
Veilig werken met Google? 
Neem de volgende maatregelen!
Het verdienmodel van Google is gebaseerd op het verzamelen van data over haar gebruikers, zodat er  
gerichte advertenties kunnen worden ingezet. Is Google dan wel een geschikte partij om mee samen te werken 
als het gaat om de privacybescherming van leerlingen? Deze vraag stond centraal in een recent onderzoek van 
SURF en SIVON namens de gehele onderwijssector. De uitkomsten lieten zien dat het gebruik van Google niet  
zonder risico is. Google mag in het onderwijs alleen nog worden gebruikt als er bepaalde maatregelen  
worden getroffen. De meeste maatregelen worden -organisatiebreed- genomen door de ICT-leverancier in 
overleg met de ICT-afdeling. Onderstaande maatregelen zal jij zelf nog moeten nemen!

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent alle ins & outs op het gebied van privacy. Heb je vragen? 
Neem contact met ons op: info@privacyopschool.nl of 0172-785075.
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Document- en mapnamen

Noem in de naam van een document of map niet de naam van een leerling of collega.  
Tip: Gebruik initialen of bijvoorbeeld de eerste 2 letters van voor- en achternaam.

Google Chrome

Vermijd Google Chrome als webbrowser op PC’s die geen Chrome OS gebruiken 
Alternatieven hiervoor zijn bijvoorbeeld Firefox, Edge of Safari. 

Zoekmachine

Gebruik Duckduckgo, Startpage of Ecosia als alternatieve zoekmachine voor Google. 

YouTube

YouTube is een aanvullende dienst die niet valt onder 
Workspace for Education. Google ziet zichzelf hiervoor 
als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat 
zij zelf bepaalt wat ze met de persoonsgegevens en 
metadata doet. Dat is een hoog privacy risico voor 
leerlingen en medewerkers.  Gebruik daarom YouTube 
alleen met een anoniem account of in ‘embedded 
mode’ (om te voorkomen dat er tracking cookies kunnen 
worden gebruikt). 

Dit doe je zo:

1. Onder elke YouTube video staat een knop ‘delen’

2. Klik hierop en vervolgens op de knop ‘insluiten’  
    (embed)

3. Zet een vink voor ‘privacymodus aanzetten’ (enable 
    privacy-enhanced mode)

4. Klik op ‘kopiëren’ voor de code waarmee je zonder  
    cookies de video kunt bekijken.

Deze code kan je vervolgens publiceren op een website 
zoals Google Sites of Slides met de optie ‘code insluiten’. 
Vanaf daar kan jij of je leerling veilig de YouTube video 
afspelen. Video tonen in Classroom? Kopieer dan niet de 
hele link, maar alleen de tekst dat begint met ˝https:// 
en eindigt met ˝. 
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