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 Inleiding 
 

Dit is het reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten van OSG Piter 
Jelles. Het is van kracht voor iedereen die gebruik maakt van het netwerk. Het doel van 
dit reglement is het bieden van duidelijkheid over wat wel- en niet is toegestaan bij 
gebruik van het netwerk. Als zodanig heeft dit een juridische status die in geval van 
calamiteiten steun biedt aan gebruikers en beheerders van het systeem. 
 
Bij dit reglement is een toelichting opgenomen die weergeeft wat er in het reglement is 
beschreven. De toelichting moet uiteraard niet worden gezien als vervanging van het 
reglement. 
 

Preambule 
 
Onverminderd de toepassing van andere ter zake geldende wettelijke en/of door OSG 
Piter Jelles  zelf vastgestelde interne regelingen, richtlijnen en gedragscodes, zoals de 
Wet bescherming Persoonsgegevens (2000), de CAO maar bijvoorbeeld ook de 
arbeidsovereenkomst, gelden voor het gebruik van de computer- en netwerkfaciliteiten 
van OSG Piter Jelles  de navolgende (aanvullende) regels. Daarnaast wordt verwezen 
naar de ‘richtlijnen voor het gebruik van elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen’. 
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 Reglement 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Gebruikers: Alle onder artikel 2 lid a en artikel 2 lid b vallende personen.  
b. Toezichthouder: de verantwoordelijke functionaris, die de gemandateerde taak heeft 

toezicht te houden op het gebruik van faciliteiten (conform artikel 1 lid d ) en in het 
kader daarvan gerechtigd is regels op te stellen en instructies en aanwijzingen te 
geven. De facto is dit de Afdeling Automatisering van Piter Jelles. 

c. Het Piter Jelles netwerk: het geheel van technische installaties waaronder passieve 
(bekabeling) en actieve (communicatieapparatuur, randapparatuur) componenten.  

d. Faciliteiten: de computer en netwerkvoorzieningen binnen OSG Piter Jelles waaronder 
begrepen, de voorzieningen in de vorm van het Piter Jelles netwerk en alle daarmede 
gekoppelde computerapparatuur, de verbindingen met andere netwerken (b.v. het 
Internet), computervoorzieningen die niet verbonden zijn met het Piter Jelles netwerk 
in PC- en instructiezalen, openbare ruimten, kantoorruimten en technische ruimten, 
alsmede diensten die aan de gebruikers worden aangeboden en die de gebruikers in 
staat stellen te communiceren via het Piter Jelles netwerk en daarmede in verbinding 
staande netwerken (o.a. het Internet).  

e. Toegangscode: het samenstel van een gebruikers- of login-naam en het bijbehorende 
(geheime) wachtwoord.  

f. Emailadres: de volgens de OSG Piter Jelles aan de gebruiker toegekende en voor hem 
geldende code ter aanduiding van zijn "elektronisch" postvak.  

g. Mailbox (elektronisch postvak): ruimte, ingericht op een opslagmedium van een 
computer, die exclusief ter beschikking staat van de gebruiker voor ontvangst van 
voor die gebruiker bestemde binnenkomende elektronische-post.  

h. Berichten: de uit teksten en/of beeld en/of geluid opgebouwde informatie, die met 
behulp van de faciliteiten tussen gebruikers, groepen gebruikers en externe 
gebruikers, worden uitgewisseld via het Piter Jelles netwerk en de daarmede in 
verbinding staande netwerken.  

i. Informatie: de uit teksten en/of beeld en/of geluid opgebouwde gegevens(-
verzamelingen), al dan niet gestructureerd, m.b.t. zaken en personen. 

