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GEDRAGSCODE ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doel van het protocol:  
Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna 
te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de wijze waarop SPOOR omgaat 
met het registreren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare gegevens inzake het 
gebruik van e-mail en internet. Doelstelling hiervan is een goede balans te vinden tussen een 
verantwoord gebruik van Internet en e-mail en bescherming van de privacy van alle gebruikers binnen 
SPOOR. 
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Gelet op: 
  

 De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

 Artikel 10
E
 en 12M van het GMR-reglement  

 
Overwegende dat:  

 SPOOR en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een 
goed werkgever en een goed werknemer.  

 Het gebruik van internet en e-mail voor (veel van) de werknemers binnen SPOOR 
noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen.  

 Aan het gebruik van internet en e-mailgebruik risico’s verbonden zijn die het stellen van 
gedragsregels noodzakelijk maken.  

 Tegen de achtergrond van deze risico’s van de werknemers verantwoord gebruik van 
internet en e-mail wordt verwacht.  

 SPOOR gerechtigd is tot het geven van voorschriften voor gebruik van internet en e-mail 
en het nemen van maatregelen ter bevordering van een goede orde in de onderneming. 

 De onderhavige gedragscode voorschriften en maatregelen bevat zoals hiervoor 
genoemd.  

 SPOOR gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op 
de naleving van deze gedragscode. SPOOR bij de controle de fundamentele rechten en 
vrijheden van de betrokken werknemer(s) in acht neemt, in het bijzonder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 sub f WBP).  

 
Heeft het bestuur van SPOOR gevestigd te Purmerend met inachtneming van het vorenstaande en 
met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de volgende 
gedragscode vastgesteld.  
 
Besluit gedragscode internet- en e-mailgebruik  
 
1. Werkingssfeer  
  
Deze regeling geldt voor eenieder die bij SPOOR werkzaam is, dan wel als stagiaire bij een van de 
scholen van SPOOR. Deze regeling geldt tevens voor gasten van SPOOR en gasten van de scholen 
van SPOOR. Werknemers die (van tijd tot tijd) op afstand werken (bijv. thuiswerken) vallen, zolang ze 
zijn ingelogd op het netwerk van SPOOR, ook onder deze regeling. 
 
2. Algemene Uitgangspunten  
2.1 De controle op persoonsgegevens over e-mail en internetgebruik is een verwerking van  
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
2.2 De controle op e-mail- en internetgebruik binnen SPOOR zal conform deze regeling worden 
uitgevoerd. Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal het CvB conform 
het arbeidsrechtelijk kader (de CAO-PO)handelen..  
2.3 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord e-mail- en internetgebruik en 
bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek.  
2.4 Persoonsgegevens over e-mail en internetgebruik worden niet langer bewaard dan  
noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden.  
2.5 De werkgever treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of 
afdeling systeembeheerder en de controle daarop.  
2.6. De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en 
een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht op tenminste de volgende punten: 
-gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen 
worden doorgegeven; de geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp 
van zijn/haar gebruikersnaam worden uitgevoerd; -het downloaden van grote bestanden en/of 
applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is verleend door de verantwoordelijke en de 
beheerder van het netwerk.. Aanschaf en gebruik van nieuwe software dient met de 
beleidsmedewerker ICT of met QLICT besproken te worden. Van buiten het netwerk komende 
bestanden moeten op virussen zijn gescand voor gebruik en mogen niet in strijd zijn met 
auteursrechtelijke voorschriften. 
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 -vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming buiten de 
organisatie worden verstuurd. Iedere gebruiker wordt geacht het vertrouwelijke karakter en de 
bedrijfsgevoeligheid van gegevens te onderkennen. In geval van twijfel wendt men zich tot de direct 
leidinggevende.  
2.7 Het is niet toegestaan inkomende privé-berichten te genereren door deel te nemen aan niet-
zakelijke nieuwsgroepen,; onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de 
buitenwereld, dienen aan de ICT-coördinator gemeld te worden. Het is in het bijzonder niet toegestaan 
op internet 
- sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend 
materiaal bevatten; 
 -pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken, te 
downloaden of te verspreiden;  
-spelletjes en muziekbestanden te downloaden, uit te wisselen of uit te voeren, te gokken, deel te 
nemen aan kansspelen en/of chat-/babbelboxen te bezoeken, tenzij zoiets past in het kader van 
onderwijsactiviteiten;  
-zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet-openbare bronnen op het netwerk van SPOOR of 
het internet;  
-opzettelijk informatie waartoe men via het netwerk en/of internet toegang heeft verkregen zonder 
toestemming te veranderen of te vernietigen. Indien ongevraagd informatie die voldoet aan 
bovengenoemde beschrijvingen wordt aangeboden, dient dat  ICT-coördinator op school gemeld te 
worden.  
2.8. Binnenkomend internet-en e-mail verkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen spam 
en soortgelijk ongerief. Indien een e-mail bericht een virus bevat dan kan dat bericht automatisch 
tegengehouden worden. Verzender en ontvanger worden zo mogelijk daarover ingelicht. Indien 
desondanks een e-mail wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger zo snel 
mogelijk contact op te nemen met de ICT-coördinator van de school of de bovenschoolse ICT-
coördinator. 
2.9. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor 
aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie en systeemstoringen), 
kunnen gegevens van de betrokken gebruiker(s) worden geblokkeerd.  
De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel 
te treffen maatregelen tegen een gebruiker noodzakelijk is.  
2.10 Voor zover noodzakelijk worden derden ingeschakeld bij onderzoek en controlewerkzaamheden.  
2.11. De eerste keer dat een gebruiker van het computernetwerk gebruikt maakt is dit de 
totstandkoming van een overeenkomst tussen SPOOR en de gebruiker met betrekking tot dit protocol, 
waarbij de gebruiker instemt  met de in dit protocol vastgelegde regels en afspraken. 
 
