
Apple op school 

Apple heeft krachtige tools ontworpen voor gebruik op 
scholen, om beheerders te ondersteunen bij de implementatie, 
leerkrachten te helpen bij workflows in de klas en elke leerling 
een persoonlijke leerervaring te kunnen bieden. 

Beheer van devices en content 
Apple School Manager is een gratis webservice waarmee 
technologiebeheerders iPad en Mac op scholen kunnen 
implementeren, beheerde Apple ID-accounts kunnen aanmaken voor 
leerlingen en personeel, klassenroosters kunnen aanmaken voor de 
Schoolwerk- en Klaslokaal-apps en apps en boeken voor het 
onderwijs kunnen beheren.  

Bevoegd schoolpersoneel kan Apple School Manager ook 
gebruiken om wachtwoorden opnieuw in te stellen en beheerde 
Apple ID-accounts te controleren. Deze activiteiten worden 
bijgehouden in Apple School Manager. 

Lesgeven 
Met de Schoolwerk-app kunnen leerkrachten en leerlingen 
onderwijsmateriaal uitwisselen, de voortgang van de leerling bekijken 
en direct feedback geven. Zo kunnen leerkrachten de les aanpassen 
aan de leerling. Als een school voortgangsrapportage voor 
Schoolwerk inschakelt in Apple School Manager, worden 
voortgangsgegevens uitsluitend gedeeld voor die activiteiten die 
de leerkracht specifiek aangeeft, en alleen als de leerlingen hun 
beheerde Apple ID op hun device gebruiken. Ouders kunnen de 
voortgangsgegevens van hun leerling inzien via Schoolwerk of via 
Instellingen op de iPad van hun kind. 

Met de Klaslokaal-app kunnen leerkrachten de iPads van leerlingen 
in de klas beheren, en de leerlingen helpen bij een les. Beheer van 
iPads via Klaslokaal is alleen mogelijk als de leerlingen tijdens de les 
fysiek aanwezig zijn. Zodra de les is afgelopen, worden er geen 
gegevens opgeslagen en is beheer niet meer mogelijk. 

Ga voor meer informatie over Apple producten voor het 
onderwijs naar apple.com/nl/education. 

Privacybescherming leerlingen 

Services en apps van Apple voor het onderwijs worden ontwikkeld 
met dezelfde integrale benadering van veiligheid die ten grondslag 
ligt aan het ontwerp van alle Apple hardware, software en services.  

Wij verkopen geen informatie over leerlingen. En in geen geval wordt 
deze informatie verstrekt aan derden voor marketingdoeleinden of 
gerichte advertenties. We stellen geen profielen op van leerlingen op 
basis van internetgedrag en we verzamelen, gebruiken en publiceren 
geen informatie over leerlingen die geen verband houdt met relevante 
onderwijsservices. 

Apple levert accounts voor gebruik op scholen, onder de naam 
‘beheerde Apple ID’s’. Deze accounts worden aangemaakt door de 
school en vallen onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de 
school. Met de accounts hebben leerlingen toegang tot iCloud Drive, 
iCloud-fotobibliotheek, reservekopieën, Schoolwerk en Gedeelde 
iPad. Als de school een wachtwoord heeft verstrekt voor thuisgebruik, 
hebben leerlingen ook thuis op hun eigen iPad of Mac toegang tot hun 
werk met hun account. De accounts zijn ontworpen om de privacy 
van de leerling te beschermen en bevatten beperkingen voor wat 
betreft reclame, aankopen en communicatie. Aankopen via de 
App Store, iBooks Store, iTunes en Apple Music zijn uitgeschakeld, en 
onderwijsmateriaal en apps worden door de school gedistribueerd. De 
school kan services als iMessage, FaceTime of voortgangsrapportage 
voor de leerling via de Schoolwerk-app in- of uitschakelen. 

Naleving van privacywetgeving voor leerlingen 
De voorzieningen en services voor het onderwijs van Apple 
voldoen aan de vereisten van de AVG (EU), COPPA en FERPA (VS) 
en andere geldende gegevensbeschermingswetgeving binnen de 
rechtsgebieden waarin Apple School Manager beschikbaar is. 

Ga voor meer informatie over privacy en beveiliging voor 
Apple producten in het onderwijs naar support.apple.com/kb/
HT208525.

Privacyoverzicht voor ouders  
Bij Apple zijn we van mening dat privacy een 
basisrecht is van iedereen. Daarom integreren we 
privacy en beveiliging in al onze producten – ook in 
onze apps en services voor het onderwijs. Wanneer 
scholen accounts, devices en apps voor hun 
leerlingen instellen in Apple School Manager, kunnen 
zij er zeker van zijn dat Apple gegevens uitsluitend 
voor onderwijsdoeleinden gebruikt. In dit document 
krijgt u een overzicht van Apple producten die op 
school worden gebruikt, en de ingebouwde 
privacybescherming.

