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Algemeen 
Deze regeling geeft een praktische vertaling van de wetgeving1 op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens en het veilig en verantwoord gebruik van 
(elektronische) informatie- en communicatietechnologie.  

 
In deze code worden gedragsregels gegeven waaraan alle gebruikers van de (elektronische) 
informatie- en communicatiemiddelen binnen INNOVO zich dienen te houden. Gebruik van 

(elektronische) informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen de organisatie 
nodig om het werk goed te doen. Maar onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van 

mensen en apparatuur en brengt diverse risico's met zich mee. Bovendien is wet- en 
regelgeving (bijvoorbeeld rondom privacy) de afgelopen jaren flink aangescherpt.  

  

Informatie- en communicatiemiddelen kennen verschillende verschijningsvormen, zeker in 
de digitale variant. Naast e-mail, surfen op internet, ontwikkelen zich in een hoog tempo 

nieuwe vormen van social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat). 
Aan het gebruik van alle informatie- en communicatietechnologiën zijn, per 

verschijningsvorm, risico's verbonden die nopen tot het stellen van gedrags- en 

gebruiksregels.  
  

Bij risico's valt te denken aan: 

 Beveiligingsrisico’s: zoals beschadiging van het netwerk door virussen, verlies of 
uitlekken van (gevoelige) informatie, bieden van openingen voor 

computercriminaliteit. 

 Technische risico’s: uitval van systemen door overbelasting van de ICT-
infrastructuur door ongewenste toepassingen (bijvoorbeeld downloaden van grote 

bestanden, streamen in hoge kwaliteit) kan het normaal functioneren van diverse 

systemen binnen de organisatie ernstig verstoren. 

 Juridische risico’s: zoals het maken van inbreuk op intellectueel eigendom van een 
ander door illegaal downloaden, of het lekken van privacy gevoelige informatie. 

 Ethische risico’s: zoals het in diskrediet brengen van de goede naam van de 

stichting, school of andere gebruikers. 

 Kosten: door het oneigenlijk gebruik van communicatiemiddelen kunnen de kosten 
oplopen. Denk aan het uitbreiden van het geheugen, extra beveiligingsmaatregelen, 

hoge telecommunicatiekosten.  

  
De (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen worden aangeboden ter 

ondersteuning van de bedrijfsvoering van de organisatie. Het gebruik van (technische) 

                                                        
1 Onderstaande wetgeving geeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van informatie en communicatie technologie 

binnen INNOVO  

1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG - (Wbp tot 25 mei 2018) 
2. Wet Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) 
3. Artikel 350 Wetboek van Strafrecht ziet toe op het wissen, veranderen, dan wel het onbruikbaar of 

ontoegankelijk maken van gegevens.  
4. Artikel 350b lid 2 van het Wetboek van Strafrecht wordt het verspreiden van virussen door 

onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid strafbaar gesteld. 
5. De Wet auteursrecht. 
6. De Wet portretrecht 
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hulpmiddelen en netwerk is in principe dan ook alleen toegestaan als het ten dienste staat 

aan deze activiteit. Voor alle duidelijkheid worden in deze regeling een aantal algemene 
regels geformuleerd voor het gebruik van (elektronische) informatie- en 

communicatiemiddelen.  
 

Het uitgangspunt hierbij is dat INNOVO er aan hecht dat de gebruikers van de 
(elektronische) informatie- en  communicatiemiddelen op veilige en verantwoorde manier 

gebruik maken van der beschikking gestelde middelen, conform de algemene 

maatschappelijke normen en waarden en geldende wet- en regelgeving. Dit betreft 
uiteraard ook de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 
Hoewel deze regeling primair geschreven is voor gebruikers die werkzaamheden verrichten 

binnen INNOVO, en niet expliciet melding maakt van leerlingen, zijn de uitgangspunten van 

deze regeling op hoofdlijnen ook van toepassing met betrekking tot het veilig en 
verantwoord gebruik door leerlingen.  

 
1 Algemene regels voor het gebruik van (elektronische) informatie- en 

communicatiemiddelen 

1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop binnen INNOVO (stichting / school) op een 
veilige en verantwoorde wijze wordt omgegaan met door de organisatie ter 

beschikking gestelde (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen (EIC), 
geeft regels over de wijze waarop controle plaats vindt en wat mogelijke 

consequenties kunnen zijn bij overtreding.   

