Beleid inzake
Informatiebeveiliging
& Privacy (AVG)

Vastgesteld door Stichting Nutsscholen Geldrop
Versie
Februari 2020

Februari 2020

Datum

Naam
B. van Zanten

Functie
voorzitter GMR a.i.

A. Buijs

voorzitter RvT

januari 2020
1

1
2

HET BELANG VAN INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
TOELICHTING INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY

2.1
2.2
2.3
3

TOELICHTING INFORMATIEBEVEILIGING
TOELICHTING PRIVACY
VERVLECHTING INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY
DOEL EN REIKWIJDTE

3.1
3.2
4
5

DOEL
REIKWIJDTE

6

RELEVANTE WET- EN REGELGEVING
BASISREGELS BIJ HET OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS
ONDERSTEUNENDE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES
VOORLICHTING EN BEWUSTZIJN
CLASSIFICATIE EN RISICOANALYSE
INCIDENTEN EN DATALEKKEN
PLANNING EN CONTROLE
NALEVING EN SANCTIES
LOGGING EN MONITORING
ORGANISATIE - WIE DOET WAT?

6.1
7.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
BIJLAGEN I – BELEID SPECIFIEK

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.

DATALEKKEN
ARCHIEF-

& VERNIETIGINGSBELEID
BACK-UPS EN DE AVG
DIGITALE ONDERWIJSMIDDELEN; CHECKLIST
OPSLAGMEDIA – BELEID OP GEBRUIK & VERNIETIGING
REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
TOEGANGSBEVEILIGING (GEBOUWELIJK)

& INLOGPROCEDURES
TAAKOMSCHRIJVING FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
TOEGANGSRECHTEN

BIJLAGE II - VOORBEELDDOCUMENTEN T.B.V. MEDEWERKERS

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.

PRIVACY REGELEMENT PERSONEEL
LEARSCREEN

& CLEARDESK BELEID
MEDIA & MOBIELE APPARATUUR

PROTOCOL SOCIALE

RESPONSIBLE DISCLOSURE VOOR MEDEWERKERS
WACHTWOORD BELEID
MOBIELE APPARATEN; UITGANGSPUNTEN VOOR VEILIG GEBRUIK
GEHEIMHOUDINGSDOCUMENT

BIJLAGE III - VOORBEELDDOCUMENTEN T.B.V. OUDERS

9.1
9.2

OUDERS

5
5
5
6
6
6

BELEID – HOE DOEN WE DAT?
UITWERKING VAN HET BELEID – WAT DOEN WE?

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5
5

- VOORLICHTING

7
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
12
12
14
14
16
17
17
19
19
20
20
20
21
21
27
28
30
30
32
33
36
36

RESPONSIBLE DISCLOSURE VOOR DERDEN; BIJLAGE BIJ INSCHRIJVING VAN EEN LEERLING OF AANGAAN VAN EEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

39

januari 2020
2

9.3
9.4
10.
10.1
10.2

INSCHRIJFFORMULIER

– VOORBEELD

MOBIELE APPARATEN VAN LEERLINGEN; RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK

BIJLAGE IV - VOORBEELDDOCUMENTEN T.B.V. EXTERNEN
DIGITALE ONDERWIJSMIDDELEN; MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST

11.
12.

45
45

RESPONSIBLE DISCLOSURE VOOR DERDEN; BIJLAGE BIJ INSCHRIJVING VAN EEN LEERLING OF AANGAAN VAN EEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

10.3

& ‘MEEKIJKEN’

40
44

GEHEIMHOUDINGSDOCUMENT

BIJLAGE V - BEWERKINGSOVEREENKOMSTEN LEVERANCIERS
BIJLAGE VI – TOEVOEGINGEN / VRAGEN VANUIT DE GMR

52
53
56
57

januari 2020
3

1

Het belang van informatiebeveiliging en privacy

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. De hoeveelheid informatie, waaronder
persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict. Het is belangrijk om
informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De
afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het
goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de
gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de
bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

