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1 Voorwoord 

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort verwerken van al haar leerlingen 

persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG), de wet die verwerking van 

persoonsgegevens regelt. 

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig 

omgaan met de persoonsgegevens van haar leerlingen. Daarbij hechten zij groot belang aan 

de bescherming van de persoonsgegevens van de (ouders van) leerlingen en verwachten zij 

hetzelfde van haar medewerkers. Daarbij gaan zij ervan uit dat de medewerkers werken 

conform de voorwaarden die de AVG daarvoor stelt en dat medewerkers weten hoe te 

handelen als het gaat om privacygevoelige kwesties. 

Dit Handboek Privacy is geschreven door en voor de (nieuwe) medewerkers binnen de 

scholen en - waar van toepassing - voor het Bestuursbureau van de Onderwijsgroep 

Amersfoort. Het Handboek geeft antwoord op allerhande praktische privacyvraagstukken 

waar medewerkers gedurende de werkzaamheden mee te maken zouden kunnen krijgen. 

Hoe om te gaan met de toestemming van ouders rondom beeldmateriaal? Wanneer moet er 

een verwerkersovereenkomst worden afgesloten met een derde partij? Hoe om te gaan met 

gezondheidsgegevens van leerlingen? Wat zijn de stappen die gezet moeten worden bij een 

datalek? Het Privacy Handboek is een leidraad voor het handelen van iedere medewerker bij 

al dit soort vragen. 

Ook is het Handboek een bundeling van alle beleidsstukken en procedures die in het kader 

van Privacy en Informatiebeveiliging zijn opgesteld door de Werkgroep AVG binnen de 

Onderwijsgroep Amersfoort en vastgesteld door het College van Bestuur (CvB). Deze 

Werkgroep AVG - die bestaat uit een afvaardiging van Privacy Coördinatoren van alle 

scholen - heeft zich afgelopen jaren gebogen over de implementatie van de AVG binnen de 

scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort en heeft vanuit dat kader diverse stukken 

opgesteld. Het Handboek zal één keer in de drie jaar of zo nodig eerder in verband met 

gewijzigde wet- en regelgeving worden geactualiseerd. 

Mochten er vragen zijn over dit Handboek Privacy of over de bescherming van 

persoonsgegevens, schroom dan niet deze voor te leggen aan de Functionaris 

Gegevensbescherming van de Onderwijsgroep Amersfoort via 

privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl of de Privacy Coördinator van de school. Want 

‘Privacy gaat iedereen wat aan!’1 

Met vriendelijke groet, 

Kobus de Boer en Ina Vogelzangs 

College van Bestuur Onderwijsgroep Amersfoort, maart 2021 

  

 
1 Uit de landelijke Privacy campagne in 2018 van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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2 Privacyverklaring 

Op de websites van de Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen staat de 

Privacyverklaring gepubliceerd. In de Privacyverklaring staat beschreven hoe de 

Onderwijsgroep Amersfoort de privacy van haar leerlingen en ouders borgt. In de 

Privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord: 

1. Waarom verwerkt Onderwijsgroep Amersfoort persoonsgegevens van de leerlingen? 

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt? 

3. Hoe wordt er omgegaan met de persoonsgegevens? 

4. Welke rechten hebben een leerling en ouder(s)/verzorgers van leerlingen jonger dan 

16 jaar? 

5. Bij wie kan men terecht met vragen over verwerking en bescherming van 

persoonsgegevens? 

Het is van belang dat de medewerkers van de Onderwijsgroep Amersfoort de 

Privacyverklaring goed kennen. Bij vragen van ouders en/of leerlingen rondom privacy, 

zullen veel antwoorden namelijk terug te vinden zijn in deze Privacyverklaring. 

In bijlage 1 bij dit Handboek is de volledige Privacyverklaring bijgevoegd. De meest recente 

versie van de Privacyverklaring is altijd te vinden op de website van de Onderwijsgroep 

Amersfoort en de scholen. 
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3 Privacy Governance 

3.1 Privacy Beleid 

Binnen de Onderwijsgroep Amersfoort is een Privacy Beleid van toepassing. In dit interne 

beleid wordt beschreven hoe de (scholen binnen de) Onderwijsgroep Amersfoort de AVG 

heeft/hebben doorvertaald binnen haar organisatie. Het dient als een kader om 

(toekomstige) verwerkingen van persoonsgegevens aan te toetsen en om de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond (toekomstige) verwerkingen in de organisatie 

te beleggen. Het volledige Privacy Beleid is bijgevoegd als bijlage 2 bij dit Handboek. 

 

3.2 Functionaris Gegevensbescherming 

Een van de zaken die is beschreven in het Privacy Beleid is dat het College van Bestuur 

(hierna: CvB) van de Onderwijsgroep Amersfoort een Functionaris Gegevensbescherming 

(hierna: FG) heeft aangesteld. Aangezien de Onderwijsgroep Amersfoort persoonsgegevens 

verwerkt van leerlingen is zij vanuit de AVG verplicht een FG aan te stellen. De FG houdt 

toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de scholen van de onderwijsgroep 

en op de naleving van de AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking en bescherming 

van persoonsgegevens is de FG te bereiken via het e-mailadres 

privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl. 

 

Samengevat zijn de taken van de FG de volgende. De FG: 

 

• houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen (de scholen van) 

Onderwijsgroep Amersfoort; 

• adviseert het CvB en werkt samen met de organisatie van de Onderwijsgroep 

Amersfoort om het beleid uit te voeren; 

• is de contactpersoon van de Onderwijsgroep Amersfoort voor privacy zaken voor de 

Autoriteit Persoonsgegevens, medewerkers van Onderwijsgroep Amersfoort, 

betrokkenen en derden; 

• beheert – in samenwerking met de scholen - een register van alle verwerkingen van 

persoonsgegevens binnen Onderwijsgroep Amersfoort; 

• is met het CvB en de Directies van de scholen verantwoordelijk voor bewustzijn en 

training op het gebied van privacy. 

 

3.3 Werkgroep en Stuurgroep AVG 

Ook is in het Privacy Beleid beschreven dat de Onderwijsgroep Amersfoort een Stuurgroep 

en een Werkgroep AVG kent. Voor het succesvol implementeren en borgen van Privacy is 

het namelijk van belang dat er een heldere verdeling is als het gaat om 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beslissen, adviseren en controleren van 

en over privacymaatregelen. Onderwijsgroep Amersfoort kent daarbij de volgende structuur 

voor Privacy binnen haar organisatie: 

 

 

 

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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De Implementatie Werkgroepen AVG binnen de scholen zijn multidisciplinaire Werkgroepen 

met vertegenwoordigers vanuit de Directie (conrector), Zorgcoördinatie, Administratie, 

Docenten en ICT. De Voorzitter van de Implementatie Werkgroep is de conrector, tevens de 

Privacy-Coördinator binnen de school. Bij privacy gelieerde vragen kunnen medewerkers, 

leerlingen en ouders dus ook altijd terecht bij de Privacy Coördinator van de school. 

 

De Privacy-Coördinatoren van de implementatie-werkgroepen samen, vormen de Werkgroep 

AVG. De FG maakt ook onderdeel uit van dit overleg. Doelstelling van de Werkgroep AVG is 

om alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn om de Onderwijsgroep Amersfoort aan de 

AVG te laten voldoen en binnen deze activiteiten afwegingen te maken voor wat betreft 

onder andere prioriteitsstelling. 

 

Deze afwegingen zullen aan de Stuurgroep AVG worden voorgedragen ter besluitvorming. 

De Werkgroep AVG komt elke twee maanden bij elkaar en rapporteert aan de Stuurgroep 

AVG. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor Privacyborging en beveiliging van informatie 

binnen de Onderwijsgroep Amersfoort. Deze verantwoordelijkheid is door het CvB 

gedelegeerd aan de Stuurgroep AVG. Een lid van het CvB, de bestuurssecretaris en de FG 

vormen samen de Stuurgroep AVG. In de Stuurgroep AVG worden voortgang en de 

relevante ontwikkelingen besproken en worden besluiten genomen die door de Werkgroep 

AVG wordt voorbereid. 

 

  

AB 
Implementatie  

WG AVG 

Atrium 
Implementatie  

WG AVG 

Trivium 
Implementatie  

WG AVG 

JvO 
Implementatie  

WG AVG 

Vathorst 
Implementatie  

WG AVG 

Axia 
Implementatie  

WG AVG 

Stuurgroep AVG 

Werkgroep AVG 
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4 Leerlinggegevens 

4.1 Identificatie leerling 

Het identiteitsbewijs is alleen bedoeld om een leerling te identificeren bij de inschrijving. Om 

de identiteit vast te stellen moet de school namelijk een aantal gegevens van de ouder(s) en 

de leerling registreren: de achternaam, voorletters, geboortedatum, geslacht en het 

burgerservicenummer (BSN). Om deze gegevens te verifiëren moeten ouders / kinderen een 

identiteitsbewijs kunnen laten zien of een bewijs van uitschrijving van een andere school. 

Nadat identificatie heeft plaatsgevonden is het niet toegestaan om kopieën van 

identiteitsbewijzen van leerlingen in het leerlingdossier te bewaren, daar is namelijk geen 

grondslag voor. 

 

4.2 Inzage in persoonsgegevens 

Ouders/verzorgers met gezag van leerlingen jonger dan 16 jaar en leerlingen van 16 jaar en 

ouder moeten de mogelijkheid hebben om gegevens te kunnen inzien2. Het digitale 

leerlingdossier en het leerlingvolgsysteem dient hiervoor een mogelijkheid te hebben. Voor 

de afhandeling van een verzoek van een leerling (16 jaar en ouder), ouder of verzorger is 

binnen de Onderwijsgroep Amersfoort een procedure aanwezig. Deze procedure voldoet aan 

de voorwaarden zoals de AVG daarvoor stelt. Inzageverzoeken kunnen worden ingediend 

via de FG: privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl. 

 

4.3 Delen van de gegevens in geval van gescheiden ouders 

Voor ouders zonder gezag (bijvoorbeeld na een echtscheiding) geldt dat zij niet per definitie 

recht op inzage in het leerlingdossier hebben. Wel hebben ouders recht op belangrijke 

informatie over het kind, zoals de schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van 

het kind hiermee niet wordt geschaad. Voor het verstrekken van de informatie moet hierover 

een afweging worden gemaakt. Alleen als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor 

het kind, mag de school de informatie weigeren. 

  

 
2 Naast het recht op inzage hebben ouders/verzorgers met gezag over leerlingen jonger dan 16 jaar en leerlingen 
van 16 jaar en ouder een aantal aanvullende rechten vanuit de AVG. De meest relevante hiervan zijn: recht op 
inzage, recht op rectificatie en recht op gegevenswissing. 

Privacy Coördinator Trivium College 

“ 

“ 

 

Bij de start van het geven van hybride onderwijs is de klas in twee 

groepen verdeeld. De collega’s hebben de verdeling van de groepen 

ontvangen voorzien van, voorzien van naam, geslacht, adres, 

woonplaats en studie (basis- of kaderniveau). Eén docent heeft de 

aangeleverde verdeling met genoemde gegevens linea recta 

doorgestuurd naar de betreffende klas. Wij hebben zowel de leerlingen 

als de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht dat wij onterecht 

(intern) leerling gegevens hebben gedeeld en onze excuses 

aangeboden. 

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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4.4 Delen van persoonsgegevens met derden 

Persoonsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden, alleen bij uitzondering en als 

daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld aan de politie, leerplichtambtenaar of in 

geval van gezondheidsgegevens als dit noodzakelijk is voor de speciale begeleiding van de 

leerling of het treffen van bijzondere voorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met hun 

gezondheidstoestand. Gegevens mogen in principe ook niet gedeeld worden met overige 

familie en relaties tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder van het kind 

(jonger dan 16 jaar) / het kind (ouder dan 16 jaar). In deze toestemmingsverklaring moet 

onder andere expliciet beschreven staan waar de toestemming op van toepassing is. Een 

algemene toestemmingsverklaring is niet voldoende. 
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5 Gezondheidsgegevens 

5.1 Leerlingen 

Scholen mogen alleen gezondheidsgegevens (dit zijn bijzondere persoonsgegevens conform 

artikel 9 AVG) verwerken voor zover dat noodzakelijk is om leerlingen speciale begeleiding 

te geven of om bijzondere voorzieningen te treffen vanwege hun gezondheidstoestand. De 

school heeft geen toestemming nodig van de ouders of van de betreffende leerling om 

gezondheidsgegevens te verwerken. Maar aangezien het bijzondere persoonsgegevens zijn, 

worden er wel voorwaarden en grenzen aan de aard en omvang van de 

gegevensverwerkingen gesteld en aan de kring van personen die binnen een school van 

deze gegevens kennis mag nemen. 

Gezondheidsgegevens heeft de school veelal verkregen van een hulpverlener. De 

hulpverlener mag die gegevens alleen aan de school verstrekken met expliciete 

toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De hulpverlener is een 

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Daarnaast zijn hulpverleners gebonden 

aan een beroepsgeheim / wettelijke geheimhoudingsplicht: zij mogen niet zonder expliciete 

toestemming informatie over hun cliënten delen met derden zoals de school of het 

samenwerkingsverband. Het medisch beroepsgeheim kan doorbroken worden doordat (de 

ouders van) de leerling toestemming geven voor het delen met de school of het 

samenwerkingsverband van de medische gegevens van de leerling. De hulpverlener is dus 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van de ouders/leerling: het is 

immers de hulpverlener die gebonden is aan een beroepsgeheim. Een hulpverlener, 

bijvoorbeeld een arts of gedragsdeskundige, heeft toestemming nodig van ouder en/of de 

leerling om zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken. De school kan hierbij behulpzaam zijn. 

De school die met toestemming gezondheids- of gedragsdeskundige informatie heeft 

verkregen mag deze voor zover noodzakelijk, verstrekken aan het samenwerkingsverband 

ten behoeve van advisering, een tlv of aanvraag voor extra ondersteuning. Soms is er 

behoefte bij de school om een toelichting op de verkregen gezondheidsgegevens. In die 

gevallen kan de hulpverlener alleen een toelichting geven als hij daar de leerling/ouder(s) bij 

betrekt en aan hen toestemming vraagt om verdere informatie te verstrekken. Immers er is in 

eerste instantie afgesproken welke gegevens gedeeld worden met de school. Het is aan de 

hulpverlener om die toestemming te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

Privacy Coördinator Trivium College 

“ 

“ 

 

Aangezien niet alle medewerkers geautoriseerd zijn in magister tot 

inzage van de medische gegevens, zorgen we dat altijd een BHV-er 

meegaat op buitenschoolse activiteiten. Zo kan de BHV-er bij incidenten 

op de juiste wijze handelen, doordat hij inzage heeft in het 

(medisch)dossier van de leerling. 
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5.2 Medewerkers 

In geval van ziekte van de medewerkers zal de Onderwijsgroep Amersfoort uiteraard de 

Privacy van medewerkers borgen. Iedereen heeft het recht om dat soort gegevens zo veel 

mogelijk voor zichzelf te houden, dus ook werknemers ten opzichte van een werkgever. De 

AVG geeft aan de werkgever ruimte om de noodzakelijke informatie over ziekte vast te 

leggen. Bijvoorbeeld hoe lang een medewerker verwacht dat hij/zij afwezig is. De AP geeft 

op haar website uitgebreid een toelichting op dit onderwerp. Voor meer informatie zie: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-

werknemer 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer
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6 Toestemming gebruik beeldmateriaal 

6.1 Beeldmateriaal algemeen 

Aan het begin van ieder schooljaar wordt aan de ouders/leerlingen ouder dan 16 jaar 

toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. In het toestemmingsformulier 

wordt beschreven voor welke doeleinden beeldmateriaal wordt gebruikt. Per doeleinde kan al 

dan niet toestemming worden gegeven. Bij het ontbreken van de toestemming is het niet 

toegestaan beeldmateriaal te gebruiken. Het is dus van groot belang om voorafgaand aan 

het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen na te gaan of er al dan niet toestemming is 

verkregen. Toestemming mag altijd worden ingetrokken of alsnog worden gegeven. Een 

wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Beeldmateriaal ten behoeve van coaching 

Het is niet noodzakelijk om elk schooljaar toestemming te vragen aan de leerlingen/ouders 

voor het maken van beeldmateriaal ten behoeve van coaching van studenten, stagiaires en 

docenten. De Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen zijn immers verantwoordelijk voor 

onderwijskwaliteit en het coachen van de medewerkers is daar een belangrijk onderdeel van. 

Het is wel verstandig om de ouders of verzorgers van de leerlingen te informeren als er 

opnames worden gemaakt en daarbij te vermelden dat deze alleen voor intern gebruik zijn. 

