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Hier gaan we het 
over hebben

• Hoe kom ik van mijn data af
• Inzage beperken
• 2FA
• OIDC
• Portretrecht module



Data verwijderen



Bewaartermijnen en de wet

● Leerling LVSdossier bewaren: max 2 jaar

max 3 jaar

min 6 mnd

max 5 jaar

geen min en max, 

buiten Somtoday

● Leerling naar VSO doorverwezen:

● Examengegevens:

● In- en uitschrijfgegevens + absentie:

● Adresgegevens:

bron: Autoriteit persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers


Data verwijderd uit Somtoday

Uitgeschreven leerlingen op 31-07-2019 1.090.704 

juli aug sept
12 scholen



Ingestelde opschoningsdomeinen





Ingestelde opschoningsdomeinen



Recht op vergetelheid
Heeft u als organisatie geen goede reden (meer) om iemands gegevens 
nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat u deze gegevens wist. 
Betrokkenen (de mensen van wie u gegevens verwerkt) hebben namelijk 
recht op vergetelheid, dus dat u hen ‘vergeet’.

Bron: autoriteit persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-vergetelheid-in-7261


Bron: Baton Rouge Libary Mississippy USA

https://twitter.com/ebrpl/status/1040208944487165952


Inzage beperken



Personeel



Leerlingen



Leerlingen



Two factor authentication



Wat is 2FA?



Hardware tokens



Software tokens

● Via je mobiele telefoon

● Gratis

http://drive.google.com/file/d/1C-XDQtnHLXIh7rJ_4JC49ttcrhPafq7e/view


Softtoken -toegang in Somtoday
● Gratis beschikbaar sinds 1 jan 2018

● 2fa wordt verplicht per 01-01-2020

● Instellen vanaf nu

● Zonder 2fa niet meer in te loggen vanaf 1 jan 2020

● Screensaver verdwijnt per 01-01-2020



Voor wie?
● Scholen die via Somtoday inlogscherm inloggen



Docent weigert mobiel



Mobiel in de klas 
geen optie?



OIDC  Authenticatie service



Voor wie?
● Scholen die via Schoolportaal inloggen



https://www.youtube.com/embed/xcmY8Pk-qEk


Achterliggende techniek vervangen
● Authenticatie service
● SSO Service

wordt uitgeschakeld 22 november

● OIDC is de vervanger



Portretrecht module



Foto’s publiceren? Toestemming!
Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet 
publiceren. Dit mag in principe alleen als daarvoor een wettelijke 
grondslag is uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de AVG staan zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming. Vaak is 
om persoonsgegevens te publiceren op internet toestemming nodig van 
de mensen om wie het gaat.

Bron: autoriteit persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u-persoonsgegevens-mag-verwerken-6310
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/persoonsgegevens-op-internet




Registreer de keuzes in Somtoday
● Verzorgers van leerlingen tot 16 jaar

● Leerlingen vanaf 16 jaar

● Voorkeuren vastleggen + up to date houden







Via Vrije Velden
● Importeer je eigen exceletje in Somtoday 



Eenmalige aanschafkosten 

● 0 - 499 leerlingen € 250,-

● 500 - 999 leerlingen € 500,-

● 1000 - 1499 leerlingen € 750,-

● 1500 of meer € 1000,-



Eenmalige aanschafkosten 

● 0 - 499 leerlingen € 250,-

● 500 - 999 leerlingen € 500,-

● 1000 - 1499 leerlingen € 750,-

● 1500 of meer € 1000,-



Jouw vraag 
beantwoord
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