2
2.1

Toelichting informatiebeveiliging en privacy

Toelichting informatiebeveiliging

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het nemen en onderhouden van een hoeveelheid samenhangende
maatregelen zodat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gegarandeerd kan worden.
Informatiebeveiliging richt zich op de volgende aspecten:
● Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de juiste
momenten.
● Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten juist en volledig zijn.
● Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt is tot degenen
die daartoe bevoegd zijn.
Onvoldoende informatiebeveiliging kan leiden tot ongewenste risico’s in het onderwijsproces en bij de
bedrijfsvoering van de instelling. Incidenten en inbreuken in deze processen kunnen leiden tot financiële
schades en imagoverlies.
2.2

Toelichting privacy

Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten beschermd worden volgens de huidige wet- en
regelgeving. Bescherming van de privacy regelt onder andere onder welke voorwaarden persoonsgegevens
verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die een natuurlijke persoon direct of
indirect kunnen identificeren. Onder verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens
verstaan. De wet noemt als voorbeelden van verwerking:
Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
2.3

Vervlechting informatiebeveiliging en privacy

Uit voorgaande blijkt dat informatiebeveiliging een belangrijke voorwaarde is voor privacy, terwijl omgekeerd
de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging
en privacy staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk, en worden daarom samengevoegd tot één proces:
IBP. Dit beleid, verder te benoemen als IBP-beleid, vormt de basis op informatiebeveiliging en privacy binnen
Stichting Nutsscholen Geldrop te regelen en vormt de kapstok voor de onderliggende afspraken en
procedures.
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3
3.1

Doel en reikwijdte

Doel

Informatiebeveiliging en privacy heeft de volgende doelen:
⮚ Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
⮚ Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan Stichting Nutsscholen Geldrop
persoonsgegevens verwerkt, waaronder leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers
⮚ Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.
Het informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP-beleid) is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van
informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn
tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene (o.a. medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers) wordt gerespecteerd en Stichting
Nutsscholen Geldrop voldoet aan relevante wet- en regelgeving.
3.2

Reikwijdte
●

Het IBP-beleid binnen Stichting Nutsscholen Geldrop geldt voor alle medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties (inhuur / outsourcing). Onder dit
beleid vallen ook alle devices van waar geautoriseerde toegang tot het schoolnetwerk verkregen kan
worden.

●

Het IBP-beleid heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van alle betrokkenen binnen
Stichting Nutsscholen Geldrop waaronder in ieder geval alle medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties (inhuur/outsourcing), evenals op
overige betrokkenen waarvan Stichting Nutsscholen Geldrop persoonsgegevens verwerkt.

●

Het beleid geldt voor die toepassingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting
Nutsscholen Geldrop. Hieronder valt tevens de gecontroleerde informatie, die door de school zelf is
gegenereerd en wordt beheerd en de niet-gecontroleerde informatie waarop de school kan worden
aangesproken. (b.v. uitspraken van medewerkers en leerlingen in discussies, op (persoonlijke pagina’s
van) websites en of social media.)

●

Het IBP-beleid geldt voor de geheel of gedeeltelijk, geautomatiseerde/systematische verwerking van
persoonsgegevens, die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Nutsscholen Geldrop
evenals op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Het
IBP-beleid is ook van toepassing op niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in
een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

●

IBP-beleid heeft binnen Stichting Nutsscholen Geldrop raakvlakken met:
o Algemeen
veiligheidsen
toegangsbeveiligingsbeleid;
met
als
aandachtspunten
bedrijfshulpverlening, fysieke toegang en beveiliging, crisismanagement, huisvesting en
ongevallen
o Personeels- en organisatiebeleid; met als aandachtspunten in- en uitstroom van medewerkers,
functiewisselingen, functiescheiding en vertrouwensfuncties
o IT-beleid; met als aandachtspunten aanschaf, beheer en gebruik van ict en (digitale) leermiddelen
o Medezeggenschap van leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers
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4

Beleid – Hoe doen we dat?

Stichting Nutsscholen Geldrop hanteert de volgende uitgangspunten om de gestelde doelen van
informatiebeveiliging en privacy te bereiken:
1.

Het CvB van Stichting Nutsscholen Geldrop neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
informatiebeveiliging en privacy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier
verantwoording over af. In termen van de wet is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke.

2.

Stichting Nutsscholen Geldrop voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

3.