3. Doel  
3.1 Deze gedragscode bevat regels ten aanzien van verantwoord e-mail- en internetgebruik en over 
de wijze waarop controle op persoonsgegevens over e-mail- en internetgebruik plaatsvindt.  
3.2 De controle op persoonsgegevens over e-mail- en internetgebruik vindt plaats met als doel:   

a) .Voorkomen van negatieve publiciteit  
b)  Tegengaan van seksuele intimidatie/seksueel misbruik 
c) . Controle op bedrijfsgeheimen  
d) . Systeem en netwerkbeveiliging  
e) . Kosten en capaciteitsbeheersing  
f) . Tegengaan van discriminatie, racisme en intimidatie 

 
4. Afspraken voor het E-mailgebruik  
4.1 Het e-mail systeem wordt aan de werknemer voor louter zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. 
Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie.  
4.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het e-mailsysteem is evenwel toegestaan, mits dit niet  
storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 5 
oplevert. 
4.3  Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail: 
- berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen 
- iemand elektronisch lastig te vallen 
4.4 Het is de werknemer niet toegestaan om het e-mailsysteem te gebruiken voor het verzenden van 
berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende 
inhoud.  



Gedragscode ICT     Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland + Oostzaan        Pagina 4 van 7 

4.5 Het is de werknemer niet toegestaan om het e-mailsysteem te gebruiken voor het verzenden van 
berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud.  
4.6 Het is de werknemer niet toegestaan om het e-mail systeem te gebruiken voor het verzenden van 
berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld.  
4.7. Emailverkeer met leerlingen, ouders en/of verzorgers is louter gericht op de dagelijkse 
werkzaamheden en er mogen geen berichten worden verzonden die in strijd zijn met de gedragscode 
voor leerkrachten of onesthetisch zijn. 
4.8 De gebruiker is verplicht het werkstation waarop hij/zij heeft gewerkt dan wel tijdelijk verlaat, te 
blokkeren of af sluiten teneinde het ongeautoriseerd gebruik van het netwerk te voorkomen. Aan het 
einde van de werkdag dient de computerapparatuur op de werkplekken zijn uitgeschakeld, 
 
5. Internetgebruik  
5.1 Het internetsysteem wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik 
is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie.  
5.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het internet is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de 
dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik oplevert.  
5.3Het is de werknemer niet toegestaan om op internet sites te bezoeken die pornografisch,  
racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Noch is het  
toegestaan dergelijk materiaal te downloaden  
5.4 Het is de werknemer niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen op 
internet te verschaffen.  
5.5. Werknemers van SPOOR gebruiken de sociale media ( zoals Hyves, Facebook, Twitter etc ) niet 
om een vriendschappelijke relatie op te bouwen of te onderhouden met leerlingen, ouders en/of 
verzorgers. Werknemers zijn doordrongen van hun positie en berichten via de sociale media zijn 
verbonden aan de dagelijkse werkzaamheden. 
 