  

Artikel 2. Recht Van Gebruik 
 
a. Alle personen die in dienst  zijn van of leerling zijn bij OSG Piter Jelles  alsmede 

personen die werkzaam zijn bij een organisatieonderdeel van OSG Piter Jelles, 
personen werkzaam bij organisaties waarmede OSG Piter Jelles een 
samenwerkingsovereenkomst heeft waarin o.a. het gebruik van faciliteiten geregeld 
is, stagiaires, LIO’ers en andere personen die in het kader van uitwisselings- of 
onderzoeksprogramma's verbonden zijn aan OSG Piter Jelles, kunnen gerechtigd 
worden gebruik te maken van de aan hen door OSG Piter Jelles ter beschikking 
gestelde faciliteiten.  
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b. Aan niet tot de categorie lid a behorende personen (b.v. oud-medewerkers, overige 
derden en leveranciers) is het recht van gebruik van door OSG Piter Jelles ter 
beschikking gestelde faciliteiten alleen toegestaan op grond van expliciete 
toestemming van de toezichthouder. 

  

Artikel 3. Algemene Regels En Voorwaarden 
 
Het gebruik en inrichting van de faciliteiten is onderworpen aan de volgende regels en 
voorwaarden:  
a. Faciliteiten 

i. De gebruiker mag de faciliteiten uitsluitend gebruiken na daartoe aan hem 
door of vanwege OSG Piter Jelles  verstrekte toestemming. 

ii. Expliciete toestemming: voor het gebruik van de faciliteiten, blijkt deze 
toestemming uit een aan de gebruiker verstrekte persoonlijke toegangscode. 

iii. Impliciete toestemming: deze toestemming vloeit voort uit het gegeven dat 
bepaalde faciliteiten ter beschikking staan van de gebruiker op grond van de 
specifieke relatie van gebruiker met OSG Piter Jelles. 

iv. Werknemers zijn gerechtigd de faciliteiten voor niet-zakelijk verkeer te 
gebruiken, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden. 

b. De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ten aanzien van het 
password is strikte geheimhouding verplicht. 

c. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn toegangscode wordt 
gemaakt en het opvolgend gebruik van faciliteiten dat onder deze toegangscode 
wordt gemaakt. Gebruiker dient alle redelijke maatregelen ter beveiliging van zijn 
toegangscode te treffen.  

d. Het is verboden systeem- of gebruikers-autorisatiecodes (wachtwoorden) op enigerlei 
wijze en in enigerlei vorm te bemachtigen.  

e. De gebruiker zal bij constatering van misbruik van zijn toegangscode de 
toezichthouder hiervan onverwijld in kennis stellen.  

f. De gebruiker is verplicht zich te houden aan algemene instructies die door of 
vanwege OSG Piter Jelles  worden gegeven voor het gebruik van faciliteiten. 
Instructies en aanwijzingen die tijdens het gebruik van faciliteiten, door de 
toezichthouder worden gegeven, dienen terstond te worden opgevolgd.  

g. De gebruiker is verplicht alle directe en indirecte schade die zij/hij door opzet, schuld 
of nalatigheid aan de faciliteiten toebrengt, aan OSG Piter Jelles  te vergoeden.  

h. Het is de gebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van 
andere gebruikers en tot programmabestanden van computersystemen of deze te 
wijzigen of te vernietigen, behoudens uitdrukkelijk daartoe verleende toestemming.  

i. Het is de gebruiker niet toegestaan de door OSG Piter Jelles ter beschikking gestelde 
programmatuur, databestanden en documentatie te kopiëren of ter beschikking te 
stellen aan derden, behoudens daartoe verleende schriftelijke toestemming.  

j. De gebruiker zal niet trachten toegang te verkrijgen tot computersystemen voor 
zover dit systemen betreft waarvoor geen expliciete toegangsmogelijkheid voor de 
gebruiker is gecreëerd.  

k. De gebruiker zal geen acties ondernemen die de integriteit en continuïteit van de 
faciliteiten ondermijnen.  
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l. Het is verboden fouten en/of onvolkomenheden in de faciliteiten te gebruiken met het 
doel de integriteit en continuïteit van de faciliteiten te ondermijnen  

m. Gebruikers zullen geen pogingen ondernemen op de faciliteiten hogere privileges te 
bemachtigen dan de hun toegekende privileges.  

n. Het is verboden opzettelijk computer-"virussen" (malware) op en via de faciliteiten te 
introduceren.  

