
Veilig informatie uitwisselen?

Via e-mail delen we veel informatie. De optie om bijlagen toe te voegen wordt hierbij veel gebruikt. Echter, elke 

keer wanneer je een bijlage meestuurt, maak je een kopie en raak je de regie over het document kwijt. Een per mail  

verzonden bijlage kun je niet meer intrekken. Wanneer de informatie persoonsgegevens bevat, is het juist belangrijk om de  

controle te behouden.  

In Microsoft365 bestaat de optie om een e-mail te versleutelen. Deze optie kun je beter niet gebruiken wanneer je een bijla-

ge meestuurt. Een bestand beveiligd delen via een link, in plaats van versleuteld mailen, is veel beter vanuit het oogpunt van  

informatiebeveiliging gezien. Een gedeelde link kan bij een vergissing worden ingetrokken. Een nadeel van versleuteld mailen via 

Microsoft365 is dat de bijbehorende code automatisch wordt nagestuurd via hetzelfde medium. Stuur je het naar de verkeerde 

ontvanger, dan ontvangt die persoon ook de code en komt de informatie alsnog in de verkeerde handen.

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent alle ins & outs op het gebied van privacy. 
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. 

Meer weten? 

Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl 

Niet mailen, maar delen!

TIP: Op deze manier kun je ook veilig een map met diverse documenten delen. 
Let wel goed op dat de map niet teveel documenten en persoonsgegevens bevat!

Klik in een office document op            ‘Delen’, wanneer je het naar iemand wilt versturen. Je ziet dan het menu links.

* ‘Spam’-melding 
voorkomen wanneer je 
naar Gmail-adressen mailt:

Klik op de Outlook knop, er wordt 
een link in een mailbericht geplakt. 
Voorzie het bericht van een
onderwerp en inleidende tekst.

Instructie voor het veilig delen van persoonsgegevens via Microsoft 365

Klik hier voor de manier van delen.

Het menu rechts wordt geopend.1

Mag de ontvanger de gegevens 

bewerken? Zet dan een vink.3

Voer optioneel een datum in 

waarop de link verloopt.
4

LET OP: Het wachtwoord geef je  

mondeling door of je stuurt het via 

SMS, Signal of Whatsapp! 
5

Mag de ontvanger de gegevens 

downloaden? Zet dit dan uit.6

Gebruik altijd deze optie wanneer  

je persoongegevens extern deelt. 

LET OP: alleen met wachtwoord is 

dit een veilige oplossing!  

Voor intern delen kun je het beste 

de optie ‘personen in uw  

organisatie’ gebruiken.
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