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Scholen slaan grote hoeveelheden persoons-
gegevens digitaal op, in het bijzonder die van 
leerlingen. En dat terwijl de digitale netwer-
ken op scholen steeds complexer worden. 

De beveiliging van zo’n ict-omgeving, en daarmee de 
bescherming van persoonsgegevens, wordt een steeds 
grotere uitdaging. 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) - die vanaf 25 mei 2018 de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt - 
worden onderwijsorganisaties nogmaals gedwongen om 
goed over dit soort zaken na te denken. In z’n algemeen-
heid geldt dat de AVG op bepaalde onderdelen strenger 
is dan de Wbp. Het belangrijkste verschil tussen beide 
regelingen is dat onder de AVG veel meer de nadruk 
gelegd wordt op naleving. Concreet betekent dit dat 
onderwijsinstelling moet kunnen aantonen dat de juiste 
technische en organisatorische maatregelen genomen 
zijn, om aan de regels te voldoen. Iedere onderwijsinstel-
ling moet precies in kaart hebben welke persoonsge-
gevens van (m.n.) leerlingen en medewerkers worden 
bijgehouden en verwerkt. Ook voor wat betreft gegevens 
die in opdracht van de instelling door derden (bijvoorbeeld 
clouddienstverleners of hostingproviders) worden ver-
werkt, moet de instelling voldoen aan de AVG. Vragen die 
beantwoord moeten worden zijn: met welk doel worden 
gegevens opgeslagen, waar staan de gegevens opgesla-
gen en hoe hebben we dat beveiligd?

Belangrijkste verschillen op een rijtje 
Rechten van betrokkenen worden uitgebreid
Onder de Wbp had men al het recht op recht op infor-
matie, inzage, aanvulling, verbetering en verwijdering. 
Onder de AVG worden deze rechten uitgebreid met het 

recht om vergeten te worden en het recht op overdraag-
baarheid van gegevens in een gangbaar formaat.

Organisaties moeten kunnen aantonen compliant 
te handelen
Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten 
kunnen aantonen in overeenstemming met de AVG 
te handelen. Als de verwerking op toestemming is 
gebaseerd, moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen 
bewijzen dat zij op de juiste wijze toestemming voor 
verwerking van de persoonsgegevens hebben ver-
kregen. En moet het voor personen die toestemming 
verleend hebben ook gemakkelijk zijn om deze weer in 
te trekken. 

Verplicht register van verwerkingsgegevens 
De onderwijsinstelling is verplicht een register van ver-
werkingen van persoonsgegevens bij te houden. In dit 
register moeten alle verwerkingen terugkomen waar-
voor de onderwijsinstelling verantwoordelijk is (hetzij als 
verantwoordelijke, hetzij als bewerker/verwerker). 

Data Protection Impact Assessment (DPIA)
DPIA wordt in het Nederlands Gegevensbeschermings-
effectbeoordeling genoemd. Het is een toets om vooraf 
de privacyrisico’s van een gegevensverwerking activi-
teit in kaart te brengen. Een DPIA hoeft niet voor elke 
gegevensverwerking uitgevoerd te worden. Het is alleen 
verplicht als er mogelijk een hoog privacyrisico aanwezig 
is voor de betrokkenen (de mensen van wie de organi-
satie gegevens verwerkt). 

Privacy by design en privacy by default
Organisaties dienen vanaf 25 mei 2018 vooraf rekening 
te houden met de manier waarop de verwerkingen van 
nieuw verworven gegevens wordt ingericht. Organisaties 

Nog zorgvuldiger behandelen 
persoonsgegevens
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt met rasse schreden 
dichterbij. Ook voor onderwijsinstellingen heeft dat consequenties. Persoonsgegevens van 
leerlingen en medewerkers moeten onder toeziend oog van een nieuw aan te stellen functio-
naris gegevensbescherming nog zorgvuldiger bewaard en beter beschermd worden. 
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die bijvoorbeeld een nieuwe ICT oplossing voor het ver-
werken van persoonsgegevens ontwikkelen moeten dus 
al in de ontwerpfase rekening houden met de AVG. 

Functionaris gegevensbescherming 
De AVG stelt het hebben van een Functionaris gege-
vensbescherming verplicht voor overheidsorganisaties, 
organisaties die stelselmatig observeren (bijvoorbeeld 
door een volgsysteem) en organisaties die op grote 
schaal bijzondere persoonsgegevens (zoals gezond-
heidsgegevens) verwerken. De meeste onderwijsinstel-
lingen zullen op zijn minst in één van deze categorieën 
vallen en moeten dus een FG hebben.

Stapsgewijs klaar voor de AVG 
Bij niet-naleving van de AVG kan de Autoriteit Persoons-
gegevens hoge boetes opleggen. Het is dus zaak op tijd 
klaar te zijn voor de AGV.  Hieronder een checklist die u 
daarbij kan helpen.

