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Maatregelen betreffende gebruikeraccounts Google Workspace for Education
Instelling Genoemde aanpassing SIVON Doorgevoerde instelling Extra uitleg

Gebruikersprofiel K-12 profiel instellen voor alle gebruikers Is doorgevoerd Alle Google Workspace voor Education domeinen van scholen zijn ingesteld als 

K-12 domein. De Organisatie Eenheid Medewerkers is hiervan uitgezonderd.

Geen gebruik maken van echte namen van leerlingen en leraren in 

gebruikersnamen

Deze instelling is per omgeving 

afgestemd met de klant. De 

conventie verschilt per omgeving 

en kan niet zomaar worden 

gewijzigd. 

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met onze infodesk.

Gebruikers verbieden profiel zelf aan te passen Is doorgevoerd Men kan het Google profiel qua naam en foto niet bewerken.

Geografische locatie dataopslag Google Cloud opslaglocatie aanpassen naar Europa Optioneel De standaard abonnementsvorm van Google Workspace for Education biedt 

geen mogelijkheid voor het kiezen van een specifieke opslaglocatie van de data. 

Dit kan alleen met een betaalde abonnementsvorm zoals Google Workspace for 

Education Standard of Plus.

Google werkt op basis van zo efficient mogelijke 'data reis bewegingen'. Dit 

betekent dat afhankelijk van je geolocatie, jouw data op data centers rondom 

jouw locatie rondzwerft. Begeef je jezelf in Nederland, dan zal je data staan in 

datacenters in Nederland, België, Ireland, Denemarken of Finland omdat die het 

dichtste bij jouw locatie zijn. 

Google garandeert dit niet, omdat je zelf een reisbeweging kan maken (icm het 

inloggen met je schoolaccount in een ander land) waardoor een datacenter in 

een ander land efficienter is om je data te bewaren.

Met een hogere abonnementsvorm zoals Google Workspace for Education 

Standard of Plus kan de datalocatie in Europa worden afgedwongen. Neem 

gerust contact op met je accountmanager om meer informatie hierover te 

ontvangen. 

Aanvullende Google diensten Uitzetten van aanvullende Google-services Is doorgevoerd Alle aanvullende services worden standaard uitgeschakeld op de leerling 

organisatie units.

Google Workspace Marketplace-apps Gebruikers niet toestaan apps uit de Google Workspace Marketplace te 

installeren

Is doorgevoerd Het installeren van Workspace Marketplace applicaties is standaard 

geblokkeerd in het Google Workspace for Education domein.

Nieuwe Google producten Nieuwe producten niet automatisch beschikbaar te stellen voor gebruikers Is doorgevoerd Nieuwe producten worden niet automatisch beschikbaar gesteld nadat deze 

vrijgegeven zijn door Google.



Maatregelen betreffende gebruikeraccounts Google Workspace for Education
Instelling Genoemde aanpassing SIVON Doorgevoerde instelling Extra uitleg / impact Functie op domeinnaam in/uit te schakelen Doelbepaling en doelbinding

(persoonsgegevens worden alleen gebruik voor 

uitdrukkelijk en omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden.)

Spellingscontrole Uitschakelen Niet doorgevoerd Standaard staat deze optie ingeschakeld voor alle gebruikers. Gebruikers mogen 

in de omgeving zelf deze optie in of uit schakelen. 

Ja Beschrijf welk doel de spellingscontrole heeft 

binnen de digitale werkomgeving. Denk hierbij aan 

het attenderen op spellingsfouten en direct 

corrigeren van informatie die zowel intern als 

extern wordt gedeeld. 

Spellingcontrole Webservice Uitschakelen Niet doorgevoerd Zie punt 'Spellingscontrole' Ja Zie punt 'Spellingscontrole'

Inloggen op de Chrome Browser Uitschakelen Niet doorgevoerd Het inloggen op de Chrome-browser zorgt er voor dat er functies zijn die goed 

functioneren. Als wij deze uitschakelen heeft dit een grote impact op de 

gebruikerservaring.

Ja Beschrijf welk doel de meekijkfunctie heeft binnen 

de digitale werkomgeving. Voor de meekijkfunctie 

moet je denken aan de focus op digitale 

onderwijsprogramma´s in de klas, waardoor de 

leerlingen meer bezig zijn met digitaal onderwijs 

dan randzaken. Plaatjeslogin heeft als doel dat 

onderbouwleerlingen snel en eenvoudig kunnen 

inloggen.

Automatische vertaling Webservice Nooit een vertaling voorstellen Is doorgevoerd n.v.t. Ja N.v.t.

Geolocatie Niet toestaan dat sites de geolocatie van gebruikers vaststellen Niet doorgevoerd Standaard wordt deze functionaliteit uitgeschakeld. Ja Beschrijf welke meerwaarde geolocatie heeft voor 

jouw school/stichting. Denk aan het snel kunnen 

opzoeken van schoolgerelateerde uitjes of 

activiteiten. 

Gebruikerslocatiefeedback formulier Gebruikersfeedback niet toegestaan Niet doorgevoerd Hiermee geef je op of gebruikers feedback naar Google kunnen sturen via Menu 

/ Help / een probleem melden of een combinatie van toetsen. Standaardwaarde 

is Toestaan

Ja Hiervoor is geen specifieke doelbepaling 

beschikbaar. Google gebruikt deze rapporten om 

hun producten (en producten voor het onderwijs 

zoals Google Classroom) te verbeteren.