6. Controle  
6.1 De controle in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling vindt steekproefsgewijs 
plaats en beperkt zich tot zakelijke mailberichten.  
6.2 De controle in het kader van kosten- en capaciteitsbeheersing wordt beperkt tot 
verkeersgegevens.  
6.3 Bij constatering van verboden gebruik wordt dit onmiddellijk met de betrokken werknemer 
besproken. De werknemer wordt gewezen op de consequenties wanneer hij niet stopt met het 
verboden gebruik (zie toelichting arbeidsrechtelijke consequenties). 
6.4 E-mailberichten van leden van de GMR onderling, van arbeidsdeskundige of bedrijfsartsen en van 
een ieder die zich op grond van zijn functie op enige vertrouwelijkheid moet kunnen beroepen, worden 
niet gecontroleerd.  
 
 
7. Sancties  
7.1 Dit protocol geeft richtlijnen hoe ten aanzien van ICT-gebruik bij overtredingen gehandeld kan 
worden. Bij handelen in strijd met deze regeling, het schoolbelang of de algemeen geldende normen 
en waarden voor het gebruik van het netwerk, internet en e-mail, kunnen afhankelijk van de aard en 
de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. Voor personeel gaat het eventueel om 
disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing of beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. Voor leerlingen en gasten zijn maatregelen denkbaar als tijdelijke of 
permanente ontzegging van de toegang tot het netwerk of tot internet.  
 
7.2 Het is medewerkers van de afdeling ICT toegestaan om verboden, aanstootgevend materiaal, bij 
wijze van voorlopige maatregel, direct te blokkeren. In geval van dreigende storing door gebrek aan 
opslagcapaciteit is het aan het bovenschools ICT-team toegestaan om verboden materiaal (zoals ook 
amusementsdata, computerspelletjes e.d.) zonder toestemming van de gebruiker te verwijderen.  
 
 
 
 
8. Rechten van de werknemer 
8.1 SPOOR informeert de werknemer voorafgaand aan de controle op persoonsgegevens over e-mail 
en internetgebruik, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder 
zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling.  
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8.2 De werknemer kan zich tot SPOOR wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn 
bewerkte persoonlijkegegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord.  
8.3 De werknemer kan de SPOOR verzoeken zijn persoonlijkegegevens te verbeteren, aan te vullen, 
te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter 
zake doende zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken 
beantwoord.  
 
9. Slotbepaling  
Dit protocol is op 19 april 2011 aangepast en treedt in werking met ingang van………….    . 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet  beslist het CVB.
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Toelichting Algemeen  
De invoering van een gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet is een besluit waarvoor de 
instemming van de GMR nodig is. In deze toelichting staan ook andere voorbeelden van verboden e-
mail- en internetgebruik en van verantwoord gebruik van het e-mail- en internetsysteem. Afhankelijk 
van de organisatie, werkzaamheden of het bedrijfsrisico, kan gebruik van e-mail en het 
internetsysteem in meer of mindere mate worden beperkt.  
 
Deze gedragscode is van toepassing op (geheel of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van 
persoonlijkegegevens van personen in dienst van of werkzaam voor SPOOR. Hieronder vallen niet 
alleen de personen, die een aanstelling hebben bij  SPOOR, maar ook de personen die bij SPOOR 
zijn gedetacheerd, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers tussenschoolse opvang en andere 
vrijwilligers etc.  
De hoofdregel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens eist dat persoonsgegevens op behoorlijke 
en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet worden verwerkt.  
De WBP kent een ruime betekenis toe aan het begrip ‘verwerking van persoonsgegevens’. Hieronder 
wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Een persoonsgegeven in de zin van de WBP is 
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan om 
allerlei soorten informatie gaan: om eigenschappen van de betrokkene, diens opvattingen of 
gedragingen. Meer in het algemeen gaat het om gegevens die bepalend kunnen zijn voor de manier 
waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld.  
 