Bij de Stichting Nutsscholen Geldrop is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een
specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen (zie onderstaand kader). Een goede
balans tussen het belang van onze stichting om persoonsgegevens te verwerken en het belang van
betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van
toestemming kunnen betrokkenen ten alle tijden hun toestemming herzien.
Artikel 6 lid 1:
De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden
(wettelijke grondslagen) is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om
op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon
te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen
dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening
van hun taken.
Autoriteit Persoonsgegevens: Wanneer mag u zich baseren op de grondslag toestemming?
U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van de 6
grondslagen uit de AVG. Eén van die grondslagen is ‘toestemming’. De AVG schrijft niet precies voor in welke
vorm u toestemming moet vragen. Maar de manier waarop u toestemming vraagt moet wel voldoen aan een
aantal specifieke eisen. Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:
• Vrijelijk gegeven: u mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te
benadelen als hij of zij geen toestemming geeft. Let daarbij op machtsverhoudingen: een werknemer kan een
vraag van zijn werkgever bijvoorbeeld moeilijk weigeren.
• Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld een (digitale)
schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is
verleend. U mag niet uitgaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is
dus niet toegestaan.
• Geïnformeerd: u moet mensen informeren over: de identiteit van u als organisatie, het doel van elke
verwerking waarvoor u toestemming vraagt, welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt, het recht dat zij
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hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook
moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en
eenvoudige taal moet gebruiken.
• Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien u als
organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden heeft, dient u de betrokkene hierover te informeren en
betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.
• Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de
toestemming te geven.
• U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen.
Voldoet de toestemming niet aan deze eisen? Dan is de toestemming niet geldig. U mag de persoonsgegevens
dan niet verwerken.

Toestemming bij kinderen
De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een
gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon
die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.
Verantwoordingsplicht
Wilt u zich baseren op de grondslag toestemming? Zorg er dan voor dat u kunt aantonen dat u die toestemming
op de juiste manier heeft gevraagd en gekregen. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.

4.

Stichting Nutsscholen Geldrop zal alle betrokkenen helder en actief informeren over de verwerkingen
van de hun persoonsgegevens, die zowel direct als indirect zijn verkregen. Ook worden alle
betrokkenen gewezen op hun rechten met betrekking tot informatie, inzage, verbetering, het wissen
van gegevens, beperking van verwerking, verzet, dataportabiliteit en profilering.

5.

Stichting Nutsscholen Geldrop legt alle verwerkingen van persoonsgegevens vast in een dataregister
en zal deze up-to-date houden. Stichting Nutsscholen Geldrop voldoet hiermee aan de
documentatieplicht.

6.

Binnen Stichting Nutsscholen Geldrop is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de
verantwoordelijkheid van iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van
geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook van papieren documenten.

7.

Stichting Nutsscholen Geldrop is als rechtspersoon eigenaar van de informatie die onder haar
verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Daarnaast beheert de school informatie, waarvan het
eigendom (auteursrecht) toebehoort aan derden. Medewerkers en leerlingen worden goed
geïnformeerd over de regelgeving rondom het gebruik van informatie.

8.

Stichting Nutsscholen Geldrop classificeert informatie en informatiesystemen. De classificatie is het
uitgangspunt voor de risicoanalyse en de te nemen maatregelen. Er is een balans tussen de risico’s die
we willen afdekken en de benodigde investeringen en de te nemen maatregelen.

9.

Stichting Nutsscholen Geldrop sluit met alle leveranciers van digitale onderwijsmiddelen (zowel van
educatieve als bedrijfsapplicaties) verwerkersovereenkomsten af als zij, in opdracht van de school,
persoonsgegevens verwerken. Dit geldt ook voor andere organisaties indien er gegevens van
leerlingen of medewerkers worden verstrekt.

