
Privacy aanpassing tbv Google Workspace 
for Education in Apparaatbeheer

Op 8 juli is overeenstemming bereikt met Google over maatregelen 
gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google 
Workspace for Education. Als Heutink ICT vinden we het erg 
belangrijk dat scholen veilig en conform de nieuwe privacyrichtlijnen 
met Google Workspace for Education kunnen werken. Daarvoor dien 
je als school verschillende functionaliteiten van Google Workspace 
for Education op een specifieke wijze in te stellen of uit te zetten. 
Veel van die voorgestelde settings voeren we eind augustus 
automatisch door in Apparaatbeheer. In een aantal gevallen hebben 
de aanpassingen (veel) impact op het werken met Google Workspace. 
Daar waar dat het geval is hebben we de settings niet automatisch 
aangepast maar Apparaatbeheer zo ingesteld dat je de opties zelf 
in kunt stellen op een moment dat het jou uitkomt. In dit document 
geven we uitleg over de geadviseerde settings, welke impact ze 
hebben en welke je in de toekomst zelf allemaal aan kunt passen.
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Maatregelen betreffende gebruikeraccounts

INSTELLING CONFIGURATIE VOOR DE SCHOOL DOORGEVOERDE STANDAARD INSTELLINGEN IN APPARAATBEHEER

Gebruiksprofiel K-12 profiel instellen voor alle gebruikers Alle Heutink ICT scholen zijn in apparaatbeheer ingesteld als K-12 school in Google for Workspace.

Gebruiksprofiel Gebruikers verbieden profiel zelf aan te passen Het bewerken van een Google profiel (naam/foto etc.) is geblokkeerd in Apparaatbeheer.

Geografische locatie 
dataopslag

Google Cloud opslaglocatie aanpassen naar Europa Standaard maakt elke school gebruik van Google for Workspace Fundementals licentie. Google werkt op basis van een minimale latency, dat houdt in dat data zo dicht mogelijk 
opgeslagen wordt om er voor te zorgen dat gebruikers zonder vertraging kunnen werken.

Garantie dat data daadwerkelijk in Europa wordt opgeslagen geeft Google echter niet.

Enige mogelijkheid om zeker te zijn van data opslag in Europa is een upgrade naar Google for Workspace Education Standard of Plus. Deze licenties geven namelijk de mogelijkheid 
om in Google de dataopslag locatie Europa te kiezen. Voor zover nu bekend zijn aan deze upgrades kosten verbonden. In samenspraak met SIVON en Kennisnet hebben we Google 
gevraagd deze functie ook kosteloos beschikbaar te stellen.

Neem contact op met je accountmanager voor meer informatie.

Aanvullende Google diensten Uitzetten van aanvullende Google-services Aanvullende Google diensten zijn uitgeschakeld binnen Apparaatbeheer.

Google Workspace 
Marketplace-apps

Gebruikers niet toestaan apps uit de Google 
Workspace Marketplace te installeren Het installeren van Workspace Marketplace applicaties is geblokkeerd in Apparaatbeheer.

Nieuwe Google producten Nieuwe producten niet automatisch beschikbaar te 
stellen voor gebruikers Nieuwe producten worden niet automatisch beschikbaar gesteld voor klanten met Apparaatbeheer.



Maatregelen betreffende dataminimalisatie

INSTELLING ADVIES CONFIGURATIE SIVON VOOR DE SCHOOL DOORGEVOERDE 
INSTELLINGEN IMPLEMENTATIE  APPARAATBEHEER

Spellingcontrole Spellingcontrole uitzetten Spellingcontrole uitzetten Beschikbaar als optie

Spellingcontrole Webservice Webservice voor spellingcontrole uitzetten Webservice voor spellingcontrole uitzetten Beschikbaar als optie

Chromebrowser Inloggen op Chromebrowsers niet toegestaan Personeel: inloggen op chromebrowser is toegestaan.
Leerling: inloggen op chromebrowser is niet toegestaan.

We maken onderscheid tussen personeel en leerlingen. Voor beiden is in apparaatbeheer de optie 
beschikbaar en aan te passen.