Houd daarnaast rekening met de volgende zaken: 

• Zorg dat de beelden veilig worden opgeslagen en bewaard. 

• Verwijder de beelden als ze niet meer nodig zijn. 

• Deel en publiceer de beelden niet. Hou als vuistregel aan dat de beelden de school 

niet mogen verlaten. 

Privacy Coördinator Vathorst College 

“ 
“ 

Elk jaar vinden op school de schoolexamens van de kunstvakken 

plaats. Dat zijn avonden waar onze leerlingen op het podium schitteren 

met een dansvoorstelling, een toneelstuk of een muziekstuk. Omdat de 

ruimte beperkt is kunnen vaak niet alle familieleden, vrienden en 

vriendinnen deze afsluitende voorstelling van de leerlingen bijwonen. 

Onze oplossing is om de schoolexamens op te nemen en op YouTube 

te zetten. De laatste jaren vragen we de leerlingen vooraf of ze akkoord 

gaan met het plaatsen van dit beeldmateriaal op YouTube, en geven we 

aan dat deze toestemming op een later moment ook weer kan worden 

ingetrokken. De grootste klus voor de school is het inzichtelijk krijgen 

wie er wanneer in beeld is. In de verschillende optredens staan vaak 

meerdere leerlingen tegelijk in beeld, en soms helpen ook ouders, 

vrienden en vriendinnen mee tijdens een optreden. Wij houden daarom 

een bestand bij met alle zichtbare en identificeerbare personen in de 

verschillende opnames. Zo kunnen we, als iemand de toestemming 

intrekt, alle relevante materialen eenvoudig vinden en verwijderen. 
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7 Dataschoning - hoe lang mag je 

gegevens bewaren? 

Het bewaren van persoonsgegevens is gebonden aan regels. Voor sommige typen 

persoonsgegevens gelden wettelijke termijnen. Voor andere moet de organisatie zelf een 

termijn vaststellen. Welke (wettelijke) termijn geldt hangt af van de wet waar de 

persoonsgegevens onder vallen. In het onderwijs heb je te maken met onder andere 

onderwijswetten, de Archiefwet (Nederlandse wet die het beheer en de toegang van 

overheidsarchieven regelt) of de AVG. 

 

De gegevens in het leerlingdossier en het leerlingvolgsysteem mogen maximaal 2 jaar nadat 

een leerling de school verlaten heeft bewaard worden. Hierop zijn een paar uitzonderingen 

van toepassing, bijvoorbeeld: 

• Gegevens rondom in- en uitschrijvingen en verzuim moeten 5 jaar bewaard worden. 

• Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is 

doorverwezen, moet de school 3 jaar na het vertrek van de leerling bewaren. 

• In het Examenbesluit staat onder meer dat het centraal examen, inclusief de 

cijferlijsten, minstens 6 maanden bewaard moeten worden. 

• Adresgegevens mogen bewaard worden voor reünies maar, alleen als hier expliciet 

toestemming voor is gegeven en de gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt. 

 

Op het moment dat de bewaartermijn is verstreken dienen de gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem en het leerlingdossier verwijderd te worden. De systemen dienen deze 

mogelijkheid te hebben. Daarnaast dienen er procedures aanwezig te zijn die periodiek 

controleren of gegevens nog conform bewaartermijn worden bewaard. Over de 

bewaartermijnen wordt een separaat beleid opgesteld. Zodra dit is goedgekeurd zal dit als 

bijlage bij dit Handboek worden gevoegd. Mocht je in de tussentijd vragen hebben over dit 

onderwerp, neem dan contact op met de Privacy Coördinator binnen de school of de FG van 

de Onderwijsgroep Amersfoort. 
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8 Protocol Cameratoezicht 

In de gebouwen van Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen wordt gebruik gemaakt van 

Cameratoezicht. Met het plaatsen van camera’s wil de Onderwijsgroep Amersfoort de 

belangen en eigendommen van de scholen, van leerlingen en medewerkers behartigen en 

beschermen. Dat een CvB hiertoe bevoegd is blijkt uit de AVG. De afspraken rondom het 

gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden die door deze camera’s zijn 

gemaakt en de opslag van dit beeldmateriaal zijn vastgelegd in het Protocol Cameratoezicht. 

Dit protocol is vastgesteld door het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort en is opgesteld 

in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Onderwijsgroep Amersfoort. Het CvB, 

de rector/directeur van de scholen en de FG van de Onderwijsgroep Amersfoort zullen erop 

toezien dat dit protocol wordt nageleefd. 

Zie bijlage 3 voor het volledige Protocol Cameratoezicht. 

 

  

Privacy Coördinator Amersfoortse Berg 

“ 

“ 

Er is een incident geweest op het pad naast school. De camera van 

school reikt tot op het pad. De politie kwam vragen of wij camera-

beelden hadden om te kunnen bevestigen dat de gepakte dader 

daadwerkelijk de persoon was van het incident. Helaas hadden wij de 

camerabeelden conform de bewaartermijn verwijderd. 
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9 Protocol datalekken 

Een datalek is een incident waarbij privacygevoelige informatie bij onbevoegden terecht 

komt. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd bezorgde post of e-mail of door fouten in de 

adressering. Vanuit de AVG is het verplicht om (in bepaalde gevallen) datalekken binnen 72 

uur te melden aan betrokkenen en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. Als zich een datalek 

voordoet is het daarom van belang om snel te handelen om de schade te beperken en aan 

de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Binnen de Onderwijsgroep Amersfoort is 

daarom een Protocol datalekken opgesteld waarin alle te nemen stappen beschreven staan. 

Hieronder staan de te nemen stappen in het kort beschreven in een stroomschema. Het 

volledige Protocol Datalekken is als bijlage 4 bij dit Handboek toegevoegd. Als er sprake is 

van een datalek, vul dan het meldformulier datalekken (bijlage 5) in samen met de Privacy 

Coördinator van de school en neem samen contact op met de FG van de Onderwijsgroep 

Amersfoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FG Onderwijsgroep Amersfoort 

“ 

“ 

Bij het maken van een promotiefilmpje van een van de scholen is een 

leerling gefilmd waarvan de school geen toestemming had gekregen om 

hem te filmen. Het betrof een leerling die was ondergebracht bij 

pleegouders op een geheim adres. Gelukkig was het filmpje maar kort 

op het internet te zien. Het datalek is gemeld aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens en er zijn excuses gemaakt richting de  

pleegouders. 

Privacy Coördinator Trivium College 

“ 

“ 

Onlangs is er een datalek geconstateerd door een ouder van een 

leerling uit een klas. Het datalek betreft een document dat de mentor 

per abuis met haar mentorleerlingen via google drive heeft gedeeld. In 

het document staan persoonsgegevens van gevoelige aard per leerling 

beschreven ter voorbereiding op de leerlingbespreking. Na het 

constateren van het datalek is het document per direct verwijderd uit de 

google drive van de mentorleerlingen, zodat zij geen toegang meer 

hebben tot het document. Vervolgens hebben we de versiegeschiedenis 

bekeken; zes leerlingen hebben het document gelezen en/of bewerkt 

door woorden toe te voegen en/of te verwijderen. De ouder(s) / 

verzorger(s) van deze zes leerlingen zijn allen gebeld en geïnformeerd 

over het datalek en is gevraagd hun zoon/dochter het gedeelde 

document te laten verwijderen, zodat zij niet verantwoordelijk gesteld 

kunnen worden voor het verder verspreiden van de gegevens. De 

mentoren hebben contact opgenomen met betreffende ouder(s) / 

verzorger(s) om te vragen of er behoefte was aan een individueel 

herstelgesprek. Naast onze oprechte excuses aan de ouder(s) / 

verzorger(s) heeft de mentor een herstelgesprek met de klas gehouden, 

om de mogelijke opgedane schade bij de leerlingen te herstellen. 
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Wat te doen bij een datalek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Dit is een datalek. Neem direct contact 
op met de Privacy Coördinator in jouw 
school. Daar word je verder geholpen. 

Dit is  
geen  

datalek 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Zijn de gegevens door de onterechte 
ontvanger te lezen en/of te wijzigen? 

Gaat het om gegevens die naar personen 
te herleiden zijn (bijvoorbeeld naam, 

BSN, adres)? 

Zijn gegevens terecht gekomen bij een 
onterechte ontvanger? 
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10 Het Register van Verwerkingen 

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens hebben de scholen binnen de 

Onderwijsgroep Amersfoort beschreven waarvoor en op welke manier de persoonsgegevens 

worden verwerkt. Registratie hiervan vindt plaats in het Register van Verwerkingen. Het 

aanhouden van een dergelijk register is een verplichting vanuit de AVG. In dit register 

worden ook de verschillende betrokken belangen en de doelmatigheid, proportionaliteit (staat 

het belang in verhouding tot de inbreuk?) en subsidiariteit (is dit de beste manier om het te 

bereiken? Of zijn er nog andere manieren?) van de verwerking beschreven. De Privacy 

Coördinator van de school en de FG hebben de meest actuele versie van het Register van 

Verwerkingen in beheer. 

 

 

  

Privacy Coördinator Amersfoortse Berg 

“ 

“ 

In het register van verwerkingen staat per rol op school omschreven 

welke rechten een collega heeft met betrekking tot inzage in 

persoonsgegevens van leerlingen. Een conciërge heeft geen inzage in 

alle leerlingen. Dit is niet altijd wenselijk. Afgelopen week sprak een 

conciërge een leerling aan op het niet dragen van een mondkapje. De 

leerling gaf een grote mond en er ontstond een woordenwisseling. 

Achteraf bleek dit een leerling met een vorm van ASS te zijn, waarvan 

de conciërge niet op de hoogte was. Vanuit het verwerkingsregister, 

heeft hij geen toegang tot deze informatie. 
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11 DPIA’s 

Voor veel (voorgenomen) verwerkingen met persoonsgegevens is het wettelijk verplicht om 

een Data Protection Impact Assesment (DPIA) oftewel een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Een DPIA geeft inzicht in de 

privacyrisico’s van de (nieuwe) verwerking en maakt het mogelijk om tijdig maatregelen te 

nemen om de verwerking binnen de kaders van de privacywetgeving uit te (laten) voeren. De 

Werkgroep AVG van de Onderwijsgroep Amersfoort heeft een model (DPIA Wijzer) 

ontwikkeld voor het uitvoeren van DPIA’s voor de verwerkingen die plaats vinden binnen de 

Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen. Met de DPIA Wijzer geeft de Werkgroep AVG 

een toelichting op de verschillende stappen om een DPIA succesvol te doorlopen. 

 

Stappen 

 

Stap 1. Voer een Pre-DPIA uit. In de Pre-DPIA wordt aan de hand van een aantal vragen 

afgewogen of het al dan niet verplicht is om een DPIA uit te voeren. Beantwoord de vragen 

en stem het resultaat van de Pre-DPIA af met de Privacy coördinator binnen de school. 

 

Stap 2. Als uit de Pre-DPIA blijkt dat het verplicht is om een DPIA uit te voeren, vul dan de 

DPIA-vragenlijst in. Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden is het raadzaam de DPIA-

vragenlijst in te vullen met de collega’s die betrokken zijn bij de verwerking. Een aantal 

vragen zijn bijvoorbeeld vrij technisch van aard, het kan daarom handig zijn om een collega 

van IT aan te haken bij deze specifieke onderdelen. 

De DPIA-vragenlijst is opgebouwd aan de hand van een aantal domeinen. Per domein dient 

een aantal vragen beantwoord te worden om daarmee over dat specifieke domein een 

privacy-impact beoordeling te kunnen doen. De privacy-impact over een domein kan hoog, 

midden of laag zijn. Bij een privacy-impact die midden of hoog is, is het verplicht om (te 

treffen) maatregelen te beschrijven die de privacy-impact zouden kunnen verlagen. 

 

Stap 3. Leg na het doorlopen van de DPIA-vragenlijst, de vragenlijst voor aan de privacy 

coördinator binnen de school. De Privacy Coördinator voert een review uit op de DPIA en 

keurt deze goed of zal vragen om nog een aantal aanpassingen te doen. Tevens neemt de 

Privacy Coördinator de nieuwe verwerking op in het verwerkingsregister (zie hoofdstuk 9 in 

dit Handboek) van de school. 

 

Stap 4. Na het afronden van de DPIA zal de Privacy Coördinator de DPIA afstemmen met de 

Functionaris Gegevensbescherming van de Onderwijsgroep Amersfoort. 

 

Zie voor het format van de (pre)DPIA die wordt gehanteerd binnen de Onderwijsgroep 

Amersfoort bijlage 6 van dit Handboek. 
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12 Leidraad gebruik tooling en app’s 

Voor steeds meer activiteiten binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van tooling en 

apps. Dit brengt aantrekkelijke mogelijkheden met zich mee, maar ook privacyrisico’s. De 

kans bestaat immers dat onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige gegevens van de 

leerlingen. Zoals informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, leerprestaties en de 

gezondheid van leerlingen. Om die reden heeft de Werkgroep AVG van de Onderwijsgroep 

Amersfoort een leidraad ontwikkeld om te beoordelen of een bepaalde tooling / app gebruikt 

mag worden binnen het onderwijs en onder welke voorwaarden. 

 

Leidraad A (zie bijlage 7 van dit Handboek) is van toepassing voor alle medewerkers die 

tooling of een app willen gebruiken binnen het onderwijs. In het stroomschema van leidraad 

A wordt beoordeeld aan de hand van een aantal vragen of de tooling /app die voornemens is 

te gaan gebruiken in het onderwijs, überhaupt voldoet aan de basis privacy vereisten. Na het 

checken van deze basis vereisten, is het advies om samen met de Privacy Coördinator 

binnen de school door het stroomschema in leidraad B (zie bijlage 7) te lopen. In deze 

leidraad B wordt samen met de met de Privacy Coördinator beoordeeld onder welke 

voorwaarden de tooling / app in gebruik mag worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Privacy Coördinator Vathorst College 

“ 

“ 

De markt voor digitale apps en tools voor verschillende vakken 

ontwikkelt zich razendsnel, zeker in de tijd van het Coronavirus. 

Docenten zoeken massaal naar manieren om leerlingen aangehaakt te 

houden bij hun leerproces, de voortgang van hun leerlingen te volgen, 

en op een werkbare manier inhoud te geven aan hun digitale lessen. 

Maar borgen al die beschikbare apps en tools de privacy van onze 

leerlingen wel voldoende? Als school hebben we de belangrijke taak om 

de gegevens van onze leerlingen te beschermen. Daarom is er op het 

niveau van de Onderwijsgroep Amersfoort een overzicht gemaakt van 

welke tools op welke school worden ingezet voor het leerproces. Zo kun 

je als docent of sectie bepalen of een andere school al heeft onderzocht 

of het gebruik van een bepaalde app veilig is. Als de app die je wilt 

gebruiken nog niet op deze lijst staat als zijnde goedgekeurd, dan kun je 

via de privacy coördinator op je school een verzoek indienen om dit te 

laten onderzoeken. Loop dus niet te hard van stapel, ook al lijkt de app 

een fijne aanvulling op je lespraktijk! 
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13 Verwerkers en 

Verwerkersovereenkomsten 

Indien er sprake is van een verwerking met een externe partij die namens Onderwijsgroep 

Amersfoort / de school een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren is deze externe 

partij een zogenaamde “Verwerker”. Volgens de AVG is het dan verplicht om een 

verwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Verwerker. Overleg te allen tijde met de 

Privacy Coördinator van de school als er een Verwerkersovereenkomst moet worden 

afgesloten en maak hierbij dan gebruik van de model 3 verwerkersovereenkomst van 

Kennisnet (zie bijlage 8). 

 

 

 

  

Privacy Coördinator ‘t Atrium 

“ 

“ 

Wij werken met een schoolfotograaf die de schoolfoto’s op school 

aflevert, maar de factuur rechtstreeks naar de ouders van de leerlingen 

stuurt. Hiervoor hebben ze dus de adresgegevens van de leerlingen 

nodig, die ze van ons als school verwachten te krijgen. We hebben dus 

een verwerkersovereenkomst gesloten met deze fotograaf, zodat we 

vastgelegd hebben wat zij met onze leerlinggegevens doen. Eigenlijk 

vinden we dit helemaal niet fijn, maar de kosten van deze fotograaf zijn 

zoveel gunstiger, dat we dit toch aangegaan zijn. En zo is het wel goed 

geregeld. 
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14 Veilige gegevensuitwisseling 

14.1 Algemeen 

Soms is het uitwisselen van persoonsgegevens verplicht. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen met 

DUO en bij een overgang van po naar vo. Is het niet verplicht? Dan is het uitwisselen van 

persoonsgegevens een keuze. De Onderwijsgroep of de school is dan verplicht de keuze te 

onderbouwen met het doel waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld en de 

redenen waarom er persoonsgegevens worden uitgewisseld. Die redenen heten 

een grondslag. In alle gevallen moet er een passende beveiliging voor de uitwisseling zijn en 

mogen er niet meer persoonsgegevens worden uitgewisseld dan noodzakelijk. In sommige 

gevallen is er toestemming van de ouders nodig. Op de website van Kennisnet staan allerlei 

situaties beschreven waar een school mogelijk persoonsgegevens zou kunnen uitwisselen. 

