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Hoe digitaal veilig is jouw school?



Tonny Plas

▪ Eigenaar Privacy op School

▪ FG en IBP-adviseur 

▪ Betrokken bij www.privacyconvenant.nl

▪ 150 schoolbesturen van PO t/m HO

▪ Samen met een team van 15 specialisten

▪ Dagelijks bezig met 

▪ Toezicht (controle op naleving)

▪ Bewustwording en voorlichting (check onze posters)

▪ Beleidsontwikkeling en –implementatie

▪ Afhandelen van vragen, klachten, incidenten en datalekken

…het realiseren van een veilige school
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Vanwege privacyredenen

krijgen de leerlingen… …alvast een zwart balkje 

voor hun ogen

Werken voor de redactie van de schoolwebsite



Inhoud

1. Waarom is IBP van belang?

2. Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen?

3. Is jouw school voldoende digitaal veilig?

4. Wat zijn de tips om dit aan te pakken?
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We verzamelen

steeds meer

persoonsgegevens



6Bron: Datareportal
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Bron: HBSC, Stevens e.a. (2018)
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Hoe zit dat dan in het 

onderwijs?
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Een polletje….

▪ Onze school of instelling gebruikt ict alleen voor zover het past binnen 

bestaande werkwijzen

24%

▪ Onze school of instelling gebruikt ict om het onderwijs stap voor stap te 

veranderen en te verbeteren

63%

▪ Onze school of instelling heeft de ambitie om het onderwijs ingrijpend te 

veranderen en gebruikt  daarbij ict

13%
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Bron: ICT-gebruik in het onderwijs, KBA Nijmegen, 2018



Sturing geven aan digitalisering..
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Bron: NCSC



Hoe hackers werken…
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Bron: NCSC

Verkrijgen
initiële toegang

Consolideren
positie

Wegsluizen
informatie

Inzetten
ransomware

Financiële
afhandeling



18



19



Datalekt.nl

20



21



22



Hoe digitaal veilig is 

jouw school?
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Digitale veiligheid,

hoe pak je dit aan?
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Tip 1: Gebruik een tweede middel om in te loggen



Tip 2: Beveilig je smartphone 



Tip 3: Geen lokale downloads of gebruik encryptie



Tip 4: Sluit een verwerkersovereenkomst af



Tip 5: Geen opslag buiten EER of neem aanvullende maatregelen



Tip 6: Niet mailen, maar delen!



Tip 7: Zorg voor een goede backup



Tip 8: Bewaar niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht



Tip 9: Maak afspraken over toegang en leg dit vast



Tip 10: Configureer je applicatie: privacy by default



Werken aan 

bewustwording
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Cyberweerbaarheidsoefening
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CWO



Phishing campagne
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Mystery guest
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haveibeenpwnd.com



internet.nl



42Kijk op www.privacyopschool.nl/bewustwording



Dank voor je aandacht!

Vragen? Mail naar tonny@privacyopschool.nl


