
Beter beveiligd leren met 
Google for Education
De basis van Google for Education is ervoor zorgen dat je 
schoolgemeenschap een beveiligde digitale leeromgeving heeft, 
zodat je tijdens het leren en lesgeven weet dat de gegevens van
 je schoolgemeenschap privé en beveiligd zijn.

Beveiliging voor beter beschermde 
digitale leeromgevingen

Bescherm je schoolgemeenschap tegen 
ontwikkelende digitale dreigingen met 
enkele van 's werelds beste geavanceerde 
digitale beveiligingsmogelijkheden. 

Bescherm privacy in je 
schoolgemeenschap

Prioriteer de privacy van je 
schoolgemeenschap met tools 
die de hoogste normen van digitale 
verantwoordelijkheid waarborgen.

PRIVACY EN BEVEILIGING

Beheer je gegevens en krijg 
inzicht in beveiligingsdreigingen

Blijf beveiligingsdreigingen voor in één 
centrale console die volledige 
zichtbaarheid voor al je gegevens en 
instellingen biedt voor meer controle.

Cyberbeveiliging is belangrijker 
dan ooit

Uit een rapport dat is vrijgegeven door de 
FBI en andere federale bureaus blijkt dat 
scholen in het basis- en middelbaar 
onderwijs tijdens het schooljaar 2020-2021 
het belangrijkste doelwit voor 
cyberaanvallen zijn geworden. Een 
meerderheid van alle ransomwareaanvallen 
was op deze instellingen gericht.

Strikte naleving van onderwijsnormen voor 
privacy en beveiliging

Google for Education ondersteunt naleving van robuuste 
onderwijsnormen voor privacy, waaronder FERPA, 
COPPA, de AVG en de Student Privacy Pledge.

Google beschermt je digitale veiligheid doorlopend: 

● Elke dag worden 100 miljoen phishingpogingen door Google 
geblokkeerd

● Elke week worden 30.000 onveilige websites door Google 
geïdentificeerd

● Elke maand worden 74 miljoen mensen geholpen door 
de Wachtwoordmanager van Google

● Elk jaar verbeteren 700 miljoen mensen hun beveiliging met 
de Beveiligingscheck

Met Google ben je elke dag beter beveiligd

Meer informatie over privacy 
en beveiliging vind je op 
edu.google.com/privacy

    
    

    

https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=nl
https://passwords.google.com/
https://myaccount.google.com/security-checkup
https://edu.google.com/intl/ALL_nl/why-google/privacy-security/


Google for Education biedt iedereen in je schoolgemeenschap een beter beveiligde manier om betrokken te raken 
en te leren, met behulp van ingebouwde beveiliging, strikte naleving en beheer en eigendom over je gegevens.

24/7 ingebouwde, 
geautomatiseerde bescherming

● Ingebouwde geautomatiseerde 
beschermingsopties zodat je op 
de hoogte blijft van nieuwe 
beveiligingsdreigingen die zich 
ontwikkelen

● Proactieve blokkering met 24/7 
bewaking voor een betrouwbare 
beveiliging in je hele digitale 
leeromgeving

● Professionele schaalbaarheid en 
betrouwbaarheid die ontworpen 
zijn om zelfs bij grote 
activiteitsverschuivingen voor 
een uptime van 99,9% te zorgen

● Veiliger browsen en zoeken met 
standaard samengestelde 
leeftijdsgeschikte content voor 
leerlingen jonger dan 18 jaar

● Nuttige tips en aangepaste 
aanbevelingen om digitale dreigingen 
het hoofd te bieden

 

Verantwoordelijk gegevensbeleid 
met naleving

● Ondersteunt naleving van robuuste 
privacynormen, waaronder FERPA, 
COPPA en de AVG

● Geen advertenties in Google 
Workspace for Education en de 
persoonlijke informatie van leerlingen 
van jonger dan 18 jaar wordt niet 
gebruikt voor advertentietargeting

● Transparantie in onze 
gegevensbeveiligingsprotocollen 
en privacybeleidsregels

● Bronnen en training over digitale 
verantwoordelijkheid om 
doorlopende veiligheid op internet 
te ondersteunen

Zichtbaarheid en controle

● Gegevenseigendom en -beheer 
zodat je je gegevens op jouw 
manier kunt beheren

● Eén centrale plek voor 
beveiligingsinstellingen en realtime 
waarschuwingen in het 
beveiligingscentrum

● Analyses en inzichten in het 
beveiligingsdashboard die aan 
jouw behoeften zijn aangepast

● Flexibiliteit en controle om 
standaardinstellingen te wijzigen 
voor hele scholen, lesgroepen 
of individuen

● Geavanceerde beveiligingsupgrades 
bieden opties om meer proactieve 
beveiligingsmogelijkheden toe te 
voegen voor de unieke behoeften 
van je instelling

Zorg voor een veilige basis voor lesgeven en leren 
met Google for Education.

Vertrouw op ingebouwde, geautomatiseerde functies die 
uitgebreide en voortdurende bewaking en beperkingen bieden 
en tegelijkertijd onderbrekingen voorkomen in een beveiligde 
digitale leeromgeving. Dit alles is beschikbaar in:

● Google Workspace for Education Fundamentals*
● Chromebooks
● Chrome Education Upgrade

* Kosteloos voor in aanmerking komende instellingen.

Voeg premium mogelijkheden toe voor de 
specifieke behoeften van je instelling.

Kies in je beveiligingscentrum uit verschillende upgrades 
voor aanvullende beveiligingsfuncties om de gegevens en 
apparaten van je school proactief te beschermen. Upgrades 
omvatten:

● Google Workspace for Education Standard
● Google Workspace for Education Plus
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PRIVACY EN BEVEILIGING

https://support.google.com/a/answer/134628?hl=en
https://edu.google.com/intl/ALL_nl/why-google/privacy-security/