o. Het is de gebruiker niet toegestaan in onevenredige mate beslag te leggen op de aan 
gebruiker ter beschikking gestelde faciliteiten, zulks ter beoordeling van de 
toezichthouder.  

p. Het is verboden berichten, zowel direct als indirect, aan andere gebruikers of groepen 
gebruikers te verzenden met discriminerende, opruiende, aanstootgevende of 
bedreigende inhoud.  

q. Het is verboden informatie die in strijd is met de wet of de goede zeden (o.a. 
pornografisch materiaal), informatie die de goede naam OSG Piter Jelles  aantast, 
informatie die een discriminerend, racistisch, aanstootgevend, opruiend, of 
bedreigend karakter heeft, m.b.v. de faciliteiten op de faciliteiten vast te leggen en 
via de faciliteiten te verspreiden c.q. in de openbaarheid te brengen.  

r. Het is niet toegestaan faciliteiten te gebruiken of te exploiteren voor doeleinden 
anders dan die welke voortvloeien uit hoofde van de functievervulling of opleiding  
aan OSG Piter Jelles.  

s. Gebruiker zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet voor commerciële 
doeleinden gebruiken.  

t. In de samenwerkingsovereenkomst of de expliciete schriftelijke toestemming zoals 
bedoeld in artikel 2a respectievelijk 2b, kunnen nadere voorwaarden voor het gebruik 
van de faciliteiten worden geregeld.  

u. Aan het gebruik van onderdelen van faciliteiten kunnen aanvullende gebruiksregels 
en voorwaarden gesteld worden.  

v. Het gebruik van de faciliteiten is voorts onderworpen aan de door de wetgever 
vastgestelde regels, wettelijke bepalingen en voorschriften.  

w. Het inrichten van faciliteiten kan uitsluitend geschieden in overleg met en na 
goedkeuring door de toezichthouder. 

  

Artikel 4. Gebruik van mailbox of E-mail account 
 
a. Het gebruik van de aan de gebruiker op persoonlijke titel ter beschikking gestelde 

mailbox of email account is strikt persoonlijk.  
b. Werknemers zijn gerechtigd het email-systeem voor niet-zakelijk verkeer te 

gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten zowel 
intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden. 

c. Het is de gebruiker niet toegestaan een niet voor hem geldend Emailadres te 
gebruiken.  

d. E-mailberichten mogen geen vertrouwelijke informatie bevatten, noch informatie 
waarvan de afzender kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is. 

e. Het is verboden Email berichten op enigerlei wijze te vervalsen.  
f. Het is aan gebruikers verboden voor andere gebruikers bestemde Email berichten te 

lezen, kopiëren, wijzigen of uit te wissen.  
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g. In gevallen waar de continuïteit van de elektronische berichtenvoorziening in het 
geding is, zulks ter beoordeling van de toezichthouder, is het aan de toezichthouder 
toegestaan voor gebruikers bestemde berichten, indien nodig, te lezen, kopiëren, 
wijzigen of uit te wissen. De toezichthouder zal kennis over de inhoud, vorm en 
strekking van berichten van gebruikers op generlei wijze aan de openbaarheid prijs 
geven. 

 Artikel 5. Bedrijf-kritische programmatuur 
 
Indien een gebruiker bedrijf-kritische applicaties gebruikt kunnen door zijn 
leidinggevende beperkingen worden opgelegd aan de installatie en het gebruik van 
andere programmatuur of apparatuur. Gedacht moet worden aan onder andere AFAS 
Profit dan wel SomToDay (het leerlingenadministratieprogramma) en de applicaties voor 
de personeels- en salarisadministratie. Het uitvallen of disfunctioneren van deze 
programmatuur kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Daarom wordt in dit artikel de 
mogelijkheid geboden beperkingen aan de gebruikers op te leggen rond het installeren 
van hard- en software. 

