Wij deden mee

PRIVACY VAN LEERLINGGEGEVENS EN ICT
Terughoudendheid met het uitwisselen van
gegevens is gewenst

Personaliseren is belangrijk: ict helpt daarbij

Leraren en leidinggevend
en

118 210

Vindt u dat resultaten van leerlingen gebruikt of gedeeld mogen worden
door bijvoorbeeld uitgevers of ict-leveranciers?

100%

100%

93%

Het is belangrijk onderwijs
te geven dat aansluit bij de
behoeften en talenten van
de leerling

59%
88%

49%

Ja, om digitaal materiaal
adaptief te kunnen laten
werken

Ik wil mijn onderwijs
graag aanpassen aan de
behoeften van de
leerling

46%

32% 37%

Ja, zodat uitgevers hun
materialen kunnen
verbeteren

PO VO
48%

Nee, resultaten mogen
nooit gedeeld of gebruikt
worden

In het onderwijs zijn leraren niet helemaal op de hoogte of er gegevens
worden uitgewisseld
In hoeverre deelt uw school leerlinggegevens met educatieve uitgevers of ict-leveranciers?

98%

97%

90%

Ict en digitaal leermateriaal
kunnen mij helpen onderwijs
meer op maat aan te bieden

39%
22%

We delen geen informatie met uitgevers
of leveranciers

81%

Ik heb een voorkeur voor
leermateriaal dat zich
aanpast aan het niveau
van de leerling (adaptief)

32%

Ik weet niet precies hoe dit op onze
school is geregeld

59%

We delen op aanvraag beperkt gegevens
met uitgevers of leveranciers

21%
13%

Veel scholen informeren de ouders, maar nog niet allemaal
Zijn er op school afspraken gemaakt over hoe er
omgegaan wordt met leerlinggegevens?
51%
40%

33%

Ja, in de schoolgids
of website

Op welke wijze informeert de school ouders over de manier
waarop zij omgaat met de privacy van leerlinggegevens?
45%

34%

31%

Ja, in een
privacyreglement

64%

Ja, in een intern
document

49%

47%

schoolgids

32%

13%

tijdens inschrijving

19%

41%

website

10%

per brief

Ruim 90% van de leraren geeft aan iets te doen aan communicatie naar ouders.

In het onderwijs heeft men minder moeite met het delen van leerresultaten dan contactgegevens
Van welke leerlinggegevens vindt u het geen probleem als een school deze doorgeeft aan uitgevers of ict-leveranciers?
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voornaam

34%

42%
leerresultaten

2%

leergedrag

2%
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10%
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foto

27%

emailadres leerling

5%
contactgegevens ouders

De peiling is uitgevoerd onder leden van Het Onderwijspanel (www.hetonderwijspanel.nl) door Onderwijs Innovatie Groep (OIG) in december 2014. Neem voor meer informatie contact op met OIG via info@oig.nl

U kunt ook kijken op http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/