Rapportage van statistieken Anonieme gebruikersrapporten en rapporten met gegevens over crashes nooit 

naar Google sturen.

Niet uitgevoerd De gebruiker kan deze optie zelf uitschakelen Ja Hiervoor is geen specifieke doelbepaling 

beschikbaar. Google gebruikt deze rapporten om 

hun producten (en producten voor het onderwijs 

zoals Google Classroom) te verbeteren. 

Gebruikersrapporten zijn anoniem dus kunnen niet 

worden herleid naar persoonsgegevens. 

Nieuwe tabblad contentsuggesties Geen contentsuggesties weergeven op de pagina Nieuw tabblad Uitgevoerd n.v.t. Ja N.v.t.

Tabblad promotionele content Weergave promotionele content op volledig tabblad uitschakelen Uitgevoerd n.v.t. Ja Beschrijf welk gebruikersgemak en ondersteuning 

de medewerkers ervaren doordat Google 

suggesties doet om hun producten zo goed 

mogelijk te gebruiken. Denk aan het sneller 

inloggen binnen Chrome door suggesties van 

Google.

Nieuw Tabblad Kaarten Kaarten niet weergeven op de pagina Nieuw Tabblad Uitgevoerd n.v.t. Ja Beschrijf welk gebruikersgemak en ondersteuning 

de medewerkers ervaren doordat Google 

suggesties doet om hun producten zo goed 

mogelijk te gebruiken. Indien er sinds het inloggen 

9 websites of meer zijn bezocht, worden deze 

weergegeven en kan je hier snel naar navigeren. 

Search suggested service Gebruikers nooit toestaan search suggest te gebruiken Deels uitgevoerd In omgevingen is de search suggest uitgeschakeld. Zoektermen zullen niet 

aangevuld worden.

Ja Beschrijf welk gebruikersgemak en ondersteuning 

de medewerkers ervaren. Denk aan het sneller 

navigeren naar websites indien gebruik gemaakt 

wordt van Google Search. 

Cookies van derden blokkeren Cookies van derden blokkeren Niet doorgevoerd Het uitschakelen en of blokkeren van cookies voor de duur van de sessie zal 

leiden tot een verslechtiring van de gebruikerservaring van de digitale 

werkomgeving

Ja Beschrijf welk gebruikersgemak en ondersteuning 

de medewerkers en leerlingen ervaren. Denk hierbij 

aan het niet goed functioneren websites en of 

online applicaties, dagelijks accepteren van de 

cookies etc. 



Cookies Cookies alleen bewaren voor de duur van de sessie Niet doorgevoerd Het bewaren van cookies voor de duur van de sessie zal leiden tot een 

verslechtering van de gebruikerservaring van de digitale werkomgeving

Ja Beschrijf welk gebruikersgemak en ondersteuning 

de medewerkers en leerlingen ervaren. Denk hierbij 

aan het niet goed functioneren websites en of 

online applicaties, dagelijks accepteren van de 

cookies voordat je van een website gebruik kan 

maken of het herhaaldelijk opnieuw aanmelden op 

websites. 

Systeemrapportages van bezochte pagina’s Het verzenden van aanvullende gegevens om Safe Browsing te helpen verbeteren, 

uitschakelen.

Niet doorgevoerd Hiermee wordt bepaald of Google Safe Browsing wordt ingeschakeld voor 

gebruikers. Standaard mogen gebruikers deze optie zelf bepalen om in of uit te 

schakelen. 

Ja Beschrijf welke meerwaarde de verbetering van het 

product ´Safe Browsing´ heeft. Denk aan een betere 

bescherming tegen malware, fishing content en 

indirect bescherming van schooldata.

Chrome Cleanup Niet toestaan periodiek te scannen of Resultaten van Chrome Cleanup worden 

nooit gedeeld met Google

Niet doorgevoerd Gebruikers mogen hierin zelf bepalen wat zij met de informatie doen uit een 

Cleanup. Dit is de standaard instelling.

Ja Beschrijf welke meerwaarde de verbetering van het 

product ´Chrome Cleanup´ heeft. Denk aan een 

betere bescherming tegen malware, fishing content 

en indirect bescherming van schooldata.

Maatregelen betreffende Chromebooks in beheerde gastsessie
Instelling Genoemde aanpassing SIVON Doorgevoerde instelling Extra uitleg / impact Functie op domeinnaam in/uit te schakelen Doelbepaling en doelbinding

Spellingscontrole Uitschakelen Niet doorgevoerd Standaard staat deze optie ingeschakeld voor alle gebruikers. Gebruikers mogen 

in de omgeving zelf deze optie in of uit schakelen. 

Ja Beschrijf welk doel de spellingscontrole heeft 

binnen de digitale werkomgeving. Denk hierbij aan 

het attenderen op spellingsfouten en direct 

corrigeren van informatie die zowel intern als 

extern wordt gedeeld. 

Spellingcontrole Webservice Uitschakelen Niet doorgevoerd Zie punt 'Spellingscontrole' Ja Zie punt 'Spellingscontrole'

Automatische vertaling Webservice Nooit een vertaling voorstellen Niet doorgevoerd Standaard staat deze optie op ‘gebruiker laten bepalen’. Bij het afmelden van 

een Chromebook wordt er niets in het account weggeschreven. De gebruiker 

heeft tevens zelf de mogelijkheid om de vertaling uit te schakelen. 

Ja Beschrijf welk doel de vertaling webservice heeft 

binnen de digitale werkomgeving. Denk hierbij aan 

het vertalen van de inhoud van webpagina's of 

andere digitale content.