1. Privacy-administratie
AVG bepaalt dat een verantwoordelijke persoonsgege-
vens alleen mag verwerken voor een vooraf bepaald, 
uitdrukkelijk omschreven doel.
Een tweede belangrijk aspect dat bij elke verwerking 
in het oog gehouden moet worden, is dat AVG vereist 
dat de verwerking plaatsvindt op grond van een aantal 
limitatief in de wet genoemde verwerkingsgronden zoals 
de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of het 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Is een verwer-
kingsgrond afwezig, mag uw organisatie de persoons-
gegevens niet verwerken. 
Andere verplichtingen zijn dat betrokkenen vooraf geïn-
formeerd moeten worden over verwerkingen van per-
soonsgegevens en dat zij recht hebben op inzage van 
die gegevens en daarvan een kopie mogen ontvangen. 
Verder hebben betrokkenen onder bepaalde omstandig-
heden het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen, 
om minder gegevens te laten verwerken of om gege-
vens te laten verwijderen.  
Aan veel van de hierboven genoemde verplichtingen kan 
alleen worden voldaan als uw organisatie beschikt over 
een goede privacy-administratie waarin de genoemde 
zaken worden vastgelegd. Uw organisatie zal dus 
moeten zorgen dat ze gaat vastleggen welke persoons-
gegevens er bij uw organisatie verwerkt worden, met 
welk doel, wie er toegang hebben tot die gegevens, hoe 
uw organisatie aan die gegevens komt en hoe lang de 
gegevens bewaard worden.

2. Dataveiligheid
De wetgeving verplicht verantwoordelijken en verwerkers 
om te zorgen dat persoonsgegevens afdoende worden 
beveiligd. Zowel technisch als organisatorisch. Uw orga-
nisatie zal dus moeten zorgen dat ze aan deze regels 
voldoet. De veiligheidsmaatregelen zullen schriftelijk uit-
gewerkt moeten worden, zodat aangetoond kan worden 
dat en waarom die maatregelen genomen zijn.
Ook verplicht de wet om in bepaalde gevallen aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens (en soms ook aan de 
betrokkenen zelf) te melden als er zich een beveiligings-
incident heeft voorgedaan waardoor er mogelijk per-
soonsgegevens verloren zijn gegaan of in handen van 
onbevoegden terecht gekomen zijn. Deze verplichting 
is ook wel bekend als de ‘meldplicht datalekken’. Om 
aan deze verplichting te kunnen voldoen, is er schriftelijk 
beleid nodig ten aanzien van de manier waarop wordt 
omgegaan met beveiligingsincidenten. Dat beleid moet 
vervolgens ook binnen de organisatie kenbaar zijn, 
zodat iedere werknemer weet wat hij/zij moet doen in 
geval van een beveiligingsincident.

3. Noodzakelijke overeenkomsten
Uw organisatie moet ervoor zorgen voor een overzicht 
van alle gevallen waarin persoonsgegevens met derden 
worden uitgewisseld. Dat zou, als het goed is, moe-
ten volgen uit de aan te leggen privacy-administratie. 
Vervolgens zou uw organisatie moeten zorgen dat 
voorafgaand aan elke uitwisseling van persoonsgege-
vens met een derde een overeenkomst met die derde 
gesloten wordt waarin afspraken worden gemaakt over 
het uitwisselen van de persoonsgegevens.
 
4. Kennis personeel
Het is van belang dat medewerkers die persoonsge-
gevens verwerken zich op hoofdlijnen bewust zijn van 
de regelgeving die er ten aanzien van die verwerkingen 
en het melden van incidenten gelden en de verant-
woordelijkheden die uw organisatie ten aanzien van die 
verwerkingen heeft.

Praktische handvatten voorkomen  
kopzorgen 
Om voldoende inzicht in de organisatie en de lopende 
zaken te krijgen, is het aan te bevelen om een project-
team op te zetten, zodat proactief en snel kan worden 
geadviseerd. U kunt dan denken aan:
- het geven van adviezen omtrent het privacy beleid;
-  inventarisatie van alle gegevensverwerkingen en de 

dataveiligheid;
-  opstellen register en plan van aanpak voor het bij-

houden van dit register; handvatten bieden voor de 
wijze waarop dit moet worden bijgehouden;

-  het privacy statement en de verwerkersovereenkom-
sten beoordelen en aanpassen

- coachen van de medewerkers;
-  het voeren van besprekingen met medewerkers en 

CvB;
-  het voeren van besprekingen en in voorkomend 

geval het voeren van onderhandelingen met derden.

De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijk-
heid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich 
aan de wet houden. Fijn dat een advocaat dan meekijkt, 
adviseert en u meeneemt in een projectplan of u de 
juiste stappen hebt genomen. 
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