Deze zijn te uitgebreid om in dit Handboek Privacy te beschrijven, zie daarom voor meer 

informatie de website van Kennisnet: 

https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ 

 

Een aantal specifieke en veel voorkomende situaties van gegevensuitwisselingen worden in 

de volgende paragrafen beschreven. 

 

14.2 Zorgteam 

Op school kunnen er leerlingen of medewerkers zijn van wie de gezondheid extra aandacht 

vraagt bij calamiteiten. Denk aan een leerling met een notenallergie die een epi-pen bij zich 

heeft of een medewerker in een rolstoel. Je mag als school die medische gegevens 

verwerken als dat nodig is om die leerlingen of medewerkers van speciale begeleiding of 

bijzondere voorzieningen te voorzien (zie ook hoofdstuk 4 van dit handboek). 

Bedrijfshulpverleners mogen niet zomaar een leerling- of personeelsdossier inzien. Je moet 

daarom als school ouders, leerlingen, of medewerker om toestemming vragen om medische 

gegevens vast te leggen die noodzakelijk zijn in het geval van een calamiteit. Deze 

informatie mag alleen met BHV’ers worden gedeeld. Daarom is het handig een aparte BHV-

administratie aan te leggen met deze informatie. Deze administratie moet makkelijk 

toegankelijk zijn in geval van een calamiteit, maar ook zodanig beveiligd zijn dat 

onbevoegden daar niet zomaar in kunnen kijken. 

Binnen speciaal onderwijs gelden ook extra beveiligingseisen rondom het opstellen en delen 

van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van leerlingen, aangezien hier ook gevoelige 

informatie in is beschreven die vallen onder de noemer “bijzondere persoonsgegevens”. 

  

Ervaring van een ouder 

“ 

“ 

Als ouder krijgen wij het OPP van ons kind gemaild. Zo gauw we het 

document willen openen, ontvangen we separaat een code die we 

nodig hebben om het document te openen. Voor ons als ouders is dat 

een fijn idee dat er zo zorgvuldig omgegaan wordt met de 

zorginformatie over ons kind! 

https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/
https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/
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14.3 Gegevensuitwisseling met stagebedrijven 

In het geval van een stage bij een stagebedrijf onder initiatief van de school en in het kader 

van de onderwijsopdracht. De school draagt in die zin de verantwoordelijkheid over de 

verwerkingen van persoonsgegevens die ervoor nodig zijn om de stage te organiseren en 

om de leerling bij het stagebedrijf aan te melden als stagiair. De vraag is echter of het 

stagebedrijf inzake de verwerking van persoonsgegevens handelt in opdracht van de school 

en dus onder diens verantwoordelijkheid valt of dat het stagebedrijf zelf (na ontvangst) 

verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Over het algemeen 

kunnen stagebedrijven worden gezien als ontvangers en niet als verwerkers. Het handelt 

dus niet in opdracht van de school wat de verkregen persoonsgegevens betreft. Het 

stagebedrijf is dan ook verantwoordelijk voor de verwerkingen met de persoonsgegevens, 

en niet de school. Een verwerkersovereenkomst met het stagebedrijf is dan ook niet nodig. 

Maar let op: het is wel de verantwoordelijkheid van de school om vooraf na te gaan of het 

stagebedrijf persoonsgegevens verwerkt volgens de AVG. Bijvoorbeeld door het raadplegen 

van de privacyverklaring van het stagebedrijf. Vervolgens bepaalt de school welke gegevens 

noodzakelijk zijn om aan het stagebedrijf door te geven. Welke gegevens zijn noodzakelijk 

om de stage van de leerling te organiseren en te begeleiden (proportionaliteitsbeginsel). Ook 

maakt de school afspraken met het stagebedrijf om passende organisatorische en 

technische maatregelen te nemen voor de overdracht van de persoonsgegevens, zoals 

bijvoorbeeld versleuteling van de gegevens. Ook zal de school de overdracht van de 

gegevens toe moeten voegen aan haar eigen register van verwerkingsactiviteiten. 

Het stagebedrijf is dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking(en) van de gegevens. Mocht 

het stagebedrijf meer gegevens nodig hebben (meer dan de school aanlevert) dan vraagt het 

stagebedrijf die gegevens zelf op bij de stagiair. Als zij bepaalde gegevens voor een ander 

doeleinde wil gebruiken of als zij de gegevens langer willen bewaren dan voor het 

oorspronkelijke doeleinde, dan dienen zij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de 

stagiair (of in het geval van een minderjarige, van haar/zijn ouders) te vragen. 

14.4 Gegevensuitwisseling tussen scholen 

Als een leerling overstapt van po naar vo of van vo naar vo is er een wettelijke verplichting 

van toepassing om de informatie te delen met de nieuwe school via een onderwijskundig 

rapport (OKR) of overstapdossier. Bij het samenstellen van het OKR moet een school 

dataminimalisatie toepassen. In de praktijk betekent dit dat alleen gegevens worden gedeeld 

die relevant zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op de nieuwe school. 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Coördinator ‘t Atrium 

“ 

“ 

Wij worden regelmatig gevraagd door huiswerkbegeleidingsinstituten 

om informatie over leerlingen, soms zelfs om een koppeling met 

Magister. We leggen deze verantwoordelijkheid altijd bij de (ouders van 

de) leerling zelf, om te voorkomen dat wij informatie doorspelen die we 

niet door mogen spelen. Mentoren hebben nog wel eens de 

servicegerichtheid om hier snel in mee te gaan, maar een check op of 

de gegevens wel overgedragen mogen worden en wat er dan mee 

gedaan wordt, is echt noodzakelijk! 
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15 Informatiebeveiliging 

15.1 Algemeen 

Binnen de Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen worden (bijzondere) 

persoonsgegevens verwerkt van (veelal) minderjarige leerlingen. Hiervoor geldt een 

verhoogd beveiligingsvereiste vanuit de AVG. Op het gebied van beveiliging van deze 

gegevens zijn daarom allerlei maatregelen getroffen, denk bijvoorbeeld aan 

autorisatiemanagement, 2-factor authenticatie en logging. Binnen elke school zijn specifieke 

medewerkers dagelijks bezig met dit onderwerp. Ook is er bovenschools een Werkgroep 

Informatiebeveiliging opgericht met al deze experts bij elkaar om zich over dit onderwerp te 

buigen. Voor meer vragen over Informatiebeveiliging kunnen de medewerkers terecht bij de 

Privacy Coördinator van de school of bij de FG via privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl. 

 

15.2 Clean Desk / Clear Screen 

Omdat binnen de Onderwijsgroep Amersfoort en de scholen veel met privacygevoelige 

informatie gewerkt wordt, is Clean Desk en Clear Screen van toepassing. Dit houdt 

samengevat de volgende afspraken in: 

 

1. Je hebt nooit méér op je bureau dan wat je feitelijk onder handen hebt. 

2. Zorg bij het kort verlaten van je werkplek of het lokaal dat vertrouwelijke informatie 

afgeschermd is en vergrendel je beeldscherm. 

3. Zorg bij het lang verlaten van je werkplek dat er geen gevoelige informatie op het 

bureau achterblijft. 

4. Bij het printen van privacygevoelige informatie wordt direct de privacygevoelige 

informatie bij de printer opgehaald.  

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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Privacyverklaring Onderwijsgroep Amersfoort 

Versie 3.0 november 2020 
 
 

Inleiding 

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort3 verwerken van al haar leerlingen 
persoonsgegevens. Onderwijsgroep Amersfoort vindt een goede omgang met persoonsgegevens 
van groot belang. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘de AVG’), de wet die verwerking van 
persoonsgegevens regelt. De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze 
toelichting leggen wij u uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

In deze Privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord: 

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens van uw kind? 
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van uw kind? 
3. Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van uw kind? 
4. Welke rechten hebben een leerling en ouder(s)/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 

jaar? 
5. Bij wie kunt u terecht met vragen over verwerking en bescherming van 

persoonsgegevens? 

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens van uw kind? 

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort verwerken persoonsgegevens van uw kind om 
onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de 
gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij 
te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de 
wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO 
(ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 

Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we 
met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die 
hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. 

Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van 
beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog 
geven4. 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van uw kind? 

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens 
rechtstreeks van u als ouder(s)/voogd hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan 
contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te 
verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is 
dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij de scholen binnen de 
Onderwijsgroep Amersfoort. 

 
3 De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn: ‘t Atrium, De Amersfoortse Berg, Trivium College, 
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Vathorst College en Axia College.  
4 Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal. 
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Met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook andere (niet wettelijke verplicht te 
registeren) gegevens van uw kind, bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens rondom 
godsdienst of levensovertuiging. In het geval van bijvoorbeeld medische gegevens beperkt zich 
dit enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt 
bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in 
noodsituaties. Onderwijsgroep Amersfoort zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te 
overleggen. 

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kunt u terugvinden in de bijlage van deze 
Privacyverklaring. 

3. Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van uw kind? 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer 
gegevens verwerken dan noodzakelijk en om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na 
te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden 
dan in deze toelichting genoemd. 

In een aantal gevallen zijn wij, zoals onder paragraaf 2 aangegeven, wettelijk verplicht om 
gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, 
de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en de accountant. 

Wij kunnen derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens 
voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te 
ondersteunen, een lesroosterprogramma of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet 
op ons eigen netwerk worden opgeslagen maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in 
opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Amersfoort. Met deze 
organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens 
er worden verwerkt en hoe deze gegevens worden beveiligd. Wij zullen de gegevens van uw kind 
niet delen met derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind 
nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. 

Onderwijsgroep Amersfoort past in haar hele organisatie beveiligingsmaatregelen toe om 
persoonsgegevens te beveiligen. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal 
geldende standaarden, zoals de ISO norm ISO27002. Daarnaast staat Onderwijsgroep 
Amersfoort onder toezicht van diverse toezichthouders (bijvoorbeeld de Autoriteit 
Persoonsgegevens en de Onderwijsinspectie). 

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende 
bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte 
examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit 
de leerlingenadministratie worden over het algemeen conform de fiscale bewaartermijn, 7 jaar, 
bewaard. In het kader van reünies bewaren wij alleen de contactgegevens van de leerling. 

4. Welke rechten hebben een leerling en ouder(s)/voogd van leerlingen jonger dan 16 
jaar? 

Als ouder(s)/voogd heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten 
zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouder(s)/voogd kunnen op elk moment gebruik maken 
van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te 
krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. 

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of te 
wissen uit de systemen van Onderwijsgroep Amersfoort. U heeft altijd het recht om onjuiste 
gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens 
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ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden 
aangepast. 

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit 
mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld 
of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. 

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van 
u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te 
dragen. 

Onderwijsgroep Amersfoort zal geen besluiten nemen over uw kind die alleen gebaseerd zijn op 
geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder 
menselijke tussenkomst genomen. 

5. Bij wie kunt u terecht met vragen over verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens? 

De Onderwijsgroep Amersfoort heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de scholen 
van de onderwijsgroep en op de naleving van de AVG. Bij vragen over het onderwerp verwerking 
en bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de FG via 
Privacy@Onderwijsgroepamersfoort.nl of met de directeur van de school. 

Bij algemene vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook terecht 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Bijlage 

Tabel met de categorieën van persoonsgegevens die door de scholen binnen de Onderwijsgroep 
Amersfoort worden verwerkt inclusief toelichting: 

Categorie Toelichting 

1. Contactgegevens 

1. naam, voornaam, e-mail, opleiding; 
2. geboortedatum, geslacht; 
3. overige gegevens te weten: 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel 
andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook 
een bankrekeningnummer voor het afhandelen van 
betalingen. 

2. Leerlingnummer 
Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan 
bedoeld onder categorie 1. 

3. Nationaliteit en 
geboorteplaats 

 

4. Ouder(s)/voogd 
Contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen (naam, 
voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en 
eventueel e- mailadres). 

5. Medische gegevens 
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het 
welzijn van de leerling. 

6. Godsdienst 
Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de 
leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs 
(bv: leerling vrij op bepaalde dag). 
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7. Studievoortgang 

Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de 
behaalde studieresultaten te weten: 

 Examinering (gegevens rondom het examen) 
 Studietraject, waaronder beoordelingen. 
 Begeleiding leerling (incl. ontwikkelperspectief OPP) 

 Aanwezigheidsregistratie 
 Medisch dossier 
 Klas, leerjaar, opleiding. 

8. Onderwijsorganisatie 
Gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het 
verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder 
vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz. 

9. Financiën 

Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van 
inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of 
vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten (bv. 
bankrekeningnummer van de ouders). 

10. Beeldmateriaal 

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de 
school op basis van toestemming. Let op: Voor pasfoto voor 
identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (schoolpas en als 
aanvulling op het dossier). Met enige regelmaat worden (digitale) 
opnames gemaakt voor de begeleiding en het coachen van 
medewerkers, in het bijzonder docenten in lessituaties. Scholen zijn 
immers verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en het coachen 
van de medewerkers is daar belangrijk onderdeel van. Deze opnames 
zijn puur voor intern gebruik en uiteraard wordt zeer zorgvuldig om 
gegaan met deze beelden. 

11. Docent /zorgcoördi- 
nator/ intern begeleider/ 
decaan / mentor 

Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens 
van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van 
onderwijs, opleidingen en trainingen. 

12. BSN (PGN) 

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN), 
ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer 
als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun 
administratie. 

13. Keten-ID (Eck-ID) 
Uniek ID voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen 
gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen 
of docenten. 

14. Overige gegevens, te 
weten ... 

Andere dan de onder 1 tot en met 13 bedoelde gegevens waarvan de 
verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de 
toepassing van een andere wet. Indien van toepassing zal u hierover 
separaat worden geïnformeerd. 
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Inleiding 

De Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Dat begint 

al bij het inschrijven van een leerling, waarna de gegevens van de leerling in het leerlingdossier worden verwerkt. 

Ook werken de scholen met digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. Binnen al 

deze verwerkingen vindt de Onderwijsgroep Amersfoort een goede omgang met persoonsgegevens van groot 

belang. De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig 

omgaan met de persoonsgegevens. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn. Daarbij houdt de Onderwijsgroep 

Amersfoort zich aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet AVG, de 

wet die sinds 25 mei 2018 verwerking van persoonsgegevens regelt. In dit Tactisch Privacy Beleid (hierna: beleid) 

wordt uiteengezet hoe de Onderwijsgroep Amersfoort deze wetgeving heeft door vertaald binnen haar 

organisatie. 

 

Doel van dit beleid 

Correcte verwerking van persoonsgegevens en naleving van privacywetgeving is de verantwoordelijkheid van het 

College van Bestuur (hierna: CvB) van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met dit beleid neemt het CvB van de 

Onderwijsgroep Amersfoort deze verantwoordelijkheid. 

 

Doel van het beleid is om te waarborgen dat Onderwijsgroep Amersfoort persoonsgegevens behoorlijk en 

zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. 

 

Dit beleid is een tactische uitwerking van het ‘Informatiebeveiliging- en Privacy Beleid Onderwijsgroep 

Amersfoort’5 en is het uitgangspunt bij de uitvoering van alle processen waarbij persoonsgegevens verwerkt 

worden binnen de Onderwijsgroep Amersfoort. Een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 

van leerlingen is voor Onderwijsgroep Amersfoort zeer belangrijk. Een goede balans tussen privacy, functionaliteit 

en veiligheid is daarbij van belang. Persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen onwettelijk en 

ongeautoriseerd gebruik en misbruik op basis van het fundamenteel recht op bescherming van zijn/haar 

persoonsgegevens. Maar de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Onderwijsgroep Amersfoort 

dus moet dat mogelijk zijn. Die verwerking moet dan wel zo veilig mogelijk plaatsvinden. 

 

Het beleid dient als tactisch kader om (toekomstige) verwerkingen van persoonsgegevens te toetsen aan een 

vastgestelde norm en om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond (toekomstige) verwerkingen in 

de organisatie te beleggen. 

