvoor 
nodig zijn, beschermen we goed.

De wet beschermt sommige persoonsgegevens extra goed. Daar is expliciet 
toestemming van jou voor nodig. Zo mogen we als school niet zomaar jouw foto 
op de website zetten of in de schoolgids plaatsen. 

Privacy en toestemming 

Op school kan je gebruikmaken van een computer of laptop voor schoolwerk. 
Hiervoor heb je een gebruikersnaam, een e-mailadres en een wachtwoord 
gekregen. Dat zijn jouw inloggegevens en die horen alleen bij jou!

Privacy en toegang tot het netwerk

Wij zorgen ervoor dat je je schoolwerk 
veilig kan opslaan op het schoolnetwerk.

We verwachten daarbij van jou dat je:
•  je inloggegevens nooit aan een ander 

geeft. Ook niet voor die ene keer;
•  uitlogt van je computer of laptop aan 

het einde van de les;
•  het netwerk niet gebruikt om toegang 

te krijgen tot gegevens die niet voor 
jou bestemd zijn.

Hacken of het opzetten van een 
DDos-aanval is geen spelletje.  
Het is een strafbaar feit, een misdrijf  
waarvoor hoge boetes en zelfs  
celstraffen	worden	gegeven.

Privacy en school

Je leeftijd maakt een heel verschil
Als je jonger bent dan 16 jaar, zijn je ouders verantwoordelijk 
voor het beschermen van jouw privacy. Vanaf 16 jaar moet je zelf 
opkomen voor je privacy, dat is een grote verantwoordelijkheid.

16

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, daarnaast 
verwachten we van jou dat je:
•  ook zorgvuldig omgaat met gegevens van jezelf en van je medeleerlingen, 

niet iedereen hoeft alles van je te weten;
•  goed nadenkt voor je foto’s of opmerkingen plaatst op Facebook, Instagram, 

Twitter enz.;
•  weet dat wat eenmaal op internet staat niet meer te verwijderen is. Je laat 

voor altijd een digitale voetafdruk achter;
•  weet dat digitaal pesten niet geaccepteerd wordt.

•  Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben we de toestemming van je ouders of 
verzorgers nodig.

•  Ben je 16 jaar of ouder, dan hebben we jouw toestemming nodig om een 
foto te publiceren.

Alleen	voor	de	foto	op	je	schoolpas	is	geen	toestemming	nodig:	die	foto	is	nodig	
om te controleren dat je bent wie je zegt dat je bent.

In sommige gevallen hebben we ook toestemming nodig om bepaalde sociale 
media of verschillende apps in de les te mogen gebruiken. Denk daarbij aan 
Instagram en Facebook.

Daar	is	een	wet	voor:	de	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze wet zegt niet alleen wat anderen met jouw persoonsgegevens mogen doen, 
maar eist ook dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Deze wet is 
er ook voor jou! Niemand mag zomaar jouw persoonsgegevens gebruiken.

Privacy is iets van jou. Dat wil je beschermen