Let op: Sommige services, apps en boeken zijn niet in alle landen beschikbaar. Controleer welke er in uw land beschikbaar zijn. 
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Leren met iPad en Mac 

Leren met technologie is meer dan verslagen typen en het internet 
gebruiken. iPad en Mac bieden leerlingen allerlei hulpmiddelen om 
zich te uiten, problemen op te lossen en werk af te leveren waar ze 
trots op kunnen zijn. Bij het ontwerp van onze producten houden 
we rekening met de creatieve mogelijkheden van elke gebruiker. 
Uw kind kan dan ook leren door te luisteren, te kijken, aan te 
raken en zelf iets te maken.  

Krachtige productiviteits- en creativiteitsapps 
Pages, Numbers en Keynote zijn ideaal voor leerlingen en 
leerkrachten om prachtige verslagen en boeken te maken, inzichtelijke 
spreadsheets op te stellen en schitterende presentaties te creëren.  

Met GarageBand, iMovie en Clips kunnen leerlingen en 
leerkrachten muziek componeren, documentaires bewerken 
en korte videoclips opnemen. 

Dankzij Swift Playgrounds op iPad wordt leren programmeren in 
Swift – onze krachtige programmeertaal – leuk en interactief. 

Deze gratis apps bieden leerlingen alles wat ze nodig hebben 
om hun werk te doen en hun creatieve ideeën op hun eigen unieke 
manier tot leven te brengen. Ze kunnen een verslag presenteren 
als documentaire met iMovie, poëzie op muziek zetten met 
GarageBand of samen in Pages de schoolkrant omtoveren tot een 
interactief digitaal magazine, compleet met foto’s en illustraties. 

Help uw kind leren 
Lees meer over iPad, Mac, ingebouwde apps en hoe ze 
op school worden gebruikt op apple.com/nl/education.  

U kunt samen leuke familieprojecten maken. Film bijvoorbeeld 
een familiegebeurtenis in iMovie, maak een soundtrack bij 
een diavoorstelling met GarageBand of bewerk een Keynote-
presentatie over een uitstapje. Als u samenwerkt aan korte 
projecten, kunt u samen met uw kind leren wat de mogelijkheden 
van deze tools zijn. Zo ontstaan weer nieuwe ideeën voor later.   

Kijk om alvast een begin te maken eens met uw kind naar 
de activiteiten uit ons lesprogramma ‘Iedereen is creatief’ 
op www.apple.com/nl/education/everyone-can-create. 

iPad en Mac configureren 

Om te garanderen dat devices optimaal worden geconfigureerd 
voor het onderwijs, kunnen scholen gebruikmaken van MDM-
software (Mobile Device Management) om onder meer instellingen 
en beleid voor netwerktoegang, veilig internet en software-updates 
te configureren. Dankzij MDM kunnen scholen ook de apps en 
boeken distribueren die leerlingen voor de les nodig hebben. 

Op een device dat door de school is verstrekt, kunnen 
de beheersinstellingen doorgaans niet worden verwijderd. Als uw 
kind een eigen device meeneemt naar school, kan dit uitsluitend 
worden beheerd nadat u toestemming hebt gegeven aan de 
beheersoftware van de school. U kunt de MDM-instellingen dan 
altijd verwijderen.  

Ouders en leerlingen moeten het technologiebeleid van de school 
voor acceptabel gebruik, e-mailen en berichten versturen en 
toegang tot content en apps doornemen. 

Apps 
iPad en Mac worden standaard geleverd met een aantal krachtige 
apps van Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie en GarageBand. 
Op een device dat door de school is verstrekt, kan de school 
aangeven welke extra onderwijsapps moeten worden geïnstalleerd, 
en beperkingen instellen voor het downloaden van andere apps 
door leerlingen.  

Onder Instellingen op iPad vindt u een lijst met alle geïnstalleerde 
apps. Meer uitstekende onderwijsapps – uitgezocht door docenten en 
Apple – vindt u in de categorie ‘Onderwijs’ van de App Store op iPad. 

Beperkingen 
Op persoonlijke devices kunnen ouders Ouderlijk toezicht instellen 
in de Instellingen-app, om specifieke apps en features te blokkeren 
of beperken. Ouders kunnen bijvoorbeeld content als films of 
muziek beperken op basis van leeftijdsbeoordeling, bepaalde 
apps of webpagina’s blokkeren en het delen van privégegevens 
(zoals de locatie) beperken. Meer informatie over de tools waarmee 
ouders kunnen aangeven wat hun kinderen met hun device kunnen 
doen, is te vinden op www.apple.com/nl/families. 
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Help uw kind een goed digitaal burger te worden 
Er zijn veel informatiebronnen om leerlingen te helpen online veilige, verstandige en ethische beslissingen te nemen en 
ouders en scholen te begeleiden. U vindt bijvoorbeeld een reeks richtlijnen voor gezinnen op www.commonsensemedia.org.  

Ouders kunnen in de Apple Store gratis sessies bijwonen om te leren over de features van iOS waarmee ze kunnen 
beheren wat hun kinderen kunnen zien en doen op hun devices. Kijk voor beschikbare sessies over uiteenlopende 
onderwerpen op www.apple.com/nl/today.
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