
Informatie over privacy in Klaslokaal 
 
We maken gebruik van het programma Klaslokaal en Zuludesk om iPads van leerlingen op school te 
kunnen beheren. Hiermee voorzien we leerlingen van de juiste apps en kunnen we leerlingen beter 
begeleiden bij het juist gebruiken van de iPad als hulpmiddel bij het leren en werken voor school. 
 
Welke software wordt er gebruikt: Klaslokaal of Zuludesk? 
Het beheer wordt geregeld in Zuludesk en Apple School Manager. Dit gebeurt door onze 
systeembeheerders die daarbij ondersteund worden door experts van Van Dijk Educatie. Leerlingen 
en docenten hebben te maken met Klaslokaal. Dat is software die gebruik maakt van Zuludesk en die 
zorgt voor een overzichtelijke bediening van de knoppen. 
 
Hoe gaat Klaslokaal om met de privacy van mijn kind? 
We nemen de privacy van uw kind uiterst serieus. Daartoe zijn we wettelijk verplicht. Alle externe 
partijen die betrokken zijn bij Klaslokaal, dus Zuludesk en Van Dijk, hebben een privacyconvenant 
ondertekend. Hiermee verplichten deze partijen zich om zich te houden aan vastgelegde afspraken, 
over zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door school en leveranciers in het kader van 
digitale onderwijsmidden. Zie verder: http://www.privacyconvenant.nl  
 
De school, en de docenten van de klas, hebben geen onbeperkte toegang tot iPads van leerlingen. 
Een docent kan wel bepaalde restricties op een iPad van een leerling instellen. Dat kan alleen 
gebeuren door een docent van de betreffende klas, in zijn eigen les. De restricties kunnen te maken 
hebben met Apps die wel of niet kunnen worden gebruikt tijdens de les. Ook kan een docent 
instellen welke websites wel of niet kunnen worden bezocht tijdens de les. 
U ziet hier een overzicht van wat we als school wel en niet kunnen:  
  

Wat kunnen we niet? Wat kunnen we wel? 
§ We kunnen geen 

internetgeschiedenis of  
-activiteiten inzien via 
Klaslokaal. 

§ We kunnen geen inhoudelijke 
documenten, teksten of 
berichten binnen apps of 
mail, of andere sociale media 
online inzien. 

§ We kunnen geen Apple ID’s 
en wachtwoorden inzien, en 
deze ook niet opvragen. 

§ We kunnen geen pincodes 
van iPads inzien, en deze ook 
niet opvragen. 

§ We kunnen Klaslokaal niet 
buiten het klasverband 
gebruiken. 

§ Van een leerling is de voor- en achternaam en het 
leerlingnummer en de klas bekend. Deze gegevens 
worden niet van de iPad uitgelezen, maar zullen door 
school gebruikt moeten worden om de leerlingen te 
kunnen identificeren in de Klaslokaal-app. 

§ Vanuit het beheer kunnen restricties op de iPad 
toegepast worden. Hierbij valt te denken aan het 
uitzetten van bepaalde apps of functionaliteiten. We 
passen restricties zeer terughoudend toe, en alleen indien 
noodzakelijk. 

§ In Klaslokaal is per iPad te zien wat de batterijstatus is. 
§ Door systeembeheer is per iPad te zien hoeveel opslag 

ruimte gebruikt / vrij is. 
§ Door systeembeheer is per iPad te zien wat de iPad-naam 

is. 
§ Door systeembeheer is per iPad te zien welke apps op de 

iPad geïnstalleerd zijn. De inhoudelijke App-data zelf is 
nooit in te zien of uit te lezen.  

§ Door systeembeheer is een iPad in geval van diefstal of 
vermissing door school te locken of op afstand te wissen. 



Kan een docent de informatie van een iPad van een leerling lezen? 
Nee, een docent kan nooit informatie van de iPad van een leerling opvragen. Een docent heeft alleen 
de rechten om Apps in- of uit te schakelen en het bezoeken van websites toe te staan of te beperken. 
Er kunnen dus bijvoorbeeld nooit berichten of foto’s worden opgevraagd. 
 
Kan een docent op ieder gewenst moment beperkingen op een iPad toepassen?  
Nee, een docent kan alleen beperkingen instellen op iPads van leerlingen tijdens de les. Daarbuiten 
stellen we geen beperkingen, behoudens de regels die reeds eerder vastgelegd zijn in het ICT-
protocol. 
 
Kan ik Zuludesk thuis al gebruiken voor ouders? 
Ja, enkele ouders hebben hier ervaring mee. Enkele weken na de start van het schooljaar kunnen we 
op verzoek een account aanmaken.  
 
Mag een kind in de pauzes spelletjes spelen op de iPad? 
Sommige spelletjes en sociale media zijn geblokkeerd via ons internetfilter. In Zuludesk kunnen we 
generieke restricties instellen op het gebruik van groepen niet-educatieve apps. We stimuleren onze 
leerlingen om de pauzes niet alleen te gebruiken voor spelletjes. 
 
Zijn er binnen school afspraken gemaakt met docenten? 
Vanzelfsprekend. De docenten die met Klaslokaal werken hebben daarvoor een speciale training 
gevolgd. Hierin komt aan bod hoe het systeem technisch werkt en hoe het op een pedagogisch 
verantwoorde manier gebruikt dient te worden. 
 
 


