
 

 

 

 

 

 

Aan:  ouders / verzorgers van leerlingen Pentascholen 

 
 
 
 
 
Betreft: transitie van Microsoft naar Google 

 

 

Hoorn, maart 2021 

 
Geachte ouders / verzorgers van leerlingen Pentascholen,  
 
Begin maart is door het ministerie van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over privacyrisico’s 
met betrekking tot Google Workspace (G suite) for Education. Deze software - die onder meer de 
veelgebruikte programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat - wordt al op enkele van onze 
scholen gebruikt. We waren voornemens om in de loop van dit jaar voor alle Pentascholen naar Google 
over te gaan, zodat we dan 2021 niet langer meer met Microsoft werken. Dat is goedkoper en goed 
geschikt voor onderwijsdoeleinden. Nu is echter uit onderzoek gebleken, dat Google meer gegevens 
verwerkt en controleert dan eerder bij ons bekend was. Daarvoor zijn we door het ministerie van 
onderwijs gewaarschuwd.  
 
In deze brief informeren wij u, om welke informatie het gaat en hoe wij hiermee omgaan. De gegevens 
die door Google worden verwerkt, gaan over het gebruik van hun programma’s. Zoals het moment van 
inloggen door gebruikers, welke sites er worden bezocht en hoe lang er aan een document wordt gewerkt 
(zogenoemde metadata). Het gaat hierbij niet om gegevens zoals documenten (G-Docs, presentaties, 
etc.), leerresultaten of –vorderingen of adresgegevens van leerlingen. Google verzamelt wel informatie 
en meent dat zij zelf mag bepalen wat ze vervolgens met deze informatie mag doen. Wij hechten echter 
aan de veiligheid van gegevens en privacy en gaan hier zeer zorgvuldig mee om.  
 
Google verklaart nadrukkelijk dat ze in Workspace for Education geen metadata en andere 
persoonsgegevens gebruikt voor advertentiedoeleinden of het creëren van advertentieprofielen. Echter, 
doordat Google de voorwaarden eenzijdig kan wijzigen, biedt dit geen garanties voor de toekomst. Het 
gebruik van Google mag en kan echter niet ten koste gaan van de privacy van onze leerlingen, uw 
zoon/dochter. Om die reden is besloten de omzetting naar Google tijdelijk stil te zetten.  
 
Helaas heeft een individueel schoolbestuur slechts een beperkte invloed op de voorwaarden die Google 
stelt. Daarom is ook stichting Penta aangesloten bij SIVON. Dat is een landelijke ICT-coöperatie voor  
schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij zijn namens ons in gesprek gegaan met Google.   



 

 
 
 
 
 
 
SIVON heeft – ook namens het onderwijs - een verzoek ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens om 
advies in te winnen over de veiligheid van het gebruik van Google Workspace for Education. Penta laat 
zich ook steeds adviseren door haar eigen Functionaris Gegevensbescherming.  
 
De verwachting is dat er afspraken met Google gemaakt worden om de privacyrisico’s spoedig weg te 
nemen. Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er geen reden om de digitale 
werkwijzen op Pentascholen aan te passen, mocht hier verandering in komen dan stellen wij u hier direct 
van op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mw. drs. G.A.C. (Gea) Koops-de Hoog 
(CvB) bestuurder Stichting Penta 
 
 
 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp lezen? Zie: 
• Kamerbrief van het ministerie van OCW  
• SIVON spreekt Google aan op privacy risico’s 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/kamerbrief-uitvoeren-dpias-in-het-onderwijs
https://www.sivon.nl/actueel/sivon-en-surf-spreken-google-aan-op-privacyrisicos/