10. Stichting Nutsscholen Geldrop verwacht van alle medewerkers, leerlingen, (geregistreerde) bezoekers
en externe relaties dat zij zich ‘fatsoenlijk’ gedragen met een eigen verantwoordelijkheid. Het is niet
acceptabel dat door al dan niet opzettelijk gedrag onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade
en/of imagoverlies. Stichting Nutsscholen heeft hiervoor een gedragscode geformuleerd, vastgesteld
en geïmplementeerd.
11. Informatiebeveiliging en privacy is bij Stichting Nutsscholen Geldrop een continu proces, waarbij
regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassing gewenst is.
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12. Stichting Nutsscholen Geldrop kijkt bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe
(informatie)systemen vóóraf naar de impact hiervan op de informatiebeveiliging en privacy, zodat
tijdig de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
13. Stichting Nutsscholen Geldrop neemt passende technische (beveiligings-)maatregelen om
persoonsgegevens en overige data te beschermen tegen de risico’s, die de voortgang van het
onderwijs, de privacy en de bedrijfsvoering kunnen verstoren.
Indien de infrastructuur elders wordt beheerd en/of gegevens elders worden verwerkt legt Stichting
Nutsscholen aanvullende afspraken vast over de technische maatregelen.
14. Stichting Nutsscholen Geldrop zal alle beveiligingsincidenten vastleggen en datalekken volgens een
vast protocol afhandelen en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de
betrokkenen.
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5

Uitwerking van het beleid – Wat doen we?

Dit hoofdstuk geeft een praktische invulling van bovenstaande beleidspunten en is daarmee de minimale
invulling van het beleid.
5.1

Relevante wet- en regelgeving

De uitwerking van het beleid voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder:
● Wet op het primair onderwijs en/of Wet voortgezet onderwijs en/of Wet op de expertisecentra
● Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO
● Wet onderwijstoezicht
● Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp; tot 25 mei 2018)
● Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; vanaf 25 mei 2018)*
● Archiefwet
● Leerplichtwet
● Auteurswet
● Wetboek van Strafrecht
De internationale norm voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 (2015) is leidend voor de te
nemen beveiligingsmaatregelen.
De bepalingen van de meest recente versie van het convenant ‘Digitale onderwijsmiddelen en privacy’ zijn
leidend bij het maken van afspraken met leveranciers, die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerken.
5.2

Basisregels bij het omgaan met persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn de wettelijke beginselen inzake verwerking persoonsgegevens
(art.5 AVG) leidend. Deze zijn samengevat in de vijf vuistregels met betrekking tot de omgang met
persoonsgegevens te weten:
1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de
verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die
onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
2.

Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de zes wettelijke grondslagen.

3.

Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort
gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken;
ze staan in verhouding staan tot het doel (proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve
of andere gegevens worden bereikt (subsidiar). Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard
dan noodzakelijk.

4.

Transparantie: de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op
transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het
gevoerde IBP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast hebben
betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun
persoonsgegevens. Tevens kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

5.

Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken
persoonsgegevens juist en actueel zijn.
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5.3

Ondersteunende richtlijnen en procedures

Diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen geven invulling aan de uitwerking
van het beleid. Bijlage 1 geeft een overzicht van de diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures
en protocollen. Daarnaast worden alle verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd en up-to-date
gehouden in een dataregister.
5.4

Voorlichting en bewustzijn

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging en privacy uit te
sluiten. De mens is hier een belangrijke factor. Daarom wordt het bewustzijn van de individuele medewerkers
voortdurend aangescherpt, zodat de kennis van risico’s wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt
aangemoedigd. Onderdeel van het beleid zijn de regelmatig terugkerende bewustwordingscampagnes voor
medewerkers, leerlingen en gasten. Verhoging van het IBP-bewustzijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de verantwoordelijke IBP, de FG, en de Security Officer met het bestuur als eindverantwoordelijke.
5.5

Classificatie en risicoanalyse

Alle informatie heeft waarde, daarom worden alle gegevens en informatiesystemen waarop dit beleid van
toepassing is, geclassificeerd. Het niveau van de te nemen beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de
classificatie. De classificatie van informatie is afhankelijk van de gegevens in het informatiesysteem en wordt
bepaald op basis van risicoanalyses. Daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de
betrouwbaarheidsaspecten die van belang zijn.
Bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe (informatie)systemen, wordt vóóraf gekeken naar
de impact van de ontwikkelingen en de beoogde verwerkingen op informatiebeveiliging en privacy, zodat
passende maatregelen genomen kunnen worden. Vanaf de start van nieuwe (ict)projecten wordt rekening
gehouden met informatiebeveiliging en privacy.
5.6