 
Voorkomen van negatieve publiciteit  
Werknemers kunnen via e-mail de goede naam van een organisatie behoorlijk aantasten. Het plegen 
van strafbare feiten, seksuele intimidatie of discriminerende uitingen geschiedt immers onder 
gebruikmaking van het e-mailadres van  de organisatie. Bij gebruik van het internetverkeer via vaste 
IP-adressen kan een bezoek aan een bepaalde internet-site altijd herleid worden tot een bepaalde 
organisatie. Om negatieve publiciteit te voorkomen, kan SPOOR het internetgebruik steekproefsgewijs 
controleren, mits deze doelstelling reeds van te voren is vastgelegd en in de organisatie bekend is 
gemaakt.  
Tegengaan van seksuele intimidatie  
Via e-mail kan eenvoudig seksuele intimidatie worden gepleegd. Zowel de inhoud van het bericht als 
de eventuele bijlagen kunnen seksueel intimiderend zijn.  
.  
 
Systeem en netwerkbeveiliging  
Vanuit beveiligingsoogpunt is het wenselijk regelmatig op virussen te controleren.  
 
Tegengaan van discriminatie  
Zie sub c.  
 
Een werkgever en een werknemer dienen zich ten opzichte van elkaar te gedragen als een goed 
werkgever en een goed werknemer. Dit impliceert onder andere dat de redelijke gedragregels ten 
aanzien van het gebruik van e-mail en internet behoren te worden nageleefd door de werknemer. 
Wanneer wordt vastgestelddat een werknemer zich schuldig maakt aan verboden gebruik van het e-
mail- en/of internetsysteem, wordt dit onmiddellijk met de betrokken werknemer besproken. Daarbij 
wordt de werknemer geïnformeerd over de (rechtspositionele) consequenties die het verboden 
gebruik van het e-mail - en/of internetsysteem voor hem/haar kunnen hebben. Als overtredingen, 
waarop disciplinaire maatregelen kunnen worden toegepast, worden beschouwd de overtredingen van 
deze gedragscode en van algemeen geldende wettelijke regels of voorschriften of van regels 
voortvloeiende uit de CAO-PO. Overtreding van de gedragscode kunnen globaal worden verdeeld in 
lichte en (zeer) ernstige overtredingen. 
Voorbeelden van een lichte overtreding is overmatig privé gebruik van email en internet. De volgende 
disciplinaire maatregelen kunnen dan worden toegepast; 
 



Gedragscode ICT     Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland + Oostzaan        Pagina 7 van 7 

Waarschuwing: 
Dit kan een mondelinge berisping zijn, al dan niet vast te leggen voor het personeelsdossier of een 
schriftelijke berisping. Bij herhaling kan een schorsing zonder behoud van salaris volgen. 
Voorbeelden van een (zeer) ernstige overtreding van verboden internet en email gebruik zijn genoemd 
in artikel 4 en 6. De volgende disciplinaire maatregelen kunnen worden overwogen; schorsing zonder 
behoud van salaris, en/of overplaatsing in een lagere functie of in zeer ernstige situaties ontslag op 
staande voet. SPOOR volgt hierbij de procedure voorgeschreven in de CAO-PO.  
  
E-mailberichten van leden van de GMR, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen mogen niet worden 
gecontroleerd. Dit geldt eveneens voor andere in de onderneming werkzame personen die op grond 
van hun functie zich op enige vertrouwelijkheid moeten kunnen beroepen. Voorbeelden hiervan zijn 
leden van een personeelsvertegenwoordiging, vertrouwenspersonen, leden van  
een (interne) klachtencommissie et cetera.  
 
De betrokken werknemer heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot zijn werkgever 
te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonlijke gegevens worden 
verwerkt. SPOOR deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende 
persoonlijkegegevens worden verwerkt De betrokken werknemer kan SPOOR verzoeken de hem 
betreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze 
gegevens onjuistzijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake 
doende zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift of met deze gedragscode zijn 
verwerkt.  SPOOR beantwoordt de verzoeker (werknemer) binnen vier weken na ontvangst van het 
verzoek schriftelijk in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen 
omkleed. SPOOR draagt er zorg voor, dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.  


