
Google Workspace for Education-handleiding 
voor ouders/verzorgers

Bekijk meer informatie over de privacy en 
beveiliging van Google for Education.

Google Workspace-tools die je kind gebruikt

Classroom In Classroom staan alle opdrachten. Ook kan je kind hier communiceren met de docent en feedback en 
cijfers krijgen. Als gezinslid kun je je aanmelden voor overzichten voor ouders/voogden waarmee je de 
voortgang van je kind kunt volgen.

Formulieren Met de onderwijsfuncties kunnen docenten toetsen maken in Google Formulieren waarmee kinderen 
hun kennis kunnen laten zien. Ze kunnen elkaar met deze functie ook overhoren. Veel docenten 
gebruiken Formulieren voor interactieve activiteiten in de klas of om informatie te verzamelen 
voor schoolreisjes of andere gezamenlijke activiteiten, of zelfs om vragen te verzamelen tijdens 
ouderavonden.

Agenda Elke lesgroep in Google Classroom heeft zijn eigen agenda waarin je kind afspraken en opdrachten kan 
opzoeken. Docenten kunnen Agenda ook gebruiken om afspraakschema's te maken met leerlingen of 
om oudergesprekken te plannen.

Drive Drive zou je kunnen zien als een virtuele schooltas waarin alle opdrachten, documenten en 
lesprogramma's van je kind veilig worden bewaard en geordend. Deze zijn toegankelijk vanaf ieder 
apparaat. Dit betekent dat alle belangrijke informatie van je kind en het schoolwerk automatisch 
worden opgeslagen, zodat er niets kwijtraakt. Het is een goed idee om eens samen met je kind 
te kijken naar al het schoolwerk dat is opgeslagen in Google Drive.

Toegankelijkh
eidsfuncties

Er zijn toegankelijkheidsfuncties ingebouwd in Google Workspace for Education die kinderen helpen 
leren op een manier die voor hen werkt. Ze kunnen spraakgestuurd typen, een schermlezer gebruiken, 
een brailleleesregel koppelen of ondertiteling aanzetten in Google Presentaties of Meet voor extra 
ondersteuning.

Misschien heb je al wel gehoord over Google Workspace, waarin 
je apps vindt zoals Gmail, Google Documenten, Presentaties, 
Spreadsheets, Formulieren, Drive en meer. Scholen hebben 
toegang tot een kosteloze versie van Google Workspace for 
Education, waarin Google Classroom is inbegrepen. Hiermee 
kunnen kinderen zowel op school als thuis content maken, 
communiceren en samenwerken, op elk apparaat en in een 
beveiligde omgeving.

Meer over Google Workspace for Education...
Google Workspace for Education wordt momenteel gebruikt door meer dan 120 miljoen leerlingen en docenten 
over de hele wereld. Met deze tools kunnen docenten en leerlingen communiceren, samenwerken en klassen 
beheren. Google Workspace beschikt ook over toegankelijkheidsfuncties om leerlingen met speciale behoeften 
en leerstijlen te ondersteunen, zodat de klassen inclusiever worden.

Hoe gebruiken kinderen Google Workspace op school? 
Scholen geven leerlingen en docenten een Google-account dat wordt beheerd door de school en dat ze kunnen 
gebruiken voor educatieve doeleinden. Naast de kernfuncties van Google Workspace for Education kan de school 
aanvullende services aanzetten. Hier volgen een aantal  Google Workspace-tools die het vaakst in de klas worden 
gebruikt. Ernaast wordt uitgelegd wat je kind ermee kan. 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://support.google.com/calendar/answer/190998?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://g.co/workspace/edu
https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=en
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none


Hoe worden de gegevens van kinderen beveiligd?
Google ontwikkelt producten die de privacy van leerlingen en docenten 
beschermen en scholen eersteklas beveiliging bieden. Google is geen 
eigenaar van de gegevens van leerlingen die Classroom en Google 
Workspace for Education gebruiken. Leerlingen krijgen geen advertenties 
te zien en hun gegevens worden niet voor advertentiedoeleinden gebruikt. 
Ook ondersteunt Google de naleving van wet- en regelgeving zoals de 
FERPA1 en de COPPA2.

● Aan welke groepsprojecten heb je de laatste tijd gewerkt? Hoe hebben jullie samengewerkt?  

● Wat was je favoriete groepsproject? Waar ging het over en wat heb je ervan geleerd? 

● Hoe gebruik je Classroom voor je schoolwerk?

● Waar zie je je opdrachten? 

● Hoe kun je thuis je schoolwerk inzien?

Wil je meer weten? Hier zijn een aantal tips om een gesprek te beginnen:

1 Family Educational Rights and Privacy Act, 2 Children’s Online Privacy Protection Act van 1998

Wil je meer weten over Google Workspace for Education? Ontdek 
onze trainingen in het Docentencentrum en ons Helpcentrum, 

bekijk een tutorial of ga naar onze website.

Documenten, 
Spreadsheets 
en Presentaties

Je kind kan documenten, spreadsheets en presentaties maken en er in realtime samen met 
klasgenoten en docenten aan werken. Op deze manier kunnen ze hun werk delen, feedback 
krijgen en meteen wijzigingen doorvoeren. 

Google Meet Als fysieke oudergesprekken niet mogelijk zijn, kan de docent via Meet een virtueel gesprek plannen. 
Meet is ook een geweldige oplossing voor onderwijs op afstand, waardoor docenten 
les kunnen geven en met de klas kunnen communiceren zonder fysiek bij elkaar te komen. Meet 
beschikt daarnaast over beheerfuncties waarmee docenten de microfoon van deelnemers 
kunnen dempen en deelnemers kunnen verwijderen uit de les.
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De manier waarop je kind samenwerkt en communiceert met Google Workspace

Meer informatie over de privacy en beveiliging van Google for 
Education vind je op google.com/edu/privacy.

https://g.co/workspace/edu
https://support.google.com/a/answer/9784550?hl=en
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none