Incidenten en datalekken

Alle medewerkers, die een beveiligingsincident of datalek vermoeden dienen dit te melden. Het melden van
beveiligingsincidenten en datalekken is vastgelegd in een protocol. De afhandeling van deze incidenten volgt
een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken. Alle
(beveiligings)incidenten worden vastgelegd in een incidentenregister. Alle (beveiligings)incidenten kunnen
worden gemeld bij m.voogd@geldrophetnut.nl.
Periodiek zullen de beveiligingsincidenten besproken worden en waar nodig aanvullende passende
beleidsmaatregelen genomen worden.
5.7

Planning en controle

Dit IBP-beleid wordt minimaal elke twee jaar getoetst en bijgesteld door het bestuur. Hierbij wordt rekening
gehouden met:
● De status van de informatiebeveiliging als geheel (beleid, organisatie, risico’s);
● de actuele geïnventariseerde risico’s;
● de effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan
Daarnaast kent Stichting Nutsscholen Geldrop een jaarlijkse planning en control cyclus voor
informatiebeveiliging en privacy. Dit is een periodiek evaluatieproces waarmee de inhoud en effectiviteit van
het informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt getoetst. Tevens worden hier actuele ontwikkelingen op het
gebied van techniek, wet- en regelgeving et cetera meegenomen.
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5.8

Naleving en sancties

De naleving bestaat uit algemeen toezicht in de dagelijkse praktijk op de naleving van beleid en richtlijnen. Van
belang hierbij is dat leidinggevenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hun
medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Er wordt actief aandacht besteed aan IBP bij de
aanstelling, tijdens functioneringsgesprekken, met een instelling brede gedragscode, met periodieke
bewustwordingscampagnes, et cetera.
Voor toezicht op de naleving van de AVG vervult de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) een
belangrijke rol. De FG wordt aangesteld door de het bestuur, en heeft een wettelijk omschreven en
onafhankelijke toezichthoudende taak. De FG werkt via een door het bestuur vast te stellen reglement.
Mocht de naleving van dit beleid ernstig tekort schieten, dan kan de Stichting Nutsscholen Geldrop de
betrokken verantwoordelijke medewerkers een sanctie opleggen binnen de kaders van de CAO en de wettelijke
mogelijkheden.
5.9

Logging en monitoring

Logging en monitoring door de IT-afdeling zorgt er voor dat gebeurtenissen met betrekking tot
geautomatiseerde systemen en toegang tot gegevens wordt vastgelegd. Hieronder vallen onder andere het inuitloggen van gebruikers en (poging) tot ongeautoriseerde toegang tot het netwerk.
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6
6.1

Organisatie - Wie doet wat?

Rollen en verantwoordelijkheden

De organisatie van IBP gaat over processen, gewoontes, beleid, wetten en regels die van betekenis zijn voor de
manier waarop mensen een organisatie sturen, besturen, beheren en controleren. Hierbij spelen de relaties
tussen de verschillende betrokkenen en de doelen van de organisatie een rol. Onderstaand overzicht geeft aan
welke verantwoordelijkheden en taken bij welke rollen horen bij Stichting Nutsscholen Geldrop.

Niveau

Wie
Rollen

Hoe
Verantwoordelijkheid / taken

Wat
Realiseren / vastleggen

Richtingge
vend
(strategisc
h)

Bestuur

●
●

Eindverantwoordelijk
IBP-beleidsvorming, -vastlegging en
het uitdragen ervan
Verantwoordelijk voor het zorgvuldig
en rechtmatig verwerken van
persoonsgegevens
Evalueren toepassing en werking
IBP-beleid op basis van rapportages
Organisatie IBP inrichten

●

Informatiebeveiligingsbeleid

●
●
●

Baseline / basismaatregelen
Reglement FG vaststellen
Privacyreglement vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijk voor IBP
IBP-planning en controle
Adviseert bestuur/CvB/directie over
IBP
Voorbereiden uitvoeren IBP-beleid,
Classificatie/risicoanalyse
Hanteren IBP normen en wijze van
toetsen
Evalueren IBP-beleid en maatregelen
Uitwerken algemeen beleid naar
specifiek beleid op een uniforme
wijze
Schrijven en beheren van processen,
richtlijnen en procedures om de
uitvoering te ondersteunen

