
Door goede IGA kan de school of het schoolbestuur de volgende

drie punten bereiken: 

•  Beheergemak: 

Het aanmaken en beheren van gebruikers en hun toegang

wordt geheel automatisch geregeld op basis van bronsystemen 

(bv. uw HR-systeem of leerlingadministratiesysteem) zodat er 

geen/nauwelijks manueel gebruikers- en groepenbeheer meer 

nodig is. Dit voorkomt fouten en tegelijkertijd bespaart het ook op 

inzet van administratieve krachten om gegevens handmatig te vullen. 

•  Gebruikersgemak: 

Een gebruiker heeft slechts één account en krijgt daarmee toegang 

tot alle relevante systemen en gegevens. 

•  Governance: 

De gebruikersaccounts en -toegang worden beheerd door een 

systeem op basis van de juiste brongegevens (bv. uw HR-systeem 

of LAS). Hierdoor heeft een medewerker alléén toegang tot data/

systemen waar hij/zij recht op heeft. 

In de ICT-omgeving van uw school of schoolbestuur is het beheer 

van identiteiten en toegang van medewerkers een belangrijk issue. 

Een organisatie van deze omgeving waarin rollen en de daarbij behorende 

toegang wordt vastgelegd is een voorwaarde voor de veiligheid van data 

binnen uw school. Dit beheer wordt Identity Governance & Administration 

(IGA) genoemd. 
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    Een voorwaarde 
voor de veiligheid van data 
        binnen uw school.

Heutink ICT beschikt over eigen datacenters van waaruit de IGA-oplossing 

wordt gerealiseerd. Voor de Software as a Service (SaaS)-oplossing is 

geen maatwerk per school/bestuur noodzakelijk. Daardoor profi teert u 

van een professionele oplossing met snelle schaal baarheid zonder 

daarvoor dure traditionele IAM/IGA-oplossingen te moeten aanschaffen.  

Identity Governance and Administration 
ziet er zo uit:

•  Zorgeloos als dienst (SaaS) aangeboden vanuit eigen datacenters 

in Nederland. 

•  Volledige ondersteuning voor zowel de Google- als de Microsoft 

public cloud. 

• Focus op zowel het primaire als het secundaire onderwijsproces. 

• Modulaire opbouw.

• Flexibel op maat in te richten dankzij ‘à-la-carte’ confi guratie. 

Onze IGA-oplossing is optioneel te combineren met andere producten, 

zoals een intranet of classroom managementoplossing die uiteraard 

naadloos samenwerken dankzij koppelingen.

DIGITALE VEILIGHEID 

Uiteraard besteden we zeer veel aandacht aan uw digitale veiligheid. 

Om die voor onze ICT-oplossingen te waarborgen, leggen we de lat hoog. 

Daarin staan we niet alleen, want op grond van de privacywet AVG zijn ook 

grote technologie reuzen als Google, Microsoft en Apple gebonden aan 

regels als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Samen doen 

we er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

AVG- & PRIVACY-PORTAAL

Met ons AVG- & Privacy-portaal voldoet u aan alle eisen die de AVG stelt

en zorgt u ervoor dat het thema privacy & informatieveiligheid leeft binnen

uw hele organisatie. Daarbij zien wij er nadrukkelijk op toe dat het doorgeven

van informatie ook echt beperkt blijft tot het minimum dat nodig is om het 

didactisch gebruik van bijvoorbeeld Google in de klas mogelijk te maken. 

We zijn continu alert op mogelijke fouten. En áls er iets gebeurt, nemen we 

direct passende maatregelen. 
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