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In deze nieuwsbrief lezen jullie hoe accounts voor vervangers kunnen worden geregeld in Miloo. 

 

Kortdurende vervangingen 
In het verleden is voor kortdurende vervangingen gebruik gemaakt van vervangersaccounts die lokaal 

werden gebruikt en gedeeld. Bovendien werden door een vervanger regelmatig de gebruikersnaam en het 

wachtwoord van een collega gebruikt om toegang te krijgen tot lesmateriaal en data. Vanuit het oogpunt 

van privacy en gegevensbescherming is deze werkwijze niet toegestaan.  

 

Met de introductie van Miloo is het risico van deze werkwijze onacceptabel groot geworden: door in te 

loggen met de inloggegevens van een collega krijgt de vervanger toegang tot alle gegevens van deze 

collega zoals e-mail, Onedrive en AFAS Insite. Dat is in strijd met de Algemene Verordening 

Gevensbescherming (AVG). De AVG eist bij een inlogaccount eenduidige herleidbaarheid naar een 

persoon.  

 

Het beste alternatief is natuurlijk een eigen gepersonaliseerd account voor de vervanger. Het aanmaken 

van zo’n account kost echter een paar dagen doorlooptijd. Bij kortdurende vervangingen is dat geen 

optie. Het project heeft daarom gewerkt aan een alternatieve oplossing. Deze is goedgekeurd door het 

CvB en werkt als volgt. 

 

Een lokaal vervangers account 
Alle scholen krijgen de beschikking over een lokaal vervangersaccount. Met dit account kan de vervanger 

alleen gebruik maken van de desk- en laptops van de betreffende school en heeft hij toegang tot 

internet. De vervanger heeft geen toegang tot Office 365 en Miloo. De inloggegevens van de vervanger 

kunnen worden ingegeven door in de rechter bovenhoek te klikken op het Windows logo. Na inloggen kan 

de gebruiker de PC en/of het bord gebruiken en heeft hij toegang tot internet. De gemigreerde scholen 

zijn al in het bezit van deze accounts. 

 

Omdat de vervanger toegang heeft tot internet kan hij Basispoort opstarten. Basispoort heeft onlangs 

“Invallers in Basispoort versie 0.3” gepubliceerd (zie de onderstaande bijlage). Het CVB heeft besloten de 

daarin voorgestelde aanpak over te nemen m.i.v. 1 oktober as.  

 

Overige accounts 
Vervangers uit de vervangerspool beschikken al over een account. Ook voor vrijwilligers, detacheringen, 

stagiaires en uitzendkrachten komen mogelijkheden om een account te krijgen. Deze optie wordt 

momenteel gerealiseerd en we verwachten dat deze in de periode tussen de herfstvakantie en 

kerstvakantie beschikbaar komt. Hierover zullen jullie worden geïnformeerd via het Bestuursjournaal. 

 

Tenslotte 
Zijn er vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via migratie@movare.nl  

 

 

Colofon 

Deze Nieuwsbrief Stand van zaken project ‘ICT Beheer en Multifunctionals’ is een uitgave van het MOVARE-

bureau en is bestemd voor de schooldirecties en ICT-coördinatoren.  

 

Samenstelling en redactie 

Peter Ruyten/MOVARE (eindredactie) & Elmer Nelis/Mediaan   
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BIJLAGE: RFC Invallers in Basispoort - versie 0.3 

Datum: 01-07-2019 Richard Hagen, Marcel van de Veldt, Edwin Kense. 

 

Inleiding/Probleemstelling 

In de toegangsketen van Basispoort speelt al langer de vraag ‘hoe om te gaan met inval-leerkrachten. Als 

een leerkracht kort voor schooltijd wordt ziek gemeld, moet een vervanger vrijwel direct toegang krijgen 

tot het digitaal lesmateriaal waarop voor de betreffende jaargroep licenties bij de aangesloten 

Uitgeverijen bestaan. Echter wel op een manier die recht doet aan de AVG en de afspraken in het Privacy 

convenant. Hoe kan Basispoort scholen het beste faciliteren? In de bestaande opzet en volgens de reguliere 

synchronisatieprocessen tussen Basispoort en de koppelpartners, heeft een invaller op zijn vroegst pas de 

volgende dag toegang tot Basispoort en de partnerapplicaties. Dit is niet werkbaar. Toegang moet vrijwel 

direct geregeld kunnen zijn. 

 

Nu worden ‘workarounds’ gebruikt om een invaller toch te kunnen laten werken: 

1. Het wachtwoord van de “zieke” leerkracht wordt via een briefje of e-mail doorgegeven aan de 

invallende leerkracht; 

2. In het LAS worden ‘algemene invalaccounts’ per groep aangemaakt: ‘invaller.groep1@, 

invaller.groep2@’, etc.; 

3. Een invaller wordt als IB’er/RT’er opgevoerd met een algemeen account en kan hier mee bij alle 

groepen. 

 

Deze workarounds zijn privacy technisch eigenlijk niet wenselijk. Maar voor de school ook niet erg 

praktisch. Bij dergelijke procedures wordt verlangd dat er een logboek wordt bijgehouden en dat 

wachtwoorden per keer worden aangepast. In de praktijk zal dit vaak vergeten worden. Het is derhalve 

geen waterdicht systeem. De AVG eist bij een inlogaccount herleidbaarheid naar één  werkelijke persoon. 