Artikel 6. Overige privacy bepalingen 
 
a. OSG Piter Jelles  in de hoedanigheid van de toezichthouder voert ter controle op de 

naleving van de regels in dit reglement  geen systematische controle uit op het email- 
en netwerkverkeer van gebruikers.  

b. In het kader van het technisch systeem- en netwerkbeheer vindt vastlegging plaats 
van gebruiks- en verkeersinformatie met een statistisch karakter (log-informatie) en 
in de vorm van periodieke kopieën van systeemtechnische en gebruikers-informatie. 
Deze gegevens worden niet langer dan een periode van een (1) maand bewaard.  

c. Het College van Bestuur van OSG Piter Jelles houdt zich het recht voor in het kader 
van onderzoek na gerezen verdenking van handelen in strijd met dit reglement, 
gerichte controle uit te laten voeren door de toezichthouder op het email- en 
netwerkverkeer van individuele gebruikers.  

d. Op incidentele basis kunnen controles plaatsvinden op grond van een zwaarwichtige 
reden, zoals aanwijzingen dat de betrokken werknemer in strijd handelt met de 
bepalingen van bovenstaande punten.  

e. Indien hiertoe gedwongen en gesommeerd door een vertegenwoordiger van de 
rechterlijke macht in de rang van rechter-commissaris of hoger zal het College van 
Bestuur van OSG Piter Jelles  medewerking verlenen aan verstrekking van informatie 
aangaande gebruik van faciliteiten door individuele gebruikers. 

f. In overeenstemming met de Meldplicht Datalekken (Wet bescherming 
Persoonsgegevens, met name de wetswijziging per 1-1-2016) zal van inbreuk op en 
verspreiding van privacygevoelige gegevens van individuele gebruikers melding 
worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 7. Vrijwaring 
 
a. De gebruiker vrijwaart OSG Piter Jelles van enige aanspraak van een derde als gevolg 

van onrechtmatig handelen door de gebruiker jegens de derde.  



 

Reglement voor computer- en netwerkgebruik  8 
 

b. Dit artikel bepaalt dat als een medewerker met gebruikmaking van de faciliteiten van 
Piter Jelles de rechten van een ander schendt de medewerker de daaruit 
voortvloeiende maatregelen, acties en kosten van die ander geheel voor eigen 
rekening dient te nemen.  

Artikel 8. Sancties 
 
a. Bij constatering van misbruik van de faciliteiten of het gebruik in strijd met de 

regelgeving of wettelijke bepalingen, kan het College van Bestuur, of een locatie 
directeur een sanctie opleggen.  

b. De gebruikers van faciliteiten kunnen, indien zij zich niet houden aan het bepaalde in 
deze regeling en/of de instructies of aanwijzingen, als bedoeld in artikel 3 lid f, niet 
opvolgen, of handelen in strijd met wettelijke bepalingen, uitgesloten worden van 
gebruik van de faciliteiten.  

c. Bij overtreding van dit reglement kan OSG Piter Jelles op basis van de wet en de CAO 
disciplinaire maatregelen jegens de gebruiker treffen. 

d. Tegen intrekken van de toegangscode of uitsluiting van het gebruik van de faciliteiten 
kan de gebruiker bezwaar maken bij het College van Bestuur of locatie directeur.  

 

Artikel 9. Klachtenprocedure 
 
Indien de werknemer meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van dit protocol, 
kan hij zich richten tot het College van Bestuur.  
 

Artikel 10. Onvoorziene gevallen 
 
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het College van Bestuur van 
OSG Piter Jelles. 

Artikel 11. Slotbepaling 
 
Het College van Bestuur van OSG Piter Jelles kan deze regeling na overleg met de 
medezeggenschapsraad wijzigen. De wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en bij de 
invoering aan de personeelsleden en leerlingen bekend gemaakt. 
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 No-nonsense Toelichting 
 

De tekst in dit reglement kan vragen oproepen voor de minder geoefende lezer van 
juridische documenten. Daarom wordt hieronder een uitleg van de artikelen die hiervoor 
beschreven zijn. Voor de leesbaarheid wordt de tekst direct gericht aan de lezer… Deze 
uitleg is nadrukkelijk bedoeld als “uitleg” en is dus geen vervanging voor de 
oorspronkelijke tekst uit het reglement. 

