
	
 
 
 
Betreft: informatie t.a.v. meekijkfunctie Cloudwise/Cool-platform 
 
 
Voorafgaand 
Sinds enkele maanden is door OGVO de online-applicatie Cool van ICT-partner 
Cloudwise in gebruik genomen. Deze applicatie wordt gebruikt op de drie campussen 
van OGVO. Het programma biedt een aantal mogelijkheden waaronder de 
zogenaamde ‘meekijkfunctie’ die docenten binnen de onderwijsleersituaties kunnen 
toepassen. OGVO heeft een aantal vragen gekregen over de bovenstaande 
toepassing van het programma. Middels dit document zetten we alles op een rijtje. 
 
Mogelijkheden van de ‘meekijkfunctie’ 
De inzet van de chromebooks binnen de onderwijsleersituatie, vraagt meer van het 
klassenmanagement van de docent. Het is immers de docent die de 
verantwoordelijkheid draagt voor het goede verloop van de onderwijsleersituatie. In de 
praktijk hebben we gemerkt dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij leerlingen 
tijdens de lessituatie het chromebook gebruiken voor zaken die afleiden van het 
onderwijsproces. Te denken valt aan chatten, Netflix gebruiken en/of spelletjes spelen. 
De ‘meekijkfunctie’ van het programma van Cloudwise biedt de docent de mogelijkheid 
om tijdens de lessituatie te zien waar leerlingen de devices voor gebruiken. Een docent 
kan er vervolgens voor kiezen om tijdelijk een bepaalde functionaliteit op het 
chromebook van de leerling uit te schakelen.  
 
De feiten op een rijtje 
Om eventuele onduidelijkheden over de mogelijkheden van het programma weg te 
nemen, wat feiten over het programma op een rijtje: 

- Er kan alleen worden meegekeken op het chromebook van een leerling als de 
betreffende leerling verbonden is met het Wi-Fi netwerk van OGVO 
(beschikbaar op alle locaties van OGVO). 

- Er kan alleen worden meegekeken door een docent die in Magister gekoppeld 
is aan de klas van de betreffende leerling. 

- Er kan alleen worden meegekeken op een van de OGVO-scholen als de 
betreffende leerling op het chromebook is ingelogd met het ICT-account van 
OGVO (<gebruikersnaam>@ogvo.nl). 

- Zodra een docent meekijkt, verschijnt er rechtsboven in de browser een 
‘oogje’ dat aanduidt dat er wordt meegekeken.  

- Er wordt geen beeldscherminformatie opgeslagen. 
- Docenten zijn geïnstrueerd om het programma op functionele wijze in te 

zetten ten behoeve van het onderwijsleerproces. 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 
Juridische basis voor de inzet van de ‘meekijkfunctie’ van het programma 
De basis voor de inzet van het programma is te vinden in de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs. Hier is de volgende opdracht voor onderwijsorganisaties opgenomen: “Het 
onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”  
Om op een goede manier aan deze opdracht te kunnen voldoen, kunnen en moeten 
scholen maatregelen treffen op het gebied van didactiek, leermiddelen en het inrichten 
van randvoorwaarden. Leerplichtige leerlingen die zich aan het ontwikkelingsproces 
onttrekken (bv. absent zijn, niet meedoen in de klas, spieken tijdens proefwerken) 
kunnen en moeten daarop worden aangesproken. 
Door de ‘meekijkfunctie’ kan de docent zien welke handelingen de leerling op dat 
moment tijdens de les uitvoert. Deze informatie kan worden aangemerkt als een 
persoonsgegeven. Persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk 
is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de school. Het 
gerechtvaardigd belang van de school is de wettelijke verplichting tot het verzorgen 
van een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen de onderwijsleersituaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