 

Twee mogelijke oplossingsrichtingen: 

1. Een werkbare oplossing zou zijn om invallers (als aparte rol) met naam en toenaam op te kunnen 

voeren in Basispoort met daarbij de mogelijkheid real-time synchronisatie op userniveau: een push 

vanuit Basispoort naar alle koppelpartners op de ochtend dat de invalkracht aan het werk gaat.  

 

Het ‘pushen’ van gebruikers heeft echter als nadeel dat het technisch niet past bij de bestaande 

architectuur. Om dit te kunnen realiseren dienen zowel Basispoort als alle koppelpartners significante 

systeemwijzigingen te doen. 

 

2. Standaard één gebruikers-iD per school/per stamgroep aanmaken voor een invaller.  

 

Kortdurige ziekte/langdurige ziekte 

De beschreven oplossing is bedoeld voor een ad hoc situatie: voor plotselinge, korte afwezigheid van een 

leerkracht. Om te faciliteren dat een invalkracht ’s morgens direct aan het werk kan.  

Bij een voorziene en/of langduriger afwezigheid van een leerkracht voor langere periode, zou de tijdelijke 

leerkracht gewoon ook moeten worden aangemaakt in het LAS van de school.  

 

 

Voorgestelde oplossing: gebruikers-id’s voor invallers vóóraf aanmaken 

De voorgestelde oplossing is om invallers geautomatiseerd, in de rol van reguliere leerkracht, vóóraf aan 

te laten maken in Basispoort. Basispoort voert per stamgroep 1 naamloos invalaccount op. Hierbij wordt 

de volgende manier van werken gehanteerd.  

1. Per school wordt voor iedere stamgroep een aparte invalleerkracht aangemaakt in Basispoort.  

2. De voornaam van deze invalleerkracht is altijd “Invaller”. 

3. De achternaam van deze invalleerkracht is altijd <de naam van de stamgroep>”.  

4. Het emailadres van de invalleerkracht is standaard leeg’ 

5. In de uitwisseling krijgt deze leerkracht de extra parameter mee: “invaller met de waarde true”. 



(Vergelijkbaar met nu "ictCoordinator":false,"ibRter":false). 

 

Binnen Basispoort en de Uitgeverijen zijn dan alleen het Basispoort-iD bekend en de parameter van invaller. 

Dit account is bij Basispoort en de uitgeverijen altijd actief, maar gebruikers kunnen hier niet direct via 

Basispoort op inloggen, omdat er initieel geen emailadres aan gekoppeld is.  

 

Activeren van een inval leerkracht account in Basispoort 

In Basispoort wordt door een ICT-coördinator van de school het emailadres van de invaller ingevuld. 

Basispoort hanteert daarbij standaard dat het account van de invaller 7 dagen actief zal blijven. De ICT-

coördinator kan dit telkens met maximaal 14 dagen verlengen.  

 

Schermvoorbeeld: 

 

Invalkrachten       

Groep Jaargroep Naam Naam en emailadres Einddatum Acties 

Bevers 1,2 Invalkracht 

Bevers 

p.janssen_gr1@gmail.com 23-06-2019 Wijzig 

Verwijder 

Eekhoorns 3 Invalkracht 

Eekhoorns 

  Wijzig 

 

Dassen 4 Invalkracht 

Dassen 

p.janssen@gmail.com 23-06-2019 Wijzig 

Verwijder 

Mollen 5,6 Invalkracht 

Mollen 

  Wijzig 

 

Merels 7,8 Invalkracht 

Merels 

elsdevries@hotmail.com 01-03-2019 Wijzig 

Verwijder  

 

Indien een account niet meer geldig is, wordt dit aangegeven met rode letters.  

 

Het emailadres van een invalkracht kan maar op 1 invaller gebruikt worden. Indien de te vervangen 

leerkracht gedurende de week in meerdere groepen werkt, zullen voor de invalkracht ook meerdere 

invalkracht-emailadressen (voor die specifieke groepen) moeten worden gebruikt. 

 

Opmerkingen/restricties: 

• Wijzigingen worden gelogd in de auditlog, zichtbaar voor de Basispoort landelijk beheerder. 

• Na verlopen van de periode, wordt het emailadres inactief, maar niet verwijderd. 

• Een invalkracht heeft dezelfde rol en daarom dezelfde rechten als een reguliere leerkracht. 

• Een emailadres mag slechts één maal binnen een school gebruikt worden.  

Wel kan de leerkrachtrol worden uitgebreid met de extra rollen “IB-er” en “ICT-coördinator”.  

• Als vanuit het LAS eenzelfde emailadres wordt ontvangen, wordt dit bij de invaleer verwijderd.  

 

Activeren van een inval leerkracht account in een Netwerkomgeving 

Aan de kant van de Netwerkleveranciers moet functionaliteit worden ontwikkeld om o.b.v. de door 

Basispoort beschikbaar gestelde iD en rol te kunnen koppelen aan een “named user”. 

 

Dat koppelen zal bestaan uit: 

1. Invoeren van naam en emailadres van de invaller; 

2. Instellen van de geldigheidsduur van het account; 

3. Activeren van het account bij de Netwerkleverancier. 

Deze gegevens dienen, in het kader van de AVG, door de Netwerkleverancier bijgehouden moeten worden 

in een auditlog. Wanneer de geldigheidsduur van het bij de Netwerkleverancier account is verlopen, dient 

het account weer op non-actief te worden gezet. Zodat er daarna eenvoudig weer een nieuwe invaller 

(naam/emailadres) gekoppeld kan worden. 

 

Opmerkingen/restricties: 

• Invalkracht accounts kunnen bij de netwerkleverancier actief zijn, terwijl deze GEEN emailadres 

bevatten bij Basispoort.  