 

Reikwijdte van het Beleid 

Dit beleid geldt voor de Onderwijsgroep Amersfoort en haar scholen. De scholen binnen de Onderwijsgroep 

Amersfoort zijn: ‘t Atrium, De Amersfoortse Berg, Trivium College, Stedelijk Gymnasium Johan van 

Oldenbarnevelt, Vathorst College en Axia College.6 

 

Het beleid is van toepassing op alle (onderdelen van) processen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort, zowel 

intern als uitgevoerd door een door Onderwijsgroep Amersfoort aangestelde derde, en de achterliggende 

systemen en voorzieningen, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt. Het beleid is van 

toepassing op de volledige levenscyclus van persoonsgegevens binnen Onderwijsgroep Amersfoort, van 

verkrijging tot dagelijks gebruik, bewaren en vernietiging ervan. Hierbij gaat het om zowel digitale 

 
5 De definitieve versie van het ‘Informatiebeveiliging- en Privacy Beleid Onderwijsgroep Amersfoort’ is 28 mei 2018 
goedgekeurd door alle besluitvormingsgremia binnen de Onderwijsgroep Amersfoort.  
6 Waar hierna in het beleid wordt gesproken over de Onderwijsgroep Amersfoort, wordt de Onderwijsgroep Amersfoort en haar 
scholen bedoeld.  
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persoonsgegevens als gegevens die op papier zijn afgedrukt. Het beleid is van toepassing op geautomatiseerde 

verwerking, maar ook op niet-geautomatiseerde verwerking. Het beleid geldt voor alle werkzame medewerkers 

binnen de Onderwijsgroep Amersfoort. 

Uitgangspunten beleidsprincipes Verwerking 

Persoonsgegevens 

Er dient een goede balans te worden aangebracht tussen het belang van Onderwijsgroep Amersfoort om 

persoonsgegevens te verwerken en het belang van de betrokkenen om in een vrije omgeving eigen keuzes te 

maken met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens. 

 

Om aan de in paragraaf 1.1 beschreven beleidsdoelen te voldoen gelden de volgende principes. Deze principes 

zijn het uitgangspunt voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door (en namens) Onderwijsgroep 

Amersfoort. De principes zijn gebaseerd op de rechten en verplichtingen die de AVG omvat. 

 

a. Zorgvuldige verwerking: persoonsgegevens worden verwerkt op rechtmatige, behoorlijke en 

transparante wijze, waarbij wordt gewerkt vanuit de principes ‘gegevensbescherming door ontwerp en 

standaardinstellingen’ (privacy by design en privacy by default)7. 

b. Doelbinding: persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk en vooraf 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden genoemd in de AVG en worden niet verder verwerkt als 

dat onverenigbaar is met het doel waar ze voor verkregen zijn. 

c. Subsidiariteit: het doel van de verwerking kan niet worden behaald zonder persoonsgegevens te 

verwerken. 

d. Proportionaliteit: er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig. 

e. Kwaliteit: persoonsgegevens die bij Onderwijsgroep Amersfoort zijn opgeslagen zijn juist en worden zo 

nodig geactualiseerd. 

f. Beveiliging: persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen om 

ze te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging 

of beschadiging. 

g. Houdbaarheid: persoonsgegevens worden niet langer verwerkt en bewaard dan nodig. 

h. Informatie: iedere betrokkene wordt bij verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens aan 

Onderwijsgroep Amersfoort geïnformeerd over de verwerking daarvan door Onderwijsgroep Amersfoort 

zoals de AVG dat eist. 

i. Rechten betrokkenen: iedere betrokkene heeft recht op inzage respectievelijk correctie, wissing, 

beperking en overdracht van zijn/haar door Onderwijsgroep Amersfoort verwerkte persoonsgegevens8. 

  

 
7 ‘Privacy by design’ houdt in dat bij de start van het ontwerpen van bijvoorbeeld een informatiesysteem rekening wordt 
gehouden met privacy. ‘Privacy by default’ vereist dat de standaardinstellingen altijd zo privacy vriendelijk mogelijk zijn.  

8 Deze rechten gelden niet onverkort. Betrokkenen kunnen deze alleen inroepen als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. 

Deze voorwaarden worden in de AVG beschreven en worden aan betrokkenen gecommuniceerd middels de Privacy Verklaring 

op de website van de Onderwijsgroep Amersfoort. 
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Verdeling verantwoordelijkheden en implementatie 

beleid 

Het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort is eindverantwoordelijk voor het beleid. De feitelijke verwerking van 

persoonsgegevens vindt evenwel op allerlei lagen binnen de organisatie van de Onderwijsgroep Amersfoort 

plaats. Het beleid moet daarom in de gehele organisatie van de Onderwijsgroep Amersfoort worden 

geïmplementeerd. Hieronder legt Onderwijsgroep Amersfoort uit hoe privacy in haar organisatie is belegd en wie 

daarvoor verantwoordelijk zijn. 

 

Verantwoordelijkheid bij de medewerkers 

Het primaire toezicht op en de handhaving van zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens9 zijn belegd bij het 

CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort en de Directie van de Scholen. 

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in de processen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort is ieders 

verantwoordelijkheid. Onderwijsgroep Amersfoort verwacht van haar medewerkers dat ze zich integer gedragen. 

Om medewerkers daarbij te ondersteunen is vastgesteld welke medewerkers voor welke doeleinden toegang 

hebben tot welke persoonsgegevens en bevoegd zijn om deze te verwerken. Met autorisatie is deze toegang 

ingeregeld. 

 

De instellingen van de systemen moeten zodanig zijn dat standaard de hoogst mogelijke bescherming in het 

systeem staat ingesteld, passend bij de betreffende persoonsgegevens. Daarnaast is met medewerkers 

geheimhouding afgesproken in hun arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. 

 

Voor processen en systemen waaraan privacyrisico’s zijn verbonden, zorgen de verantwoordelijke medewerkers 

voor een periodieke uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (hierna: DPIA) waarmee zij de 

privacyrisico’s in kaart brengen. Zij zijn verantwoordelijk voor het borgen van de beheersmaatregelen die nodig 

zijn om de privacyrisico’s te mitigeren. 

 

Bewustwording en training 

Onderwijsgroep Amersfoort beseft dat beleid en uitwerking daarvan niet volstaan om de risico’s die kleven aan 

het verwerken van persoonsgegevens voldoende in te perken. Onderwijsgroep Amersfoort ziet het als een 

absolute voorwaarde voor het succesvol implementeren en uitvoeren van het beleid dat voldoende bewustzijn 

bestaat en blijft bestaan bij de medewerkers van Onderwijsgroep Amersfoort. Zo wordt kennis van risico’s bij hen 

verhoogd en zorgvuldig gedrag aangemoedigd. In de informatievoorziening richting medewerkers wordt daarom 

gegevensbescherming en privacy structureel onder de aandacht gebracht. Verhoging van het bewustzijn is de 

verantwoordelijkheid van het CvB, de Directies van de individuele scholen en de Functionaris 

Gegevensbescherming. 

 

Functionaris Gegevensbescherming 

De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op het ontwikkelen van Privacy Beleid, het bieden van 

ondersteuning bij de implementatie van de AVG en het monitoren van de kwaliteit, aantoonbaarheid en 

uniformiteit van deze implementatie binnen de Onderwijsgroep Amersfoort. De Functionaris 

Gegevensbescherming rapporteert hierover direct aan het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort. 

 

 

 
9 Zie ook hoofdstuk 4 “Rechtmatige en zorgvuldige Verwerking van Persoonsgegevens”. 
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De Functionaris Gegevensbescherming: 

 

• houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen Onderwijsgroep Amersfoort; 

• adviseert het CvB en werkt samen met de organisatie van de Onderwijsgroep Amersfoort om het 

beleid uit te voeren; 

• is de contactpersoon van de Onderwijsgroep Amersfoort voor privacy zaken voor de Autoriteit 

Persoonsgegevens, medewerkers van Onderwijsgroep Amersfoort, betrokkenen en derden; 

• beheert – in samenwerking met de Privacy Coördinatoren van de scholen - een register van alle 

verwerkingen van persoonsgegevens binnen Onderwijsgroep Amersfoort; 

• is met het CvB en de Directies van de scholen verantwoordelijk voor bewustzijn en training op het 

gebied van privacy. 

 

Controle en verantwoording intern 

Voor het succesvol implementeren van Privacy is het van belang om te komen tot een verdeling van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beslissen, adviseren en controleren van en over 

privacymaatregelen. Onderwijsgroep Amersfoort kent de volgende governancestructuur voor Privacy: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Implementatie Werkgroepen AVG binnen de scholen betreffen multidisciplinaire Werkgroepen met 

vertegenwoordigers vanuit de Directie (conrector), Zorgcoördinatie, Administratie, Docenten en ICT. Voorzitter 

van de Implementatie Werkgroep betreft de conrector, tevens Privacy-Coördinator binnen de school. 

 

De Privacy-Coördinatoren van de implementatie-werkgroepen samen, vormen de Werkgroep AVG. De 

Functionaris Gegevensbescherming maakt tevens onderdeel uit van dit overleg. Doelstelling van de Werkgroep 

AVG is om alle activiteiten uit te voeren die nodig zijn om de Onderwijsgroep Amersfoort aan de AVG te laten 

voldoen en binnen deze activiteiten gefundeerde afwegingen te maken voor wat betreft onder andere 

prioriteitsstelling. 

 

Deze afwegingen zullen aan de Stuurgroep AVG worden voorgedragen ter besluitvorming. De Werkgroep AVG 

komt maandelijks bij elkaar (of vaker indien noodzakelijk) en rapporteert aan de Stuurgroep AVG. 

 

In de Stuurgroep AVG worden voortgang en de relevante ontwikkelingen besproken. Het CvB is integraal 

verantwoordelijk voor Privacyborging en beveiliging van informatie binnen Onderwijsgroep Amersfoort. Deze 

verantwoordelijkheid (kaderstelling en sturing) is door het CvB gedelegeerd aan de Stuurgroep AVG. Een lid van 

het CvB maakt onderdeel uit van de Stuurgroep AVG. De Functionaris Gegevensbescherming maakt eveneens 

onderdeel uit van dit overleg. 

 

AB 
Implementatie  

WG AVG 

Atrium 
Implementatie  

WG AVG 

Trivium 
Implementatie  

WG AVG 

JvO 
Implementatie  

WG AVG 

Vathorst 
Implementatie  

WG AVG 

Axia 
Implementatie  

WG AVG 

Stuurgroep AVG 

Werkgroep AVG 
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Controle en verantwoording extern 

Externe controle en verantwoording vindt plaats via drie kanalen. 

 

1. Onderwijsgroep Amersfoort legt verantwoording af in haar jaarverslag. In dat verslag wordt onder andere 

uitgelegd op welke manier Onderwijsgroep Amersfoort voldoet aan de wet- en regelgeving (waaronder 

de AVG) die op haar van toepassing is. 

2. Onderwijsgroep Amersfoort meldt datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een 

situatie waarin persoonsgegevens in handen komen van onbevoegde derden. 

3. Periodieke privacyaudit door de Functionaris Gegevensbescherming, waarvan de resultaten worden 

gerapporteerd aan het CvB en de Directieraad. 

 

Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken 

Onderwijsgroep Amersfoort voorziet in een protocol10 voor het melden van informatiebeveiligingsincidenten en 

datalekken. Deze bevat in ieder geval een meldplicht voor gebeurtenissen die de beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid van informatievoorzieningen en gegevensopslag aantasten. Met dit protocol bevordert 

Onderwijsgroep Amersfoort ook een goede aanpak van incidenten. 

 

Evaluatie 

Het CvB van Onderwijsgroep Amersfoort evalueert eens in de drie jaar en/of bij wijzigingen in privacywetgeving 

het beleid. Het CvB betrekt daarbij de betrokken verantwoordelijken zoals hierboven omschreven. 

 

Rechtmatige en zorgvuldige Verwerking van 

Persoonsgegevens 

Rechtmatige verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor gegevens van minderjarigen gelden 

extra zware eisen waar Onderwijsgroep Amersfoort aan voldoet. Voor iedere (soort) verwerking beschrijft 

Onderwijsgroep Amersfoort vooraf waarvoor en op welke manier gegevens worden verwerkt. Hierbij maakt 

Onderwijsgroep Amersfoort een afweging van de verschillende betrokken belangen en de doelmatigheid, 

proportionaliteit en subsidiariteit van de verwerking. Bij projecten of de aanschaf van nieuwe systemen, wordt 

vanaf de start rekening gehouden met de inrichting van privacy (architectuur principes ‘privacy bij design’). 

Onderwijsgroep Amersfoort voert DPIA’s uit op de verschillende processen binnen haar organisatie om de 

grondslag, het doel, de doelbinding en risico’s in kaart te brengen. Op voorgenomen nieuwe verwerkingen wordt 

altijd een DPIA uitgevoerd. (Nieuwe) verwerkingen worden toegevoegd aan het Verwerkingenregister dat wordt 

bijgehouden door de Privacy Coördinatoren binnen de scholen en in beheer is van de Functionaris 

Gegevensbescherming. 

 

  

 
10 De Functionaris Gegevensbescherming is verantwoordelijk voor dit protocol.  
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Verwerkers 

Als Onderwijsgroep Amersfoort persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, wordt in een schriftelijke 

overeenkomst overeengekomen op welke wijze de verwerker aan dit beleid en de geldende privacywetgeving 

voldoet. Dit wordt vastgelegd in een Verwerkersoverkomst en door beide partijen ondertekend. In deze 

overeenkomst is ook geregeld hoe wordt omgegaan met informatiebeveiliging, rechten van betrokkenen en 

datalekken. 

 

Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging is een belangrijke manier om persoonsgegevens te beschermen. Het beleid11 binnen de 

Onderwijsgroep Amersfoort op het gebied van Informatiebeveiliging en de beheersmaatregelen zijn bedoeld om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal en om onnodige verzameling en verwerking te 

voorkomen. 

 

Doorgifte Persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie 

Onderwijsgroep Amersfoort verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden, als deze doorgifte een wettelijke 

grondslag heeft. Het uitgangspunt is dat Onderwijsgroep Amersfoort geen persoonsgegevens verstrekt aan 

derden (zowel verwerkers en data) die zich buiten de EU/EER bevinden. Mocht dat wel het geval zijn, dan 

verstrekt Onderwijsgroep Amersfoort alleen persoonsgegevens aan derden in landen waar een passend 

beschermingsniveau is gewaarborgd. 

Rechten van betrokkenen 

Betrokkenen hebben een aantal rechten als het om gegevensbescherming gaat. Daarnaast kunnen zij vragen 

stellen en klachten indienen over het beschermen van hun persoonsgegevens. Onderwijsgroep Amersfoort 

informeert de betrokkenen over hun rechten middels de Privacy Verklaring op de website van Onderwijsgroep 

Amersfoort en de individuele scholen. 

 

Informatieplicht 

Betrokkenen kunnen: 

a. Onderwijsgroep Amersfoort verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens die Onderwijsgroep 

Amersfoort verwerkt; 

b. Onderwijsgroep Amersfoort verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens; 

c. Onderwijsgroep Amersfoort verzoeken om hun persoonsgegevens te wissen (als deze buiten dit 

beleidskader worden verwerkt); 

d. Onderwijsgroep Amersfoort verzoeken verwerking van hun persoonsgegevens te beperken; 

e. Onderwijsgroep Amersfoort verzoeken om hun persoonsgegevens aan een derde over te dragen; 

f. bezwaar maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens. 

 

Deze rechten gelden niet onverkort. Betrokkenen kunnen deze alleen inroepen als aan de wettelijke voorwaarden 

is voldaan. Deze voorwaarden worden in de AVG beschreven. Zie voor meer informatie de Privacy Verklaring via 

https://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/images/pdf/privacyverklaring_ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT.pdf  

op de website van Onderwijsgroep Amersfoort. 

 

 
11 Zie het ‘Informatiebeveiliging- en Privacybeleid Onderwijsgroep Amersfoort’.  

https://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/images/pdf/privacyverklaring_OGA.pdf
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Vragen en meldingen 

Vragen en meldingen kunnen gesteld respectievelijk gemaakt worden bij de het CvB van de Onderwijsgroep 

Amersfoort en de Directies en Privacy-Coördinatoren van haar scholen. Mocht het antwoord op deze vragen of 

meldingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen deze worden gericht aan de Functionaris 

Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kan ook rechtstreeks worden benaderd via het e-

mailadres: privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl. 

 

Tot slot 

Dit Tactisch Privacy Beleid is vastgesteld door het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort op 24 januari 2020. 

De meest recente versie van het beleid is te vinden op de intranetsite van de Onderwijsgroep Amersfoort. 

Amersfoort, 24 januari 2020 

 

K. de Boer      I. Vogelzangs 

Voorzitter CvB      Lid CvB 

  

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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Protocol Cameratoezicht 

Versie: Januari 2021 

 
In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, 

het bekijken van beelden die door deze camera’s zijn gemaakt en de opslag van dit beeldmateriaal. In 

het kader van de Arbowet heeft het College van Bestuur (CvB) van de Onderwijsgroep Amersfoort de 

zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en 

leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de scholen, 

van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een CvB hiertoe bevoegd is blijkt uit 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming12. 