1.2 Onveilig of onverantwoord gebruik is gebruik dat tegenstrijdig is aan de doelstelling 
en identiteit van INNOVO, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen 

binnen of buiten organisatie. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale 
toepassingen van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, 

gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische 
toepassingen, zinloos tijdverdrijf, etc.  

1.3 Gebruik van de (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen vindt altijd 

plaats binnen de grenzen van de wet. Diefstal, fraude, ongeautoriseerd 
binnendringen in computersystemen van derden, schending van privacy-, auteurs- en 

portretrechten en valsheid in geschrifte moeten worden tegengegaan. 
1.4 Gebruikers worden geacht op veilige en verantwoorde wijze om te gaan met zaken 

als user-identificatie (gebruikersnaam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord). 

Deze zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. 
 

2    Privégebruik van (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen 
2.1 Gebruikers mogen (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen incidenteel 

en kortstondig voor privé-doeleinden gebruiken, mits dit niet storend is voor de 
dagelijkse werkzaamheden en mits hierbij voldaan wordt aan de verdere richtlijnen 

van deze gedragscode. Het gebruik van (elektronische) informatie- en 

communicatiemiddelen is echter primair en hoofdzakelijk verbonden met 
taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie van de betreffende medewerker. 

2.2    Tegen de achtergrond van de risico's van (elektronische) informatie- en   
        communicatiemiddelen wordt van de gebruiker verantwoordelijk, professioneel en            
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integer handelen verwacht. De gebruiker onthoudt zich van activiteiten die de 

belangen van de organisatie kunnen schaden.   
 

 

3  Gedragsregels e-mail 

3.1 De gebruiker gaat integer, veilig en verantwoord om in het gebruik van e-mail. 
3.2 Voor e-mail geldt het briefgeheim. Indien er verdenking bestaat van niet toegestaan 

gebruik, mogen systeembeheerders op grond van hun verantwoordelijkheid e-mail 
van medewerkers bekijken. 

3.3 Het is in het bijzonder niet toegestaan: 

a) zonder voorafgaande toestemming privacy gevoelige informatie aan derden te 
mailen.  

b) inlogcodes en wachtwoorden te gebruiken die op niet reglementaire wijze 
verkregen zijn. 

c) een e-mail adres van een andere gebruiker als afzender te gebruiken. 

d) anoniem e-mail te versturen of e-mailberichten op enige wijze te vervalsen. 
e) zonder voorafgaande toestemming voor andere gebruikers bestemde e-

mailberichten te lezen, te kopiëren te wijzigen of te wissen. 
f) zich toegang te verschaffen tot e-mailberichten van andere gebruikers. 

g) e-mail berichten zonder voorafgaande toestemming te ondertekenen met 
gebruikmaking van een andere naam. 

h) buitensporig e-mail verkeer (ook wel spam genoemd) te genereren. 

  
 

4  Gedragsregels internet gebruik 
4.1 De gebruiker gaat integer, veilig en verantwoord om in het gebruik van internet. 

4.2 Het is niet toegestaan bewust sites te bezoeken die niet voldoen aan de normen van 

deze regeling / gedragscode, dan wel met een zodanige inhoud dat redelijkerwijze 
kan worden begrepen dat de organisatie zich hiermee niet kan verenigen en/of 

betrokkenheid van de organisatie bij dit materiaal de eer en goede naam schaadt.  
4.3 Het is in het bijzonder niet toegestaan: 

a)  spelletjes te spelen via internet (al dan niet met derden). 
b) (illegale) software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor 

auteursrechten of licenties gelden. 

c) onbevoegde toegang te krijgen tot systemen en gegevens van INNOVO, een 
school of enige andere organisatie. 

d) geld te verwerven voor persoonlijk gewin. 
e) handelingen te verrichten met een commercieel privé-doel. 

f) inlogcodes en wachtwoorden te gebruiken die op niet reglementaire wijze 

verkregen zijn. 
 

5  Gedragsregels mobiele telefonie  
5.1  De gebruiker gaat integer, veilig en verantwoord om in het gebruik van ter 

beschikking gestelde mobiele telefoon.  