Begripsbepalingen 
 
Gebruikers: Medewerkers, leerlingen en gasten 
Toezichthouder: De afdeling Automatisering, de netwerk/systeembeheerders in het 
bijzonder. 
Het Piter Jelles netwerk: Wifi, kabels, switches, firewall’s, computers en serversystemen, 
printers en andere apparatuur die digitaal werken mogelijk maken. 
Faciliteiten: Alle computers, apparaten en netwerk samen. 
Toegangscode: Inlognaam en wachtwoord. 
Emailadres: waar de mail in ontvangen wordt (een ‘’@pj.nl’’ e-mailadres). 
Mailbox. (elektronisch postvak) 
Berichten: Je E-mail.  
Informatie: Alles wat of dat in een bestand staat. 

 

Algemene regels en voorwaarden 
 

Hier moeten alle gebruikers zich aan houden: 

a. Gebruik van het netwerk:  
a. Het netwerk mag alleen gebruikt worden door personeel, leerlingen en daartoe 

aangewezen personen.  
b. Als je een inlognaam en wachtwoord hebt gekregen heb je automatisch 

toestemming voor gebruik van het netwerk. 
c. Op grond van functie als personeelslid of inschrijving als leerling mag je ervan 

uitgaan dat de recht hebt op een inlognaam en wachtwoord. 
b. Het wachtwoord is geheim en moet dat blijven.  
c. Geheimhouding van je inlognaam en wachtwoord is verplicht. 
d. Het is verboden om de inloggegevens van een ander te bezitten maar ook om ernaar 

te zoeken of op een andere manier te achterhalen.   
e. Misbruik van een toegangscode moet worden gemeld aan de afdeling automatisering. 

Die kunnen dan eventuele maatregelen nemen.  
f. Instructies van de afdeling automatisering (of de directie) moeten worden opgevolgd. 
g. Als een gebruiker iets stuk maakt moet hij of zij de schade vergoeden.  
h. Het is verboden om zonder toestemming van een ander in zijn of haar gegevens te 

kijken. Alleen als er schriftelijke toestemming is mag dat wel.  
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i. Het is verboden om programma’s of gegevens van Piter Jelles aan anderen buiten de 
organisatie ter beschikking te stellen behalve als daar toestemming voor is. 

j. Wanneer je normaal gesproken geen toegang hebt tot een bepaald systeem probeer 
je niet om er toch in te komen. 

k. Het is verboden om iets te doen wat de stabiliteit van het netwerk of de daar op 
aangesloten systemen in gevaar brengt.  

l. Het is verboden gebruik te maken van fouten in de instellingen van het systeem om 
zodoende de stabiliteit in gevaar te brengen. 

m. Als je bepaalde rechten hebt, probeer je niet om meer rechten te krijgen dan die 
waar je recht op hebt of die je op dat moment hebt.  

n. Het binnenbrengen van virussen, malware of andere software met slechte 
bedoelingen is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan om software van 
buiten de organisatie te installeren op systemen van Piter Jelles. 

o. Het is verboden om bovenmatig veel te downloaden, te printen of op een andere 
manier het systeem abnormaal te belasten. De afdeling automatisering bepaalt indien 
nodig wat wel of niet normaal is.  

p. Het is verboden discriminerende, opruiende, aanstootgevende of bedreigende 
berichten te versturen. Niet met e-mail, Yammer, Linq, Twitter, Facebook, Snapchat 
of via welke andere media dan ook. 

q. Het is verboden om iets te doen op het netwerk dat volgens de wet niet mag. Dus: 
downloaden of verspreiden van pornografie, racistische, bedreigende of anderszins 
beledigende informatie is niet toegestaan.  

r. Het netwerk mag alleen gebruikt worden voor en door OSG Piter Jelles.  
s. Het is verboden om te ondernemen (een zaak te drijven) vanaf of met behulp van het 

netwerk van Piter Jelles tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de directie 
bedrijfsvoering. 

t. Als iemand van buiten de organisatie gebruik wil maken van het netwerk dan kunnen 
er eventueel aanpassingen op de regelgeving worden vastgesteld zoals dat wordt 
genoemd in artikel 2 van dit reglement. 

u. Het is mogelijk dat voor bepaalde systemen of programma’s aanvullende regels 
gelden. 

v. Ook bij Piter Jelles houdt iedereen zich aan de wet wanneer dat gebruik van 
netwerken en computersystemen betreft. 

w. Alleen de afdeling automatisering heeft het recht om software te installeren of 
apparaten te plaatsen of verwijderen. 
 