Dit protocol is vastgesteld door het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort en is opgesteld in 

overeenstemming met de Privacyverklaring van de Onderwijsgroep Amersfoort13. De GMR en de MR 

Axia zijn vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het protocol. Het CvB, de 

rector/directeur van de scholen14 en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de 

Onderwijsgroep Amersfoort zien erop toe dat dit protocol wordt nageleefd. De afspraken met 

betrekking tot het gebruik van camera’s zijn: 

Informatie 

 Bij alle ingangen van het schoolgebouw en bij de entree van het terrein is kenbaar gemaakt 

dat gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. 

Zichtbaarheid camera’s 

 De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen 

camera’s.  

 In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen, personeel of 

derden, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst15.   

 Verborgen camera’s kunnen slechts geplaatst worden na toestemming van het CvB van de 

Onderwijsgroep Amersfoort en de schoolleiding en met een duidelijke reden. 

 Inzet van verborgen camera’s wordt achteraf teruggekoppeld aan betrokkenen. 

 Het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort en de schoolleiding krijgen jaarlijks een 

terugkoppeling over het cameratoezicht. In deze terugkoppeling wordt in ieder geval het 

logboek Cameratoezicht (zie paragraaf ‘bewaartermijn beelden’) besproken dat op de scholen 

wordt gehanteerd. 

 
12 Cameratoezicht is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de school. 
13 Zie https://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/images/pdf/privacyverklaring_OGA.pdf 
14 De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort zijn: ‘t Atrium, De Amersfoortse Berg, Trivium College, Stedelijk 
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Vathorst College en Axia College. 
15 Hierbij worden de strikte voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens hieraan heeft gesteld, in acht genomen zie 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameratoezicht-op-school. 
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Het doel van cameratoezicht 

1. Bewaking van de school, haar leerlingen, medewerkers en inventaris;   

2. 24 uurs toezicht; 

3. Bevorderen van het gevoel van veiligheid;  

4. Preventie van onwenselijk gedrag; 

5. Ter beveiliging van dure gebruiksgoederen;  

6. Herkenning of identificatie van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest;   

7. Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten.  

 

Bewaartermijn beelden 

 Camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dat betekent dat opnames 

maximaal 4 weken worden bewaard, tenzij er sprake is van een geconstateerd incident. In dat 

geval wordt de bewaartermijn bepaald door het incident en is de bewaartermijn totdat het 

incident is afgehandeld. 

 Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld 

bewaard, maar niet langer dan 4 weken (wettelijke termijn).   

 Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan 

bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier 

weken is dan niet van toepassing. 

 Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en worden 

gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt 

daarvan melding gemaakt in een logboek. Het logboek wordt beheerd door een medewerker, 

aangewezen door de schoolleiding. 

 

Bekijken van beelden 

 Camerabeelden worden adequaat beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van 

onrechtmatige verwerking. 

 Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven 

worden door een lid van de schoolleiding.   

 De opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van en in het bijzijn van een lid 

van de schoolleiding bekeken worden.   

 Medewerkers die met toestemming opgeslagen camerabeelden kunnen bekijken zijn de 

schoolleiding en de door de schoolleiding aangewezen medewerker(s). 

 Ter beoordeling aan de schoolleiding en in aanwezigheid van de schoolleiding kunnen 

beelden bekeken worden door belanghebbenden. Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin 

van een vorm van agressie of geweld. 

 Fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen.  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 Psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen.   

 Seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten.  

 Vernieling en/of diefstal van eigendommen.   

Beheersysteem   

 Indien de camera’s geplaatst zijn door een extern bedrijf zijn betreffende medewerkers alleen 

gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het 

systeem. Het bekijken van beelden is niet toegestaan.    

Informatie aan ouders   

 Ouders van een minderjarige leerling die een incident meldt dat het bekijken van 

camerabeelden noodzakelijk maakt (en waar de betreffende leerling zichtbaar op is), worden 

hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld.   

 Indien een minderjarige leerling, in het belang van het oplossen van een incident, wordt 

verzocht camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ouders 

kunnen het bekijken van de beelden desgewenst bijwonen.   

 Ouders van een minderjarige leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “dader” 

geïdentificeerd wordt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld en hebben 

het recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.   

 Camerabeelden die een incident registeren, dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, 

kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders van 

minderjarige leerlingen worden hierover geïnformeerd.   

 

Overige bepalingen   

 In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het CvB in samenspraak met de FG van de 

Onderwijsgroep Amersfoort. 

 Als om een dringende reden van dit protocol moet worden afgeweken, wordt dit gedaan in 

afstemming met het CvB en de FG van de Onderwijsgroep Amersfoort. 
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Inleiding 

 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)  zijn scholen verplicht melding te 
maken van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). Het nalaten van een dergelijke melding 
kan leiden tot een fikse boete. 
 
Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van 
beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is te voldoen aan wet- en regelgeving en de 
informatiebeveiliging te verbeteren. 
 
Dit protocol is van toepassing op de gehele organisatie van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort (hierna: 
OGA). 
 
Gebruikte termen: 

• Beveiligingsincident; een beveiligingsincident is een gebeurtenis die ervoor zorgt of zou kunnen 
zorgen dat de beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van de informatievoorziening wordt 
aangetast. 

• Informatievoorziening; het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de 
informatiebehoefte van de organisatie. 

• Datalek; een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden 
bewerkt (opgeslagen, aangepast, verzonden, et cetera). Alle datalekken zijn beveiligingsincidenten, 
maar niet alle beveiligingsincidenten zijn datalekken. Een klassiek voorbeeld van een datalek is een 
hack waarbij een database met persoonsgegevens is gestolen. Ook het verliezen van een usb-stick met 
bijvoorbeeld daarop de adresgegevens van klas 3b, is een datalek. 

• Betrokkene; de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. 
 

Te hanteren werkwijze 

De drie rollen 

Er zijn drie rollen die onderscheiden worden om een beveiligingsincident en/of datalek succesvol af te handelen: 
 

1. Ontdekker: degene die het beveiligingsincident of datalek op het spoor komt en het proces in werking 
stelt. In de praktijk is dit een medewerker die zelf een beveiligingsincident of datalek opmerkt of hierop 
wordt gewezen door een leerling of ouder. 

2. Privacy Coördinator: het directielid binnen de school die verantwoordelijk is voor de implementatie en 
toezicht op naleving van de AVG. De Privacy Coördinator is ook verantwoordelijk voor het schakelen 
met de technicus binnen de school die mogelijk de oorzaak van het datalek kan vinden en kan (laten) 
repareren. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor het melden van een datalek bij de Functionaris 
Gegevensbescherming. 

3. Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG): De door het CvB aangestelde functionaris die 
toezicht houdt  binnen de OGA op de toepassing en naleving van de AVG. Tevens is de FG de centrale 
locatie waar alle beveiligingsincidenten worden geregistreerd en verder worden verwerkt. 

 
 

De elf stappen 

Er zijn elf stappen voor de afhandeling van een beveiligingsincident c.q. datalek: 
 

1. Constatering beveiligingsincident 
De Ontdekker merkt een beveiligingsincident / datalek op, via eigen waarneming of via waarneming van 
een derde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een melding van een ouder of externe partij die 
een beveiligingslek of datalek vermoed. Denk hierbij niet alleen aan bijvoorbeeld een vermoedelijke hack 
of een USB-stick die kwijt is, maar ook aan een telefoonlijst op papier welke kwijt is of een tas met 
papieren dossiers welke gestolen is. 
 

2. Verzamelen van informatie 
De Ontdekker verzamelt zoveel mogelijk informatie over het (online of offline) beveiligingsincident / 
datalek en meldt het per omgaande bij de Privacy Coördinator en bij de directie van de desbetreffende 
locatie. 
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De volgende informatie wordt minimaal aangedragen: 

• Datum/periode van het beveiligingsincident. 

• Aard van het beveiligingsincident. 

• Wanneer van toepassing bij een datalek (zie het meldformulier Datalekken) o.a.: 
o Omschrijving van de groep betrokkenen. 
o Aantal betrokkenen. 
o Type persoonsgegevens in kwestie. 

 
De Privacy Coördinator meldt het beveiligingsincident / datalek per ommegaande bij de Functionaris 
Gegevensbescherming via privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl 

 
3. Beoordeling van aangedragen informatie 

De Privacy Coördinator en de Functionaris Gegevensbescherming bepalen of er voldoende informatie 
omtrent het beveiligingsincident / datalek bekend is. Zo niet, dan zeten zij aanvullende vragen uit bij de 
Ontdekker en/of de Technicus. 
 

4. Opnemen incident in register beveiligingsincidenten en datalekken 
De Functionaris Gegevensbescherming neemt het beveiligingsincident / datalek op in het register 
Beveiligingsincidenten en Datalekken en registreert hierbij in ieder geval: 

• Datum van (constatering) beveiligingsincident / datalek. 

• Naam van de Privacy Coördinator en de Ontdekker. 

• Waar het incident heeft plaatsgevonden. 

• Toedracht van het incident. 

• Type persoonsgegevens 

• Oorzaak van het incident (zie stap 5). 

• Technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de inbreuk te verhelpen en 
verdere inbreuk te voorkomen (zie stap 5). 

• Mogelijke gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

• Wordt het datalek aan betrokkenen gemeld? Waarom niet? (Zie stap 7, 8) 

• Wordt het datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens? Waarom niet? (zie stap 9) 
 
 

5. Overleg met Technicus 
De Privacy Coördinator zal in overleg met de Technicus nagaan wat de oorzaak van het incident is en 
welke maatregelen genomen kunnen worden om een beveiligingsincident / datalek in de toekomst te 
voorkomen. 
 

6. Beoordeling van beveiligingsincident / datalek 
De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt samen met de Privacy Coördinator de feiten (aan de 
hand van het datalek-formulier) om te bepalen of het beveiligingsincident aangemerkt kan worden als 
een datalek en of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vereist is. 
 
Bij de beoordeling of er sprake is van een ‘meldingsplichtig datalek’ wordt rekening gehouden met het 
type gegevens en met de hoeveelheid gegevens. Indien het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op 
ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige 
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, moet er gemeld worden. 
Van die ernstige nadelige gevolgen of de kans op ernstige nadelige gevolgen is bijvoorbeeld sprake 
wanneer er heel veel gegevens van een betrokkene of gegevens van heel veel betrokkenen gelekt zijn 
maar ook wanneer de gelekte gegevens “gevoelig” zijn zoals bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens 
over gezondheid, over de financiële of economische situatie van de betrokkene, of als de gegevens 
kunnen leiden tot stigmatisering van de betrokkene (denk aan het lekken van een leerling die vaak 
kinderen pest en daarmee gezien kan worden als notoire pester). 
 

7. Beoordeling meldplicht Betrokkenen 
Heeft het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
zoals beschreven in stap zes? Dan moet het datalek ook aan de betrokkenen zelf worden gemeld. Dat 
zijn medewerkers en leerlingen (of hun ouders als zij jonger zijn dan 16 jaar). In principe kan ervan 
worden uitgegaan dat het lekken van informatie van gevoelige aard gemeld moet worden bij de 
betrokkenen. Let op: als er persoonsgegevens zijn gelekt maar die zijn beveiligd of versleuteld, en de 
gelekte data zijn onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor anderen, dan hoeft dat niet aan betrokkenen te 
worden gemeld. Denk aan het lekken van een beveiligde én versleutelde database met 
gebruikersnamen en wachtwoorden. 

 
 
 

mailto:privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl
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8. Informatieverstrekking Betrokkenen bepalen 
Indien het datalek aan Betrokkenen gemeld wordt, bepaalt de Functionaris Gegevensbescherming in 
overleg met de Directie van de betreffende school hoe deze melding gedaan zal worden en wat de 
inhoud van de melding zal zijn. De CvB wordt parallel geïnformeerd. 
 

9. Melden 
Indien de conclusie bij stap zes is dat er melding gedaan moet worden bij de AP (en eventueel 
betrokkenen), dan wordt deze melding z.s.m. gedaan. De melding bevat alle verzamelde informatie en 
de getroffen incidentele en structurele technische en organisatorische maatregelen. Het lek wordt 
gemeld bij het meldloket datalekken: https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Indien van toepassing worden de Betrokkenen geïnformeerd volgens de besluiten die in stap acht 
hierover zijn genomen. 
 

10. Toezicht maatregelen 
Om toekomstige beveiligingsincidenten / datalekken te voorkomen, zullen de benodigde maatregelen 
worden genomen en uitgevoerd. De Privacy Coördinator zal de vorderingen van deze maatregelen 
nauwgezet volgen en de Betrokkenen opnieuw informeren wanneer de maatregelen volledig zijn 
genomen. 
 

11. Vastleggen 
Alle informatie, die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan, wordt gearchiveerd in het 
register beveiligingsincidenten / datalekken door de Functionaris Gegevensbescherming waarmee het 
incident is afgesloten. De Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Coördinator versturen een 
samenvatting van de genomen maatregelen aan het CvB en de directie van de desbetreffende locatie. 

 
NB Tussen stap 1 en stap 9 mag nooit meer dan 72 uur zitten. 

Monitoring beveiligingsincidenten en datalekken 

De Functionaris Gegevensbescherming van de OGA maakt ten minste twee keer per jaar een analyse van de 
meldingen van beveiligingsincidenten en datalekken. In de analyse wordt ingegaan op eventuele structurele 
ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. 
 
Het CvB, directies en de Privacy Coördinatoren van de scholen worden geïnformeerd over de uitkomsten van de 
analyse. 
 

Communicatie 

Elke terugkoppeling naar de Ontdekker rondom de afhandeling van een melding wordt door de directie van de 
school uitgevoerd. De Privacy Coördinator zal alle benodigde informatie aan de directie van de school 
verstrekken. 
Elke vraag van de pers rondom beveiligingsincidenten / datalekken dient te worden doorgezet naar de directie 
van de school. De directie stemt met het CvB af wie de pers te woord staat. 

 

  

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Bijlage 5 

Meldformulier 

datalekken  
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Datalekformulier 

 

Gegevens school 

Naam school:  

Naam + telefoonnummer Ontdekker:  

Naam Privacy Coördinator:  

 

 

Korte samenvatting van het incident waarbij inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens heeft plaats gevonden. 

 
 

Wanneer vond de inbreuk plaats?  

Hoe groot is de groep personen (schatting) van wie de persoonsgegevens 
betrokken zijn bij de inbreuk? 

 

 

Om welke type persoonsgegevens gaat het?  
Zet een kruisje voor hetgeen van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk 

 Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 

 Telefoonnummers 

 E-mailadressen of andere elektronische contactadressen 

 Toegangs- of identificatiegegevens (bijv. inloggegevens, leerlingnummers) 

 Financiële gegevens (rekeningnummers, creditcardnummers) 

 Burgerservicenummers (BSN), Persoonsgebondennummers (PGN) 

 Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen 

 Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd 

 Bijzondere persoonsgegevens (ras, criminele gegevens, medische gegevens) 

 Overige persoonsgegevens:… 
 

Wat is de aard van de inbreuk? (zet een kruisje voor hetgeen van toepassing is) 

 Persoonsgegevens zijn gelezen door personen die hiertoe geen recht hadden. 

 Persoonsgegevens zijn gekopieerd door personen die hiertoe geen recht hadden. 

 Persoonsgegevens zijn veranderd door personen die hiertoe geen recht hadden. 

 Persoonsgegevens zijn verwijderd of vernietigd. 
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Bijlage 6 

(pre)DPIA template  
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Het Exceldocument met de DPIA template is te vinden op het medewerkers deel van 

de website van de Onderwijsgroep Amersfoort (www.onderwijsgroepamersfoort.nl).    

http://www.onderwijsgroepamersfoort.nl/


 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 7 

Leidraad gebruik 

apps / tooling  
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September 2020 
 
 
 

 

Aan: (De scholen binnen de) Onderwijsgroep Amersfoort 

 

Van: Werkgroep AVG Onderwijsgroep Amersfoort 

 

Vak: Leidraad gebruik van tooling en app’s in het onderwijs 

Inleiding  

Voor steeds meer activiteiten binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van tooling en app’s. Dit 
brengt aantrekkelijke mogelijkheden met zich mee, maar ook privacyrisico’s. De kans bestaat immers 
dat onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige gegevens van de leerlingen. Zoals informatie over de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, leerprestaties en de gezondheid van leerlingen. Om die reden heeft 
de Werkgroep AVG van de Onderwijsgroep Amersfoort een leidraad ontwikkeld om te beoordelen of 
een bepaalde tooling / app gebruikt mag worden binnen het onderwijs en onder welke voorwaarden.  