5.2 De gebruiker zorgt er in ieder geval voor dat de toegang tot het toestel altijd wordt 
met afgeschermd een inlogcode.  

5.2  Onnodig gebruik, met buitensporige bel- of datakosten dienen te worden vermeden.  
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5.3  Het is zonder voorafgaande toestemming van de werkgever niet toegestaan een 

abonnement te nemen op zogeheten "value added services", diensten die – meestal 
via SMS (short Message Service) op de telefoon worden aangeboden en waarvan de 

kosten via de telefoonrekening door de werkgever worden betaald. 
5.4  Het privé-gebruik van de door de werkgever verstrekte mobiele telefoon dient, zowel 

binnen als buiten de (normale) werkuren, zo beperkt mogelijk te zijn. 
5.5  Reageren op SMS-spam is niet toegestaan. 

5.6 Bij verlies of diefstal wordt de werkgever per ommegaande geïnformeerd.  

 

6 Meldingsplicht 

6.1 Constateringen van (mogelijke) inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buiten 

de organisatie, dan wel data lekken, dienen onmiddellijk aan de systeembeheerder 
gemeld te worden. 

6.2 Een vermoeden van misbruik van informatie- en communicatiemiddelen moet direct 
worden gemeld bij de direct leidinggevende. Deze draagt zorg voor melding aan 

College van Bestuur.   

 
7 Controle 

7.1 Het gebruik van (elektronische) informatie- en communicatiemiddelen wordt 
vastgelegd. Deze registratie geschiedt om het beheer en de continuïteit van de 

technische infrastructuur te borgen, verstoring van bedrijfsprocessen te voorkomen 

en andere (materiële / immateriële) schade tegen te gaan. Het is ook bedoeld om 
toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en gebruiksregels binnen 

INNOVO.  
7.2 Het analyseren van vastgelegde gegevens over het gebruik van (elektronische) 

informatie- en communicatiemiddelen kan plaatsvinden indien er sprake is van een 
vermoeden van overtreding van deze gedragscode door de gebruiker. 

7.3 Indien een gebruiker of een groep gebruikers ervan wordt verdacht de regels te 

overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle 
plaatsvinden. De schoolleiding meldt dit aan het bestuur. 

7.4 Gebruikers waarvan geconstateerd is dat zij zich niet aan deze regeling houden, 
worden zo spoedig mogelijk door de leidinggevende op hun gedrag aangesproken. 

7.5 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord gebruik en 

bescherming van de privacy van personeelsleden op de werkplek. 
7.6 Persoonsgegevens over gebruik van elektronische informatie- en 

communicatiemiddelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een 
maximum bewaartermijn van 6 maanden. 

7.7 INNOVO behoudt zich het recht voor om de toegang tot (elektronische) informatie- 

en communicatiemiddelen te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde 
sites en (mobiele) telefoonnummers. Met name sites met, of nummers die toegang 

bieden tot een pornografische, racistische, discriminerende of een op entertainment 
gerichte inhoud zullen (kunnen) worden geweerd. 

7.8 Informatie- en communicatieberichten van de (bovenschoolse)* schoolleiding, 
bestuursleden, vertrouwenspersonen en andere personeelsleden met een 

vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in het kader van hun functie, zijn in beginsel 

                                                        
* Indien van toepassing. 
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uitgesloten van controle, dit in verband met het vertrouwelijke karakter van de 

functie. Deze uitsluiting voor controle geldt niet bij een ernstig vermoeden van 
misbruik. 

7.9 Bij handelen in strijd met deze regeling beslist het bestuur over de al dan niet te 
nemen (disciplinaire) maatregelen, zoals die in de CAO zijn opgenomen. Tot deze 

maatregelen kan ontslag uit het dienstverband behoren. 
 

8 Inwerkingtreding en citeertitel 

Deze regeling kan aangehaald worden als EIC-regeling voor gebruikers INNOVO en treedt 

in werking op 1 januari 2018. 
 

De IC-regeling is na instemming van de PGMR vastgesteld door het bestuur van INNOVO op  

9 februari 2010; aanpassing heeft plaatsgevonden d.d. 21 november 2017; opnieuw 
vastgesteld door het bestuur van INNOVO op 19 december 2017. 
 
9 Evaluatie 

 

Tweejaarlijks wordt deze regeling geëvalueerd met de (P)GMR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