Gebruik van mailbox of E-mail account 
 

a. Een e-mail box van een gebruiker mag alleen door die gebruiker worden ingesteld om 
e-mail te ontvangen of te versturen.  

b. Het is verboden om een ander e-mailadres te gebruiken dan dat van de gebruiker 
zelf. 

c. Het is verboden E-mail berichten achteraf te veranderen. 
d. Het is verboden om de e-mail van een ander te lezen, wijzigen, wissen of te 

versturen die niet aan jou is geadresseerd.  
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e. De afdeling automatisering heeft het recht om – in speciale gevallen – e-mail van 
gebruikers te openen en te lezen. 

 

Bedrijf-kritische programmatuur 
 
Als je werkt met gevoelige gegevens dan kan het voorkomen dat je extra 
beveiligingsmaatregelen opgelegd krijgt. Zoals een token of verplichte 
wachtwoordwijzigingen. Dat is minder comfortabel maar wel noodzakelijk. 

 
Overige Privacy Bepalingen 
 
a. De afdeling automatisering houdt zich niet bezig met het voortdurend controleren van 

e-mail en netwerkverkeer.  
b. Om de afdeling automatisering de mogelijkheid te geven om de werking van het 

netwerk en de erbij horende systemen te controleren worden er logbestanden 
bijgehouden met technische- en gebruikersinformatie. Na een maand worden de 
meeste van deze gegevens weer verwijderd. 

c. Het College van Bestuur van OSG Piter Jelles heeft het recht om gericht onderzoek te 
laten verrichten naar e-mail en netwerkverkeer van gebruikers als er aanleiding is om 
te denken dat er misbruik is gemaakt van het systeem of wanneer regels van dit 
reglement zijn overtreden. 

d. Als er een goede reden voor is, kan een account worden doorzocht.  
e. Informatie over gebruikers wordt alleen met behulp van een dwangbevel van de 

rechter vrijgegeven.  
f. Als er vanuit Piter Jelles privacygevoelige gegevens naar buiten komen wordt dit 

gemeld aan het College voor bescherming van Persoonsgegevens zoals dat vanaf 1 
januari 2016 verplicht is gesteld. 
 

Vrijwaring 
 
a. Als je op of via het netwerk iets hebt gedaan wat niet mag, kun je Piter Jelles niet de 

schuld ervan geven. 
b. Als je het toch doet, moet je zelf de schade vergoeden. 

 
Sancties 
 
a. Wanneer de regels in dit reglement worden overtreden kan het College van Bestuur 

of een schooldirecteur een sanctie opleggen. 
b. Wie zich niet aan de regels houdt kan de toegang tot het netwerk en de systemen 

worden ontzegt. In de praktijk wordt dan het account geblokkeerd maar er zijn ook 
andere maatregelen mogelijk. 

c. Het is ook mogelijk dat er wordt gestraft met disciplinaire maatregelen. 
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d. Wanneer een sanctie wordt opgelegd, kan een gebruiker bezwaar maken bij het 
College van Bestuur of de (locatie)directeur. 

 

Klachtenprocedure 
 
Klachten kunnen worden ingediend bij het College van Bestuur. 
 

Onvoorziene gevallen 
 
Als de regels geen uitsluiting geven beslist het College van Bestuur. 
 

Slotbepaling 
 
Dit reglement is opgesteld en van kracht met goedkeuring van de 
Medezeggenschapsraad. Het kan alleen worden gewijzigd na een voorstel van het College 
van Bestuur en opnieuw goedkeuring door de Medezeggenschapsraad. 
Als die goedkeuring is gegeven wordt het verspreid onder alle gebruikers. 
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