Aanvullende vertaling websites Nooit een vertaling voorstellen Nooit een vertaling voorstellen Beschikbaar als optie

Geolocatie Niet toestaan dat sites de geolocatie van gebruikers vaststellen Niet toestaan dat sites de geolocatie van gebruikers vaststellen Beschikbaar als optie

Gebruikerslocatiefeedback formulier Gebruikersfeedback niet toegestaan Gebruikersfeedback niet toegestaan Beschikbaar als optie

Rapportage van statistieken Anonieme gebruikersrapporten en rapporten met 
gegevens over crashes nooit naar Google sturen

Anonieme gebruikersrapporten en rap porten met gegevens over 
crashes nooit naar Google sturen Beschikbaar als optie

Nieuwe tabblad contentsuggesties Geen contentsuggesties weergeven op de pagina Nieuw tabblad Geen contentsuggesties weergeven op de pagina Nieuw tabblad Ja, we hebben deze aanpassing voor jou doorgevoerd en nu niet meer als optie beschikbaar gesteld.

Tabblad promotionele content Weergave promotionele content op
volledig tabblad uitschakelen Weergave promotionele content op volledig tabblad uitschakelen Ja, we hebben deze aanpassing voor jou doorgevoerd en nu niet meer als optie beschikbaar gesteld.

Nieuw Tabblad klanten Kaarten niet weergeven op de pagina
Nieuw Tabblad Kaarten niet weergeven op de pagina Nieuw Tabblad Ja, we hebben deze aanpassing voor jou doorgevoerd en nu niet meer als optie beschikbaar gesteld.

Search suggested service Gebruikers nooit toestaan search 
suggest te gebruiken Gebruikers nooit toestaan search suggest te gebruiken Beschikbaar als optie

Inloggen op secundaire accounts Gebruikers alleen toestaan met een
account op het schooldomein in te loggen

Personeel: gebruikers mogen ook met een ander account op het 
schooldomein inloggen 

We maken onderscheid tussen personeel en leerlingen. Voor beiden is in apparaatbeheer de optie 
beschikbaar en aan te passen.

Cookies Cookies van derden blokkeren Cookies van derden blokkeren Beschikbaar als optie

Cookies Cookies alleen bewaren voor de duur van de sessie
Personeel: cookies worden standaard langer bewaard
Leerling: cookies worden alleen bewaard voor de duur van de 
sessie

Ja, we maken onderscheid tussen personeel en leerlingen. Voor beiden is in apparaatbeheer de optie 
beschikbaar en aan te passen.

Systeemrapportages van bezochte 
pagina’s

Het verzenden van aanvullende gegevens om Safe Browsing te 
helpen verbeteren, uitschakelen

Het verzenden van aanvullende gegevens om Safe Browsing te 
helpen verbeteren, uitschakelen We hebben deze aanpassing voor jou doorgevoerd en nu niet meer als optie beschikbaar gesteld.

Chrome Cleanup
Niet toestaan periodiek te scannen of
Resultaten van Chrome Cleanup worden
nooit gedeeld met Google

Niet toestaan periodiek te scannen of Resultaten van Chrome 
Cleanup worden nooit gedeeld met Google We hebben deze aanpassing voor jou doorgevoerd en nu niet meer als optie beschikbaar gesteld.

Omnibox zoekmachines Toevoegen extra zoekmachines zoals
DuckDuckGO

Toevoegen extra zoekmachines zoals DuckDuckGO, standaard 
blijft Google search

Beschikbaar als optie. Google is echter nog steeds de standaard zoekmachine. Klanten kunnen zelf in 
Apparaatbeheer een andere zoekmachine invoeren. Een andere zoekmachine heeft veel impact op het 
gebruik van internet, we vinden het daarom belangrijk dat een school zelf deze instelling aanpast. 
Een gebruiker kan zelf in de browser de zoekmachine instellen.

Gebruikersnamen

Het is aan te bevelen om leraren en leerlingen niet onder hun 
echte naam als gebruiker in Google Workspace te zetten.  
Ook het beheeraccount kan een fictieve naam hebben.  
Dit staat beschreven in de Workspace for Education Data 
Protection Implementation Guide.

Geen instelling

Het is niet mogelijk om dit (nu) in de keten op te lossen. Er wordt namelijk vanuit bovenliggende 
platformen geen pseudoniem doorgegeven. Vanuit Heutink ICT bekijken we nog of het mogelijk en 
wenselijk is om dit vanuit de educatieve keten te automatiseren. Tot die tijd zal dit alternatief gelden: 
Handmatig in MOO Beheer of Leerlingenbeheer gebruikers voorzien van een andere Gebruikersnaam 
(bijvoorbeeld 123456). Door de provisioning krijgt de gebruiker dan een gebruikersnaam welke 
gepseudonimiseerd is. De weergegeven naam van de leerling blijft behouden, dus gebruik van bijv. 
de inlogassistent of een adresboek in Google Classroom zal nog steeds wel op de eigen naam zijn 
(conform het advies van Sivon).