Leidraad  

De bijlage bevat een leidraad A en een leidraad B. Leidraad A is van toepassing voor alle 
medewerkers die tooling of een app willen gebruiken binnen het onderwijs. In het stroomschema 
van leidraad A beoordeel je aan de hand van een aantal vragen of de tooling /app die je voornemens 
bent te gebruiken in het onderwijs, überhaupt voldoet aan de basis privacy vereisten. Na het 
checken van deze basis vereisten, ga je met de privacy coördinator binnen de school door met het 
stroomschema in leidraad B. In deze leidraad beoordeel je samen met de privacy coördinator onder 
welke voorwaarden de tooling / app in gebruik mag worden genomen.  

Overleg altijd voor het in gebruik nemen van een nieuwe tooling /app, aan de hand van deze 
leidraad, met de privacy coördinator binnen de school. Ook voor andere privacy gerelateerde vragen 
kan je uiteraard bij hem / haar terecht of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de 
Onderwijsgroep Amersfoort via privacy@onderwijsgroepamersfoort.nl.  

Veel succes! 
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Leidraad A 

Van toepassing voor alle medewerkers die tooling / een app willen gebruiken binnen het 

onderwijs. 
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Leidraad B 

Van toepassing voor de privacy coördinator en Functionaris Gegevensbescherming. 
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Bijlage 8 

Model Verwerkers-

overeenkomst 

  



 

 57 

Model Verwerkersovereenkomst 3.0 

Deze Model Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale 
Onderwijsmiddelen en Privacy (hierna: het Convenant). 
 
De nieuwe Model Verwerkersovereenkomst 3.0 komt in de plaats van eerdere Model 
verwerkersovereenkomsten uit 2015 en 2016. De uitgangspunten van deze Model 
Verwerkersovereenkomst 3.0 sluiten aan bij de bepalingen in het Convenant, geven invulling 
aan verplichtingen op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(hierna: AVG), en de uitgangspunten zoals onder andere in (inter)nationale 
beveiligingsnormen, jurisprudentie en richtsnoeren van de toezichthouder zijn aangegeven. 
 
Reeds afgesloten Verwerkersovereenkomsten op basis van de modellen uit 2015 en 2016 
blijven hun gelding houden totdat deze verwerkersovereenkomsten door partijen worden 
beëindigd. Het uitgangspunt is dat met ingang van 25 mei 2018, het moment waarop de AVG 
van toepassing wordt, Onderwijsinstellingen en Leveranciers bij het aangaan van een 
verwerkersovereenkomst of bij vernieuwing van een bestaande verwerkersovereenkomst, de 
Model Verwerkersovereenkomst 3.0. gebruiken. 
 
In het Convenant is afgesproken dat Onderwijsinstellingen en Leveranciers het actuele model 
gebruiken bij het maken van afspraken. Van de actuele Model Verwerkersovereenkomst kan 
alleen gemotiveerd en schriftelijk worden afgeweken. 
 
Deze Model Verwerkersovereenkomst 3.0 bevat twee bijlagen: 

1. In de Privacybijsluiter (Bijlage 1) wordt met name een beschrijving gegeven van de 
dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën Persoonsgegevens 
worden verwerkt en voor welke doeleinden. 

2. In de Beveiligingsbijlage (Bijlage 2) wordt omschreven welke technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen er worden getroffen. De beveiliging dient een 
continu punt van aandacht en zorg te blijven 

 
Informatie over het Convenant en de model Verwerkersovereenkomst is te vinden op de 
website www.privacyconvenant.nl. Meer informatie en antwoorden op vragen over privacy en 
de wettelijke rechten en verplichtingen voor Onderwijsinstellingen zijn te vinden op de 
websites van de sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad (saMBO-ICT) en bij Kennisnet. 

 

 

Partijen: 

1. Het bevoegd gezag van <naam + rechtsvorm onderwijsinstelling>, geregistreerd onder 
BRIN-nummer <brin> bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van 
Onderwijs, gevestigd en kantoorhoudende aan <adres>, te (<postcode>) <plaats>, te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <functie + naam>, hierna te noemen: 
“Onderwijsinstelling”. 

en 

2. De besloten vennootschap <Naam> B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan <adres>, 
te (<postcode>) <plaats>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <functie + 
naam>, hierna te noemen: “Verwerker” 

 

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk: “Partij” 

 

 



 

 58 

 
Overwegen het volgende: 

 

a. Onderwijsinstelling en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan waarbij 
<concrete omschrijving van de door Verwerker in opdracht van 
Onderwijsinstelling te leveren producten/diensten>, (‘de Product- en 
Dienstenovereenkomst’). Deze Product- en Dienstenovereenkomst leidt ertoe dat 
Verwerker in opdracht van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens verwerkt. 

b. Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, in deze Verwerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en 
verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen. 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1: Definities 

In deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 

a. Betrokkene, Verwerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van 
Persoonsgegevens en Verwerkingsverantwoordelijke: de begrippen zoals gedefinieerd 
in de AVG; 

b. Bijlage(n): bijlage(n) bij het Convenant of de Verwerkersovereenkomst; 

c. Convenant: het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0; 

d. Convenantpartij: een tot het Convenant toegetreden Onderwijsinstelling of Leverancier; 

e. Datalek: een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 sub 
12 AVG; 

f. Digitaal Onderwijsmiddel: Leermiddelen en Toetsen, en School- en 
Leerlinginformatiemiddelen; 

g. Initiatiefnemers: partijen die de initiatiefnemers zijn van het Convenant als opgenomen 
in de aanhef van het Convenant; 

h. Instructies: geschreven of elektronisch gestuurde aanwijzing van de 
Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker in het kader van haar bevoegdheden 
zoals geformuleerd in deze Verwerkersovereenkomst of in de Product- en 
Dienstenovereenkomst. Instructies worden verstrekt door en aan de contactpersonen 
van partijen zoals die zijn opgenomen in de Bijlage(n); 

i. Keten iD: een pseudoniem van een persoonsgebonden nummer van een 
Onderwijsdeelnemer dat de Onderwijsdeelnemer niet langer direct identificeerbaar 
maakt. Hierna wordt dat pseudoniem opnieuw versleuteld tot het Keten iD, dat voor 
identificatiedoeleinden gebruikt wordt voor de toegang tot en het gebruik van Digitale 
Onderwijsmiddelen. Het Keten iD wordt ook ECK iD genoemd; 

j. Leermiddelen en Toetsen: digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof 
en/of toetsen en de daarmee samenhangende digitale diensten, gericht op 
onderwijsleersituaties, ten behoeve van het geven van onderwijs door of namens 
Onderwijsinstellingen; 

k. Leverancier: leverancier van een Digitaal Onderwijsmiddel, zoals een distributeur, 
uitgever of leverancier van een administratiesysteem; 

l. Model Verwerkersovereenkomst: het model voor een verwerkersovereenkomst die als 
bijlage is bijgevoegd bij het Convenant; 
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m. Onderwijsdeelnemer: onderwijsdeelnemer in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs; 

n. Platform: het platform als bedoeld in artikel 8 van het Convenant, thans bekend als 
Edu-K; 

o. Product- en Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en 
Verwerker, zoals omschreven in overweging a met inbegrip van een op basis van die 
overeenkomst gesloten overeenkomst tussen een Onderwijsdeelnemer en Leverancier 
voor het betreffende product of dienst; 

p. Privacybijsluiter: één of meerdere privacybijsluiter(s) zoals opgenomen in de Bijlage(n) 
die van toepassing zijn op de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen; 

q. Reglement: het reglement als bedoeld in artikel 8 lid 4 van het Convenant; 

r. School- en Leerlinginformatiemiddelen: een digitaal product en/of digitale dienst ten 
behoeve van het onderwijs(proces), zoals een leerling-administratiesysteem, 
kernregistratiesysteem, studentinformatiesysteem, deelnemersadministratie, 
roostersysteem, ouderportaal, leerling- en oudercommunicatiesysteem, dashboards en 
kwaliteitsmanagementsystemen voor zover zij Persoonsgegevens van 
Onderwijsdeelnemers bevatten, een elektronische leeromgeving en een leerling 
volgsysteem; 

s. Standaardattributenset: de door het Platform vastgestelde aanvullende 
gestandaardiseerde Persoonsgegevens van Onderwijsdeelnemers die naast het Keten 
iD gebruikt kunnen worden voor de toegang tot en het gebruik van Digitale 
Onderwijsmiddelen (zoals gepubliceerd op de website van het Platform); 

t. Subverwerker: de partij die door Verwerker wordt ingeschakeld als Verwerker ten 
behoeve van de Verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de Model 
Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst; 

u. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG); 

v. Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens: 
de toepasselijke (Unierechtelijke en lidstaatrechtelijke) wet- en regelgeving en/of 
(nadere) verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, beleidsregels, instructies 
en/of aanbevelingen van een bevoegde overheidsinstantie betreffende de Verwerking 
van Persoonsgegevens, tevens omvattende toekomstige wijziging hiervan en/of 
aanvulling hierop, inclusief lidstaatrechtelijke uitvoeringswetten van de AVG en de 
Telecommunicatiewet. 

 

Artikel 2: Onderwerp en opdracht Verwerkersovereenkomst 

1. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van 
Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Product- en 
Dienstenovereenkomst. 

2. De Onderwijsinstelling geeft Verwerker conform artikel 28 AVG opdracht en Instructies 
om Persoonsgegevens te verwerken namens de Onderwijsinstelling. De Instructies 
van de Onderwijsinstelling kunnen onder meer nader omschreven zijn in deze 
Verwerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst. 

3. De bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle Verwerkingen zoals 
opgenomen in Bijlage 1, die plaatsvinden ter uitvoering van de Product- en 
Dienstenovereenkomst. Verwerker brengt Onderwijsinstelling onverwijld op de hoogte 
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indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de 
Verwerkersovereenkomst kan voldoen. 

 
Artikel 3: Rolverdeling 

1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen 
van Persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker is Verwerker in 
de zin van de AVG. De Onderwijsinstelling heeft en houdt zelfstandige zeggenschap 
over het (het bepalen van) doel en de middelen van de Verwerking van de 
Persoonsgegevens. 

2. Verwerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten 
van deze Verwerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) 
die de Verwerker verleent, en de uit te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie 
stelt de Onderwijsinstelling in staat om te doorgronden welke Verwerkingen 
onlosmakelijk zijn verbonden met een aangeboden dienst en voor welke Verwerkingen 
Onderwijsinstelling een keuze kan maken voor eventueel aangeboden optionele 
diensten. 

3. Onverminderd hetgeen elders in deze Verwerkersovereenkomst is bepaald, informeert 
Verwerker voorafgaand aan het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst de 
Onderwijsinstelling in Bijlage 1 over de in lid 2 bedoelde diensten, waaronder 
eventuele optionele diensten, en de Verwerkingen die in dat kader plaatsvinden. De in 
Bijlage 1 opgenomen informatie moet in begrijpelijke taal zijn beschreven, waardoor 
Onderwijsinstelling geïnformeerd akkoord kan gaan met de afname van deze 
dienst(en) en de uitvoering van de bijbehorende Verwerkingen. 

4. De Onderwijsinstelling neemt de in lid 2 van dit artikel genoemde Verwerking van de 
Persoonsgegevens op in een register van de verwerkingsactiviteiten16 die onder hun 
verantwoordelijkheid plaatsvinden. 

5. Voor zover artikel 30 lid 5 AVG daartoe verplicht, houdt Verwerker conform artikel 30, 
lid 2 AVG een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die 
Verwerker ten behoeve van een Onderwijsinstelling verricht. 

6. Onderwijsinstelling en Verwerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde 
informatie teneinde een goede naleving van de Toepasselijke wet- en regelgeving 
betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens mogelijk te maken. 

 
Artikel 4: Privacyconvenant 

1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant. 

 

Artikel 5: Gebruik Persoonsgegevens 

1. Verwerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens 
niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en 
conform de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem bekend zijn 
geworden. Het is Verwerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen 
uit te voeren dan door de Onderwijsinstelling (schriftelijk dan wel elektronisch) aan 
Verwerker in het kader van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst 
zijn opgedragen, behoudens een eventuele afwijkende Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke bepaling, dan wel een rechterlijke uitspraak, voor zover daartegen 
geen beroep meer openstaat. In dat geval stelt Verwerker de Onderwijsinstelling 
voorafgaand aan de Verwerking van dat wettelijke voorschrift dan wel de rechterlijke 

 
16 Zie voor een voorbeeld de Aanpak IBP bij https://kn.nu/IBPonderwijs  

https://kn.nu/IBPonderwijs
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uitspraak in kennis, tenzij dergelijke kennisgeving om gewichtige redenen van 
algemeen belang verboden is. 

2. Een overzicht van onder meer de categorieën Persoonsgegevens en het doel 
waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, is uiteengezet in de 
Privacybijsluiter bij deze Verwerkersovereenkomst. 

3. De Verwerker dient in de Privacybijsluiter aan te geven of de Privacybijsluiter ziet op 
een Leermiddel en Toets en/of een School- en Leerlinginformatiemiddel. Verwerker 
specificeert in de Privacybijsluiter voor welke, door de Verwerkersverantwoordelijke 
vastgestelde, doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik zijn 
product en/of dienst, en welke categorieën Persoonsgegevens daarbij worden 
verwerkt. 

4. Indien Verwerker in strijd met de AVG het doel en de middelen van de Verwerking 
van Persoonsgegevens bepaalt, wordt Verwerker met betrekking tot die Verwerking 
als Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd. 

5. SPECIFIEKE BEPALING IN GEVAL VAN UITWISSELING VAN HET 
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT: In aanvulling op het bepaalde in lid 4, is het 
Verwerker uitsluitend toegestaan om Persoonsgegevens te verstrekken aan een door 
Onderwijsinstelling aangewezen en geselecteerde andere onderwijsinstelling, na een 
concreet verzoek tot verstrekking van die onderwijsinstelling en op voorwaarde dat 
deze andere onderwijsinstelling haar administratieve onderwijsidentiteit (bijv. BRIN of 
OiN) aan Verwerker kenbaar heeft gemaakt. Indien de andere onderwijsinstelling niet 
beschikt over een administratieve onderwijsidentiteit zal Verwerker 
Persoonsgegevens alleen aan die andere onderwijsinstelling verstrekken op 
uitdrukkelijke instructie van Onderwijsinstelling. 

6. SPECIFIEKE BEPALING VOOR VERWERKERSOVEREENKOMSTEN TUSSEN 
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN DISTRIBUTEURS: 

a. Convenantspartijen die Leermiddelen en Toetsen ontwikkelen en aanbieden 
(hierna te noemen: Leermiddelenleverancier), zullen jaarlijks ten behoeve van 
het opstellen van de leermiddelenlijsten voor het eerstvolgende schooljaar, 
(welke leermiddelenlijsten ten behoeve van de uitvoering van de Product- en 
Dienstenovereenkomst worden opgesteld) de Privacy Bijsluiter voor die 
Leermiddelen en Toetsen aanvullen en/of wijzigen door het opnemen van de 
categorieën Persoonsgegevens en het gebruik dat van deze 
Persoonsgegevens wordt gemaakt (met betrekking tot de Leermiddelen en 
Toetsen die op de desbetreffende leermiddelenlijsten worden opgenomen). 

b. Verwerker (de distributeur) wisselt in opdracht van de Onderwijsinstelling 
gegevens uit met deze Leermiddelenleveranciers. 

c. De Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het maken en vastleggen van 
afspraken met iedere Leermiddelenleverancier in een 
Verwerkersovereenkomst. 

d. Onderwijsinstelling vrijwaart Verwerker (distributeur) voor eventuele 
aanspraken van derden ten gevolge van het niet (tijdig) maken van 
Verwerkersafspraken met Leermiddelenleverancier, en de Onderwijsinstelling 
vrijwaart de Leermiddelenleverancier voor eventuele aanspraken van derden 
ten gevolge van het niet (tijdig) maken van Verwerkersafspraken met 
Verwerker (distributeur). 

e. De verantwoordelijkheid van Verwerker (distributeur) voor het beheer van de 
Persoonsgegevens houdt op, op het moment dat de Leermiddelenleverancier 
die gegevens heeft ontvangen van Verwerker (distributeur). 
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Artikel 6: Vertrouwelijkheid 

1. Verwerker garandeert dat hij alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen 
ten opzichte van derden, waaronder overheidsinstanties. Verwerker zorgt er voor dat 
een ieder die hij betrekt bij de Verwerking van Persoonsgegevens, waaronder zijn 
werknemers, vertegenwoordigers en/of Subverwerkers, deze gegevens als 
vertrouwelijk behandelt. Verwerker waarborgt dat met de tot het Verwerken van de 
Persoonsgegevens geautoriseerde personen een geheimhoudingsovereenkomst of –
beding is gesloten, of dat deze door een wettelijke verplichting tot geheimhouding zijn 
gebonden. 