Processen, richtlijnen en procedures IBP,
waaronder:

Toezicht
op naleving privacy
wetgeving
Voorlichting privacy en stimuleren
bewustwording
Richtlijnen, kaders vaststellen en
aanbevelingen doen t.b.v. verbeterde
bescherming van verwerkingen van
persoonsgegevens
Afwikkeling klachten en incidenten
Classificatie / risicoanalyse in
samenwerking met Manager IBP
(Informatiemanager
/
verantwoordelijke IBP / privacy
officer)
Toegangsbeleid zowel fysiek als
digitaal
vaststellen
en
laten
goedkeuren
door
bestuur/CvB/directie

●
●
●

●
●
●

Sturend
(tactisch)

Functionaris
●
Gegevensbeschermi ●
ng
●
●
●
●
●
●

Functionaris voor
●
Gegevensbeschermi
ng
●
●

Domeinverantwoor
delijke:
ICT,
HRM / P&O,
financiën,

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

en

privacy

activiteitenkalender
Protocol beveiligingsincidenten en
datalekken
Verwerkersovereenkomsten regelen
Brief
toestemming
gebruik
beeldmateriaal
Opstellen informatie documentatie
richting leerlingen, ouders / verzorgers
Security awareness activiteiten
Sociale media reglement
Gedragscode ict en internetgebruik
Gedragscode
medewerkers
en
leerlingen
Privacyreglement,
procedure IBP-incident afhandeling
Inrichten meldpunt datalekken

Inventariseren waar persoonsgegevens
van
de
school
terechtkomen
(leveranciers lijst); input dataregister
Classificatieen
risicoanalyse
documenten.
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●

●

Uitvoeren
d
(operation
eel)

Functionaris
●
Gegevensbeschermi
ng
●
●

●
Dagelijkse leiding /
leidinggevende
/ ●
directie
●

●
●
●

●

●
personeel

●

●
●

Samen met functioneel beheer en
ICT beheer er op toezien dat
gebruikers alleen toegang krijgen tot
het netwerk en de netwerkdiensten
waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.
Samen met functioneel beheer en
ICT beheer de toegangsrechten van
gebruikers regelmatig beoordelen en
controleren.
Incidentafhandeling (registreren en
evalueren).
Technisch
aanspreekpunt
voor
IBP-incidenten.
Uitvoeren taken conform gegeven
richtlijnen en procedures.
Verantwoordelijk omgaan met IBP bij
hun dagelijkse werkzaamheden.
Communicatie naar alle betrokkenen;
er voor zorgen dat medewerkers op
de hoogte zijn van het IBP-beleid en
de consequenties ervan.
Toezien op de naleving van het
IBP-beleid en de daarbij behorende
processen, richtlijnen en procedures
door de medewerkers.
Voorbeeldfunctie met positieve en
actieve houding t.a.v. IBP-beleid.
Implementeren IBP-maatregelen.
periodiek
het
onderwerp
informatiebeveiliging
onder
de
aandacht
te
brengen
in
werkoverleggen, beoordelingen etc.;
Rapporteren
voortgang
m.b.t.
doelstellingen IBP-beleid aan bestuur.

Verantwoordelijk omgaan met IBP bij
hun dagelijkse werkzaamheden.
Indien van toepassing, communicatie
naar alle betrokkenen; er voor zorgen
dat bijv. ouders of leerlingen op de
hoogte zijn van het IBP-beleid en de
consequenties ervan.
Voorbeeldfunctie met positieve en
actieve houding t.a.v. IBP-beleid.
periodiek
het
onderwerp
informatiebeveiliging
onder
de
aandacht te brengen in bijv.
werkoverleggen
of
bouwvergaderingen.

