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Op 1 maart stuurde het ministerie van OCW een brief aan de Tweede Kamer 
over privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education.     
Workspace werd vroeger G Suite genoemd. Google Workspace wordt ook op 
onze scholen gebruikt om in te loggen op Chromebooks en om via de 
Chromebrowser lesmaterialen en websites te benaderen, om YouTube te 
gebruiken en om de Google zoekmachine te benaderen. Uit het rapport kwam 
naar voren dat Google   meer gegevens verwerkt dan bij ons bekend is en dat 
Google deze gegevens controleert. In deze brief leest u om welke informatie 
het gaat en hoe wij        hiermee omgaan. 
 
Om wat voor gegevens gaat het? 
De gegevens die door Google worden verwerkt, gaan over het gebruik van 
hun  programma’s, zoals het moment van inloggen door gebruikers op een 
Chromebook en welke sites er worden bezocht, zogenaamde   metadata.  
Google verzamelt deze informatie en vindt dat zij zelf mag bepalen wat ze met 
deze informatie mag doen. Het gaat hierbij niet om gegevens zoals 
leerresultaten, vorderingen of adresgegevens van gebruikers. Google verklaart 
nu nadrukkelijk dat ze in Workspace  for Education geen metadata en andere 
persoonsgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden of het creëren van 
advertentieprofielen. Maar omdat Google de voorwaarden eenzijdig kan 
wijzigen, biedt dit geen garanties voor de toekomst. 
 
Gesprek met Google om beleid aan te passen 
Het gebruik van Google mag niet ten koste gaan van de privacy van onze 
leerlingen en medewerkers. Helaas hebben wij als individueel schoolbestuur 
een beperkte invloed op de voorwaarden die Google stelt. Daarom hebben we 
ons aangesloten bij SIVON. SIVON is een ledencoöperatie van de 
schoolbesturen uit   het primair en voortgezet onderwijs en gaat namens alle 
aangesloten schoolbesturen in gesprek met Google. SIVON trekt hierbij samen 
op met de PO-Raad, VO-raad, MBO en HBO (via SURF) en het Rijk. 
 
Adviesaanvraag bij Autoriteit Persoonsgegevens 
SIVON en SURF hebben namens het onderwijs een Adviesaanvraag ingediend  
bij de Autoriteit Persoonsgevens om advies in te winnen over de veiligheid van 
het gebruik van Google Workspace for Education. De verwachting is dat er 
afspraken met Google gemaakt kunnen worden om de privacyrisico’s weg te 
nemen. Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er 
geen reden om onze werkwijze aan te passen, mocht hier verandering in 
komen dan  stellen wij u hier direct van op de hoogte. 
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Meer informatie 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp lezen dan raden wij u de volgende  
documenten aan: 
 
Kamerbrief van het ministerie van OCW  
SIVON spreekt Google aan op privacyrisico’s 
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