2. De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet in de hierna genoemde gevallen: 

a. voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de 
Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken; 

b. indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk 
is gezien de aard van de door Verwerker aan Onderwijsinstelling te verlenen 
diensten; of 

c. indien Verwerker op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 
bepaling dan wel een gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen 
beroep meer openstaat, tot verstrekking verplicht is. 

3. Verwerker onthoudt zich van verstrekking of bekendmaking van Persoonsgegeven aan 
een Derde, tenzij deze verstrekking of bekendmaking plaatsvindt in opdracht van 
Onderwijsinstelling respectievelijk wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een 
gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, of een op 
de Verwerker rustende wettelijke verplichting. Onder wettelijke verplichtingen zijn 
begrepen Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen op grond waarvan Verwerker 
tot verstrekken verplicht is. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Verwerker 
voorafgaand aan de verstrekking de wettelijke grondslag en de identiteit van de partij 
die zich daarop beroept. Daarnaast stelt Verwerker - tenzij die wetgeving deze 
kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt - 
Onderwijsinstelling onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, in 
kennis van de voor Onderwijsinstelling relevante informatie inzake deze verstrekking. 

4. Verwerker zorgt er voor dat de onder diens gezag werkende medewerkers uitsluitend 
toegang hebben tot Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de vervulling van 
hun werkzaamheden. 

 

Artikel 7: Beveiliging en controle 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 AVG zal Verwerker, gelijk de 
Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische 
maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde 
of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging. 

2. Naast de maatregelen als genoemd in artikel 32 lid 1 AVG, worden onder meer de 
volgende maatregelen - waar passend - genomen: 

a. een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking van de 
Persoonsgegevens; 

b. maatregelen om te waarborgen dat enkel geautoriseerde medewerkers toegang 
hebben tot de Persoonsgegevens die in het kader van de Verwerkersovereenkomst 
worden verwerkt; 

c. het regelen van procedures rondom het verlenen van toegang tot 
Persoonsgegevens (waaronder een registratie- en afmeldprocedure voor toewijzing 
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van toegangsrechten), en het in logbestanden vastleggen van gebeurtenissen 
betreffende gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en 
informatiebeveiligingsgebeurtenissen (vergelijkbaar met de toepasselijke ISO-
normering, en/of vergelijkbaar met het geldende Certificeringsschema 
informatiebeveiliging en privacy ROSA). De Onderwijsinstelling wordt in de 
gelegenheid gesteld om deze logbestanden periodiek te controleren. 

3. Partijen zullen de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en 
aanscherpen, aanvullen of verbeteren voor zover de eisen of (technologische) 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

4. In Bijlage 2 worden de afspraken tussen Partijen vastgelegd over de passende 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud, 
vorm en de werkwijze van de verklaringen die Verwerker verstrekt over de afgesproken 
beveiligingsmaatregelen. 

5. De Verwerker stelt in goed overleg de Onderwijsinstelling in staat om effectief te 
kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichting om toezicht te houden op de naleving 
door de Verwerker van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
alsmede op de naleving van de in artikel 8 genoemde verplichtingen ten aanzien van 
Datalekken. 

6. In aanvulling op de voorgaande leden heeft Onderwijsinstelling te allen tijde het recht 
om, in overleg met de Verwerker en met inachtneming van een redelijke termijn, de 
naleving van Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van 
Persoonsgegevens, de Product- en Dienstenovereenkomst en deze 
Verwerkersovereenkomst, waaronder de door Verwerker genomen technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen, te (doen) controleren middels een audit 
uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde externe deskundige: 

a. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat de audit wordt uitgevoerd door 
een door Verwerker, in overleg met Onderwijsinstelling, in te schakelen externe 
deskundige die een derden-verklaring (TPM) afgeeft. 

b. De auditor verstrekt het auditrapport alleen aan Partijen. 

c. Partijen maken onderling afspraken over de omgang met de uitkomsten van de 
audit. 

d. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat, aan de hand van een geldige 
(inter)nationaal erkende certificering of een gelijkwaardig controle- of bewijsmiddel, 
een reeds uitgevoerde audit en daaruit afgegeven derden-verklaring gebruikt kan 
worden. Onderwijsinstelling wordt in dat geval geïnformeerd over de uitkomsten 
van de audit. 

e. Partijen komen overeen dat de kosten van deze audit voor rekening komen van de 
Onderwijsinstelling, tenzij uit de audit (grote) gebreken blijken, die aan Verwerker 
kunnen worden toegerekend. In dat geval treden partijen in overleg over de 
verdeling van de kosten van de audit. 

 

Artikel 8: Datalekken 

1. Partijen hebben een passend beleid voor de omgang met Datalekken. 

2. Indien Onderwijsinstelling of Verwerker een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere 
Partij daarover zonder onredelijke vertraging informeren zodra hij kennis heeft 
genomen van dat Datalek. Verwerker verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante 
informatie aan Onderwijsinstelling met betrekking tot het Datalek, waaronder informatie 
over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek, en de maatregelen die de Verwerker 
treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te 
voorkomen. 
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3. Verwerker informeert Onderwijsinstelling onverwijld indien een vermoeden bestaat dat 
een Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen zoals bedoeld in artikel 34,lid 1, AVG. 

4. Verwerker stelt bij een Datalek de Onderwijsinstelling in staat om passende 
vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het Datalek. Verwerker dient hierbij 
aansluiting te zoeken bij de bestaande processen die Onderwijsinstelling daartoe heeft 
ingericht. Partijen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde 
maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de 
Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de 
Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, 
te voorkomen of te beperken. 

5. In geval van een Datalek, voldoet Onderwijsinstelling aan eventuele wettelijke 
meldingsplichten. In geval een Datalek bij Verwerker meerdere Onderwijsinstellingen in 
gelijke mate treft, kan Verwerker, na overleg met een of meerdere 
Verwerkingsverantwoordelijken, namens de Onderwijsinstellingen een melding doen 
van het Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Van het voornemen hiervan zal 
Verwerker Onderwijsinstelling onverwijld (en zo mogelijk voorafgaand aan de melding) 
in kennis stellen. 

6. In geval van het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen, zal de Onderwijsinstelling de Betrokkenen 
informeren over het Datalek. 

7. Partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke 
verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de 
meldingsplichten. 

8. Partijen documenteren alle Datalekken in een (incidenten)register, met inbegrip van de 
feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en 
de genomen corrigerende maatregelen. 

9. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een Datalek, die vallen 
buiten het bereik van artikel 1 sub e van deze Verwerkersovereenkomst, informeert de 
Verwerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage 2. 

 
Artikel 9 Bijstand 

1. Verwerker verleent Onderwijsinstelling bijstand bij het doen nakomen van de op 
Onderwijsinstelling rustende verplichtingen op grond van de AVG en andere 
Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, 
zoals met betrekking - maar niet beperkt - tot: 

a. het - voor zover redelijkerwijs mogelijk - vervullen van de plicht van 
Onderwijsinstelling om aan verzoeken van de in hoofdstuk III van de AVG 
vastgelegde rechten van de betrokkene binnen de wettelijke termijnen te 
voldoen, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of 
afscherming van Persoonsgegevens; 

b. het uitvoeren van controles en audits zoals bedoeld in artikel 7 van deze 
Verwerkersovereenkomst; 

c. het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en een 
eventuele daaruit voortkomende verplichte voorafgaande raadpleging van de 
Autoriteit Persoonsgegevens; 

d. het voldoen aan verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere 
overheidsinstantie; 

e. het voorbereiden, beoordelen en melden van datalekken zoals bedoeld in 
artikel 8 van deze Verwerkersovereenkomst. 
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2. Een klacht of verzoek van een Betrokkene of een verzoek of onderzoek van de 
Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de Verwerking van de 
Persoonsgegevens, wordt door de Verwerker, voor zover wettelijk is toegestaan, 
onverwijld doorgestuurd naar Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van het verzoek. 

3. Partijen brengen elkaar voor in redelijkheid verleende bijstand geen kosten in rekening. 
In het geval dat één van de Partijen kosten in rekening wil brengen, brengt deze partij 
de andere partij hiervan vooraf op de hoogte. 

 

Artikel 10: Doorgifte aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte 

1. Verwerker is uitsluitend gerechtigd tot doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde 
land of internationale organisatie indien Onderwijsinstelling daarvoor specifieke 
Schriftelijke toestemming heeft gegeven, tenzij een op Verwerker van toepassing 
zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling Verwerker tot Verwerking verplicht. 
In dat geval stelt Verwerker Onderwijsinstelling voorafgaand aan de Verwerking 
Schriftelijk op de hoogte van deze bepaling, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om 
gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. 

2. Indien na toestemming van Onderwijsinstelling Persoonsgegevens worden 
doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte of aan een 
internationale organisatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 26 AVG, dan zien Partijen er op 
toe dat dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften en eventuele 
verplichtingen die in dit verband op Onderwijsinstelling rusten. Indien gegevens worden 
doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, dan wordt dit in 
Bijlage 1 bij deze Verwerkers-overeenkomst aangegeven, inclusief een opgave van de 
landen waar, of internationale organisaties door wie, de Persoonsgegevens worden 
verwerkt. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze is voldaan aan de 
voorwaarden op basis van de AVG voor doorgifte van Persoonsgegevens aan derde 
landen of internationale organisaties. 

 

Artikel 11: Inschakeling Subverwerker 

1. Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van deze Verwerkers-
overeenkomst toestemming tot het inschakelen van Subverwerkers, van wie de 
identiteit en vestigingsgegevens zijn opgenomen in de Privacybijsluiter. 

2. Tijdens de duur van de Verwerkersovereenkomst licht Verwerker Onderwijsinstelling in 
over een voorgenomen toevoeging van een nieuwe Subverwerker of wijziging in de 
samenstelling van de bestaande Subverwerkers, waarbij Onderwijsinstelling de 
mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. 

3. Verwerker is verplicht iedere Subverwerker via een overeenkomst of andere 
rechtshandeling minimaal dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming op te 
leggen als in deze Verwerkersovereenkomst aan Verwerker zijn opgelegd. Hieronder 
vallen onder meer de verplichting om de Persoonsgegevens niet verder te Verwerken 
anders dan in het kader van deze Verwerkersovereenkomst is overeengekomen, en de 
verplichting tot het nakomen van de geheimhoudingsverplichtingen, 
meldingsverplichtingen, medewerkingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen met 
betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zoals in deze 
Verwerkersovereenkomst vastgelegd. Verwerker zal op verzoek van 
Onderwijsinstelling afschriften verstrekken van deze Verwerkers-overeenkomsten, of 
van de relevante passages uit de Verwerkersovereenkomst of een andere 
overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling tussen Verwerker en de door 
deze overeenkomstig artikel 11, lid 1, van deze overeenkomst ingeschakelde 
Subverwerker. 
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Artikel 12: Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens 

1. Onderwijsinstelling zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) 
bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens 
door Verwerker. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan 
overeenkomstig deze bewaartermijnen. 

2. Onderwijsinstelling verplicht Verwerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling 
Verwerkte Persoonsgegevens bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst te 
(doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals 
in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van de 
Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling kan op eigen kosten een controle laten 
uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden. 

3. Verwerker zal Onderwijsinstelling (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat 
vernietiging van de Verwerkte persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. 

4. Verwerker zal alle Subverwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de 
Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de Verwerkers-
overeenkomst en zal waarborgen dat alle Subverwerkers de Persoonsgegevens (laten) 
vernietigen. 

 
Artikel 13: Aansprakelijkheid 

1. Een Partij kan geen beroep doen op een aansprakelijkheidsbeperking, die is 
opgenomen in de Product- of Dienstenovereenkomst of andere tussen Partijen 
bestaande overeenkomst of regeling, ten aanzien van een door de andere Partij 
ingestelde: 

a. verhaalsactie op grond van artikel 82 AVG; of 

b. schadevergoedingsactie uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, indien 
en voor zover de actie bestaat uit verhaal van een aan de Toezichthouder 
betaalde geldboete die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is aan de andere 
Partij. 

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechtsmiddelen die de aangesproken partij 
op grond van de geldende wet- of regelgeving ter beschikking staat. 

2. Het bepaalde in lid 1 sub b geldt onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2. 

3. Iedere Partij is verplicht de andere Partij zonder onnodige vertraging op de hoogte te 
stellen van een (mogelijke) aansprakelijkstelling of het (mogelijk) opleggen van een 
boete door de Toezichthouder, beiden in verband met deze Verwerkersovereenkomst. 
Iedere Partij is in redelijkheid verplicht de andere Partij informatie te verstrekken en/of 
ondersteuning te verlenen ten behoeve van het voeren van verweer tegen een 
(mogelijke) aansprakelijkstelling of boete, zoals bedoeld in de vorige volzin. De Partij 
die informatie verstrekt en/of ondersteuning verleent, is gerechtigd om eventuele 
redelijke kosten dienaangaande in rekening te brengen bij de andere Partij, Partijen 
informeren elkaar zo veel mogelijk vooraf over deze kosten. 

 

Artikel 14: Tegenstrijdigheid en wijziging Verwerkersovereenkomst 

1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze 
Verwerkersovereenkomst en de bepalingen van de Product- en 
Dienstenovereenkomst, dan zullen de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst 
leidend zijn. 

2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Verwerkersovereenkomst door 
omstandigheden moeten afwijken, of deze willen aanvullen, dan zullen deze 
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wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen worden beschreven en gemotiveerd in een 
overzicht dat als Bijlage 3 aan deze Verwerkersovereenkomst zal worden gehecht. Het 
bepaalde in dit lid geldt niet voor aanvullingen en/of wijzigingen van de Bijlagen 1 en 2. 

3. Bij belangrijke wijzigingen in het product en/of de (aanvullende) diensten die van 
invloed zijn op de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt, alvorens de 
Onderwijsinstelling de keuze hiertoe aanvaardt, de Onderwijsinstelling in begrijpelijke 
taal geïnformeerd over de consequenties van deze wijzigingen. Onder belangrijke 
wijzigingen wordt in ieder geval verstaan: de toevoeging of wijziging van een 
functionaliteit die leidt tot een uitbreiding ten aanzien van de te Verwerken 
Persoonsgegevens en de doeleinden waaronder de Persoonsgegevens worden 
Verwerkt. De wijzigingen zullen in Bijlage 1 worden opgenomen. 

4. Wijzigingen in de artikelen van de Verwerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in 
gezamenlijkheid worden overeengekomen. 

5. In het geval enige bepaling van deze Verwerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of 
anderszins niet afdwingbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze 
Verwerkersovereenkomst volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval met elkaar in 
overleg treden om de nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare bepaling te 
vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling. Daarbij zullen partijen zoveel 
mogelijk rekening houden met het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of 
anderszins niet afdwingbare bepaling. 

 

Artikel 15: Duur en beëindiging 

1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen 
Partijen gesloten Product- en Dienstenovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen 
daarvan. 

2. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de 
Product- en Dienstenovereenkomst. De beëindiging van deze 
Verwerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die 
voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook 
na beëindiging voort te duren, waaronder in ieder geval artikel 5, lid 1, en de artikelen 
6, 9 en 12. 

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

 

Onderwijsinstelling,     Verwerker, 

 

 

 

 

Naam:       Naam: 

Functie:      Functie: 

Datum:      Datum: 

 
 
Bijlage 1: Privacybijsluiter 
Bijlage 2: Beveiligingsbijlage 
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BIJLAGE 1: PRIVACYBIJSLUITER [naam product/dienst] 
 
[In de benaming van deze privacybijsluiter moet duidelijk worden gemaakt of het distributie of 
gebruik van digitale onderwijsmiddelen betreft] 

Onderwijsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen 
het onderwijs. Bij het gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig 
die te herleiden zijn tot personen (zoals onderwijsdeelnemers). Onderwijsinstellingen moeten 
met Verwerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter 
geeft onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die Verwerker verleent en welke 
persoonsgegevens de Verwerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, 
wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van 
wie persoonsgegevens worden verwerkt. 

Het gebruik van deze Privacybijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de 
werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. De 
Privacybijsluiter is een bijlage bij de Modelverwerkersovereenkomst en omvat de Instructies 
voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker. 

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Verwerkers zo veel mogelijk op 
uniforme wijze gebruik maken van de Privacybijsluiter. Afwijkingen van dit model zijn 
weliswaar mogelijk, maar dienen bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze 
bijlage onvoldoende is om de benodigde informatie te beschrijven, is het mogelijk de 
informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als volgt genummerd worden: “Bijlage 
1A”, “Bijlage 1B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de Verwerkersovereenkomst gehecht. 

 

Voor specifieke branches zoals uitgevers, distributeurs en leveranciers van student- en 
leerling-administratiesystemen, kunnen specifieke privacybijsluiters worden gemaakt die 
gebaseerd zijn op dit model. Deze specifieke modellen zijn afgestemd door de Initiatiefnemers 
van het Convenant. De modellen zijn te vinden op de website van het Platform: www.edu-
k.nl/ibp. 
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A. Algemene informatie 

Naam product en/of dienst    : 

Naam Verwerker en vestigingsgegevens  : 

Link naar leverancier en/of productpagina  : 

Beknopte uitleg en werking product en dienst : 

Doelgroep (zoals po/vo, onderbouw/bovenbouw)  : 

Gebruikers:  onderwijsdeelnemers / ouders / verzorgers / docenten /… 

 

B. Omschrijving specifieke diensten 

Omschrijving van de specifiek verleende diensten en bijbehorende Verwerkingen van 
Persoonsgegevens: 

1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst. 

a. [….] 

b. [….] 

[….] 

2. Omschrijving van de optionele Verwerkingen die de Verwerker aanbiedt 

a. [….] 

b. [….] 

 

MBO 

Toelichting: Het gaat hier om aanvullende diensten en bijhorende Verwerkingen die geen 
onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst. Dit zijn bijvoorbeeld optionele 
diensten voor de Onderwijsinstelling die behulpzaam kunnen zijn voor de Onderwijsinstelling 
t.b.v. het primaire (leer)proces en administratieve werkzaamheden. 

De Onderwijsinstelling dient een keuze te maken en daarbij opdracht te geven om 
persoonsgegevens te verwerken, voor het afnemen van deze diensten. Dat kan door de keuze 
schriftelijk aan te geven in deze bijlage (bijvoorbeeld door het aanvinken van een tick-box ). 

De opdracht kan ook worden verleend doordat de Onderwijsinstelling in de praktijk de dienst 
activeert, bijvoorbeeld door een product of dienst aan of uit zetten. De Onderwijsinstelling die 
op deze wijze de keuze maakt, dient dit op basis van eerder verstrekte informatie (zoals 
bijvoorbeeld opgenomen in deze bijsluiter) te doen. 

 

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens 

De Verwerker dient in deze Bijsluiter expliciet aan te geven of deze: 

□ I. leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit leerstof 
en/of toetsen, of 

□ II. (tevens) leverancier is van een School- en Leerlinginformatiemiddel. 

Ad I. Indien de Verwerker leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst 
bestaande uit Leermiddelen en Toetsen, dan zijn de volgende mogelijke doelstellingen van 
gegevensverwerking in het kader van deze producten en diensten van toepassing: 

a. het met gebruikmaking van het Digitale Onderwijsmiddel geven en volgen van 
onderwijs en het begeleiden en volgen van Onderwijsdeelnemers, waaronder: 

▪ de opslag van leer- en toetsresultaten; 

▪ het terugontvangen door de Onderwijsinstelling van leer- en toetsresultaten; 
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▪ de beoordeling van leer- en toetsresultaten om leerstof en toetsmateriaal te 
kunnen verkrijgen dat is afgestemd op de specifieke leerbehoefte van een 
Onderwijsdeelnemer; 

▪ analyse en interpretatie van leerresultaten; 

▪ het kunnen uitwisselen van leer- en toetsresultaten tussen Digitale 
Onderwijsmiddelen. 

b. het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen 
conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de 
Leverancier; 

c. het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en 
externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie; 

d. de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het 
voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Digitale 
Onderwijsmiddel Verwerkte Persoonsgegevens. 

e. de continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de 
afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, 
waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het 
aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen 
van ondersteuning; 

f. onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met bestaande 
gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van het 
(optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling; 

g. het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden 
beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om 
daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

h. het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale 
Onderwijsmiddelen. 

i. De uitvoering of toepassing van een andere wet 

 

Ad II. (Alleen) indien de Verwerker (tevens) leverancier is van een digitaal product en/of 
digitale dienst bestaande uit een School- en Leerlinginformatiemiddel dan zijn de volgende 
mogelijke doelstellingen van gegevensverwerking in het kader van deze producten en 
diensten van toepassing: 

a. de organisatie, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden en volgen van 
Onderwijsdeelnemers of het geven van school- en studieadviezen, waaronder: 

▪ de indeling en aanpassing van roosters; 

▪ de analyse en interpretatie van leerresultaten; 

▪ het bijhouden van persoonlijke (waaronder medische) omstandigheden van een 
Onderwijsdeelnemer en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs; 

▪ het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten en andere medewerkers binnen 
de Onderwijsinstelling; 

▪ de communicatie met Onderwijsdeelnemers en ouders en medewerkers van de 
onderwijsinstelling; 

▪ financieel beheer; 

▪ monitoring en verantwoording, ten behoeve van met name: (prestatie)metingen 
van de Onderwijsinstelling, kwaliteitszorg, tevredenheidsonderzoek, 
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effectiviteitsonderzoek van onderwijs(vorm) of de geboden ondersteuning van 
Onderwijsdeelnemers bij passend onderwijs; 

▪ het behandelen van geschillen. 

▪ het uitwisselen van Persoonsgegevens met Derden, waaronder: 

▪ toezichthoudende instanties en zorginstellingen in het kader van de 
uitvoering van hun (wettelijke) taak; 

▪ samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs, regionale 
overstappen; 

▪ partijen betrokken bij de invulling van stage of leer-/ werkplekken voor zover 
noodzakelijk en wettelijk toegestaan; 

▪ Onderwijsinstellingen ingeval van overstappen tussen onderwijsinstellingen 
en bij vervolgonderwijs. 

b. het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van Digitale Onderwijsmiddelen 
conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de 
Leverancier; 

c. het verkrijgen van toegang tot de aangeboden Digitale Onderwijsmiddelen, en 
externe informatiesystemen, waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie; 

d. de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het 
voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het 
Digitale Onderwijsmiddel, Verwerkte Persoonsgegevens. 

e. de continuïteit en goede werking van het Digitale Onderwijsmiddel conform de 
afspraken die zijn gemaakt tussen de Onderwijsinstelling en de Leverancier, 
waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het 
aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het 
krijgen van ondersteuning; 

f. onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden, vergelijkbaar met 
bestaande gedragscodes op het terrein van onderzoek en statistiek, ten behoeve van 
het (optimaliseren van het) leerproces of het beleid van de Onderwijsinstelling; 

g. het door de Onderwijsinstelling voor onderzoeks- en analyse doeleinden 
beschikbaar kunnen stellen van volledig geanonimiseerde Persoonsgegevens om 
daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

h. het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Digitale 
Onderwijsmiddelen. 

i. De uitvoering of toepassing van een andere wet 

 

D. Categorieën en soorten persoonsgegevens 

1. Omschrijving van de categorieën Betrokkenen over wie Persoonsgegevens worden 
verwerkt, en de categorieën persoonsgegevens van de Betrokkenen: 

  



 

 72 

Van 
toepassing 

Categorie Toelichting 

 1. Contactgegevens naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, 
geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie 
benodigde gegevens; 
Beperkte set = naam, e-mail, opleiding; 
Persoonlijke set = geboortedatum, geslacht; 

 2. Onderwijs-deelnemer -
nummer 

een administratienummer dat onderwijsdeelnemers 
identificeert 

 3. Nationaliteit en 
geboorteplaats 

 

 4. Ouders, voogd gegevens als bedoeld onder 1, van de 
ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers 

 5. Medische gegevens gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de 
gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op 
eigen verzoek, een en ander voor zover 
noodzakelijk voor het onderwijs; 

 6. Godsdienst gegevens betreffende de godsdienst of 
levensovertuiging van de betrokkene, voor zover 
die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, of op eigen 
verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor 
het onderwijs; 

 7. Studievoortgang gegevens betreffende de aard en het verloop van 
het onderwijs, alsmede de behaalde 
studieresultaten; 
te weten: 

• klas / leerjaar / ILT code 

• Examinering 

• Studievoortgang en/of Studietraject 

• Begeleiding onderwijsdeelnemers, inclusief 
handelingplan 

• Aanwezigheidsregistratie 

 
8. Onderwijsorganisatie 

gegevens met het oog op de organisatie van het 
onderwijs en het verstrekken of ter beschikking 
stellen van leermiddelen; 

 9. Financiën gegevens met het oog op het berekenen, 
vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, 
school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen 
voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, 
alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene; 

 10. Beeldmateriaal foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of 
zonder geluid van activiteiten van de instelling of 
het instituut; 

 11. Docent, zorg-
coördinator, intern 
begeleider, decaan, 
mentor 

gegevens van docenten en begeleiders, voor 
zover deze gegevens van belang zijn voor de 
organisatie van het instituut of de instelling en het 
geven van onderwijs, opleidingen en trainingen; 

 12 Overige gegevens, te 
weten …. 

andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde 
gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de 
toepassing van een andere wet. Wel moet worden 
vermeld om welke gegevens het gaat. 

 13. BSN/PGN  

 14. Keten-ID (ECK-ID) unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. 
hiermee kunnen onderwijsinstellingen gegevens 
delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar 
onderwijsdeelnemers of docenten. 
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3. Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens (of 
toetsingscriteria om dit vast te stellen): 

[….] 

 

 

E. Opslag Verwerking Persoonsgegevens: 

Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens: 

 

 

F. Subverwerkers 

Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst een 
algemene schriftelijke toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Verwerker 
heeft het recht gebruik te gaan maken van andere Subverwerkers, mits daarvan voorafgaand 
mededeling wordt gedaan aan Onderwijsinstelling, en Onderwijsinstelling daartegen bezwaar 
kan maken binnen een redelijke periode. 

Verwerker maakt ten tijde van het afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de 
volgende Subverwerkers: 

[partijnaam en vestigingsplaats, beknopte omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke 
informatie wordt Verwerkt door deze Subverwerker, plaats/land van opslag en Verwerking 
Persoonsgegevens] 

Opmerking: indien de Persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt wordt apart opgave 
gedaan van de landen waar de Persoonsgegevens worden verwerkt én op welke wijze is 
gewaarborgd dat de gegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven. 

 

G. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, 
kunt u terecht bij: [contactgegevens]. 

 

 
H. Versie 

[versie nummer en datum laatste aanpassing] 

 

 

 

 

Deze Privacybijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het 
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-
raad, MBO Raad de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-E en VDOD) en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: 
http://www.privacyconvenant.nl. 

  

http://ww.privacyconvenant.nl/
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BIJLAGE 2: BEVEILIGINGSBIJLAGE 
 

De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 Model Verwerkersovereenkomst 
verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van 
de Verwerking van Persoonsgegevens, en om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage 
geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen. 

 

Normen informatiebeveiliging 

Verwerker is verplicht om aan Onderwijsinstelling aan te tonen of en op welke wijze passende 
technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te waarborgen en te kunnen 
aantonen dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de AVG en de Model 
Verwerkersovereenkomst. 

Voor het toepassen en aantonen van de technische maatregelen, kan Verwerker gebruik 
maken van (zo snel als redelijkerwijs mogelijk de meest recente versie van) het in het 
onderwijs ontwikkelde ‘Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA’17. Dat 
schema voorziet in een baseline van (beveiligings)maatregelen waarmee organisaties dit 
aantoonbaar kunnen maken. 

 

Indien Verwerker voornoemd Certificeringsschema gebruikt, dan mag gebruik worden 
gemaakt van een standaard beveiligingsbijlage die is afgestemd door de Initiatiefnemers van 
het Convenant. Deze afgestemde bijlage 2 is te vinden op de website van het Platform en 
komt in de plaats van deze model bijlage 2: www.edu-k.nl/ibp. 

 

Verwerker kan ook gebruik maken van andere certificeringsmechanismen en/of 
(inter)nationaal erkende normen en standaarden voor informatiebeveiliging, mits die een 
gelijkwaardig of hoger niveau van beveiliging bieden en de door Verwerker genomen 
maatregelen aan de Onderwijsinstelling inzichtelijk worden gemaakt. 

 

  

 
17  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-
informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/  

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa-2017/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa-2017/
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Minimale beveiligingsmaatregelen en aantoonbaarheid 

Verwerker plaatst op deze plek in de bijlage een verklaring waaruit blijkt dat voldaan wordt aan 
passende technische maatregelen voor de beveiliging van de Verwerking van 
Persoonsgegevens. Deze verklaring bevat ten minste: 

a. Een classificatie van het product of de dienst op het gebied van beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid; 

b. Een beschrijving in welke mate aan de hieronder genoemde minimale 
beveiligingsmaatregelen in het kader van artikel 32 AVG wordt voldaan; 

i. Verwerker heeft een passend beleid voor de beveiliging van de Verwerking 
van de Persoonsgegevens, waarbij het beleid periodiek wordt geëvalueerd en 
– zo nodig – aangepast; 

ii. Verwerker heeft de Persoonsgegevens die worden Verwerkt geclassificeerd 
op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid en heeft op 
basis van die classificatie beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s 
voor de Verwerking van Persoonsgegevens te beperken; 

iii. Verwerker neemt maatregelen zodat via een systeem van autorisatie enkel 
geautoriseerde medewerkers toegang kunnen verkrijgen tot de Verwerking 
van Persoonsgegevens in het kader van de Verwerkersovereenkomst. Hierbij 
heeft Verwerker procedures vastgesteld en gedeeld met de 
Onderwijsinstelling voor de identificatie, autorisatie en authenticatie van 
medewerkers alsmede rondom de registratie, aanmelding en afmelding van 
de medewerkers; 

iv. Verwerker zorgt dat de toegang tot het product of de dienst beveiligd is door 
middel van een passend beleid voor wachtwoorden dat aansluit bij de stand 
van de techniek; 

v. Verwerker heeft procedures voor het verlenen van toegang tot 
Persoonsgegevens (waaronder een registratie- en afmeldprocedure voor 
toewijzing van toegangsrechten), en het in logbestanden vastleggen van 
gebeurtenissen betreffende gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en 
informatiebeveiligingsgebeurtenissen (vergelijkbaar met de toepasselijke ISO-
normering en/of vergelijkbaar met het Certificeringsschema 
informatiebeveiliging en privacy ROSA). De Onderwijsinstelling wordt in de 
gelegenheid gesteld om deze logbestanden periodiek te controleren; 

vi. Verwerker heeft maatregelen genomen om de Persoonsgegevens te 
beschermen tegen verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de vernietiging, 
het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of 
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins 
verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. 

vii. Verwerker maakt bij de beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens 
gebruik van een (inter)nationale beveiligingsnorm; 

viii. Verwerker heeft maatregelen genomen om zwakke plekken te identificeren 
ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die 
worden ingezet voor het verlenen van diensten aan de Onderwijsinstelling. 

c. Een toetsing van getroffen maatregelen aan (inter)nationaal erkende normen en 
standaarden voor informatiebeveiliging. 
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Beveiligingsincidenten en/of datalekken: 

In geval van een (vermoeden van) beveiligingsincident en/of datalek, kan Onderwijsinstelling 
contact opnemen met: [contactgegevens helpdesk/servicedesk voor beveiligingsincidenten] 

 

De contactpersoon voor Verwerker is: [contactgegevens Onderwijsinstelling voor 
beveiligingsincidenten] 

 

Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging 

Er is een procedure over het informeren in geval van datalekken en/of incidenten met 
betrekking tot beveiliging, en bevat ten minste te volgende punten: 

▪ De wijze waarop monitoring en identificatie van incidenten plaatsvindt, 

▪ De wijze waarop informatie wordt gedeeld: 

▪ Op welke manier (via e-mail, telefoon); 

▪ Aan wie gericht (contactpersonen en contactgegevens); 

▪ Met wie kan (bij vervolgacties) contact worden opgenomen. 

▪ Informatie die in ieder geval over een incident gedeeld moet worden 

▪ De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, 
samenvatting incident, kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van 
de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking 
op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van 
persoonsgegevens); 

▪ De oorzaak van het beveiligingsincident; 

▪ De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te 
voorkomen; 

▪ Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het 
incident, en de mate waarin; 

▪ De omvang van de groep betrokkenen; 

▪ Het soort gegevens dat door het incident wordt getroffen (met name 
bijzondere gegevens, of gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- 
of identificatiegegevens, financiële gegevens of leerprestaties). 

▪ Eventuele afspraken of, en zo ja hoe, Verwerker een melding aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens kan verrichten. 
 

Versie [versie nummer en datum laatste aanpassing] 

 

 

 

 

Deze Beveiligingsbijlage maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het 
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-
raad, MBO Raad de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-E en VDOD) en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: 
http://www.privacyconvenant.nl.

http://ww.privacyconvenant.nl/
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