Diverse
aanvullende
beleidsstukken,
richtlijnen, procedures en protocollen,
waaronder:
●

Toegangsmatrix
diverse
informatiesystemen en netwerk

Communiceren, informeren en toezien op
naleving van o.a.:
●
●
●
●
●
●
●

IBP in het algemeen
Regels passend onderwijs
Hoe omgaan met leerling dossiers
Wie mogen wat zien
Gedragscode
Omgaan met sociale media
Mediawijs maken

Communiceren, informeren en toezien op
naleving van o.a.:
●
●
●
●
●
●
●

IBP in het algemeen
Regels passend onderwijs
Hoe omgaan met leerling dossiers
Wie mogen wat zien
Gedragscode
Omgaan met sociale media
Mediawijs maken
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7. Bijlagen I – beleid specifiek

7.1 datalekken
Deze paragraaf biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van
beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en
datalekken.
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.
⮚ Betrokkene; de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Door deze meldplicht zijn ook scholen verplicht
melding te maken van ernstige datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het nalaten van deze melding
kan leiden tot een fikse boete.
De meldplicht is alleen van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld in de
leerling administratie of digitale leermiddelen. Als de school gebruik maakt van leveranciers, zoals uitgevers
of distributeurs, die persoonsgegevens ontvangen van de school, dan moet de school met deze bewerkers
aanvullende afspraken over het melden van datalekken.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, óf
waarbij het niet valt uit te sluiten is dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Een klassiek voorbeeld van
een datalek is een hack waarbij een database met persoonsgegevens is gestolen. Maar het verliezen van een
usb-stick met daarop de adresgegevens van groep 3, is ook een datalek.
De meldplicht geldt voor de verantwoordelijke van de persoonsgegevens, dat is dus het schoolbestuur. Een
leverancier is een bewerker voor de school. Er kan worden afgesproken dat een bewerker namens de
verantwoordelijke de melding doet, maar dat gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Als er een datalek is, moet daar binnen 72 uur na ontdekking van het lek melding van worden gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Er zijn vier rollen die onderscheiden moeten worden om een beveiligingsincident en/of datalek succesvol af
te handelen:
1. Ontdekker (medewerker); degene die het beveiligingsincident of datalek op het spoor komt en het proces in
werking stelt.
2. Meldpunt (servicedesk); de Functionaris gegevensbescherming zal alle beveiligingsincidenten registreren en
verder verwerken.
3. Melder (functionaris gegevensbescherming); degene die verantwoordelijk is voor het melden van een datalek bij
de Autoriteit Persoonsgegevens; bij ons is dat de bestuurder.
4. Technicus; degene die de oorzaak van het datalek kan vinden en kan (laten) repareren.
Wij hanteren zeven stappen in het geval zich een datalek voordoet:
1. Ontdekken; de ontdekker merkt een beveiligingsincident op. Via eigen waarneming of via waarneming van een
derde. De ontdekker verzamelt zoveel mogelijk informatie over het beveiligingsincident en meldt het bij de
Functionaris Gegevensbescherming.
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2.

Inventariseren; de Functionaris Gegevensbescherming bepaalt dan of er voldoende informatie omtrent het
beveiligingsincident bekend is. Zo niet, dan zet hij / zij aanvullende vragen uit bij ‘de ontdekker’ en / of ‘de
technicus’.
De volgende informatie wordt daarna vastgelegd:
samenvatting van het beveiligingsincident, wat is er met de gegevens gebeurt, wat voor gegevens zijn het
(bijzondere gegevens of van gevoelige aard)
datum/periode van het beveiligingsincident
aard van het beveiligingsincident
omschrijving van de groep betrokkenen
aantal betrokkenen
type persoonsgegevens in kwestie
3. Beoordelen; wanneer de Functionaris Gegevensbescherming voldoende informatie heeft verzameld, en een
datalek vermoedt, stuurt deze ‘de melder’ een verzoek om de verzamelde informatie te bekijken. De Functionaris
gegevensbescherming beoordeelt de feiten om te bepalen of een melding aan de Autoriteit persoonsgegevens
en/of betrokkenen vereist is.
Bij de beoordeling of er sprake is van een ‘melding plichtige datalek’, wordt er 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 dit gemeld worden bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
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.
4. Repareren (indien noodzakelijk); ‘de technicus’ wordt gevraagd te achterhalen wat de oorzaak van het
beveiligingsincident is en moet de oorzaak (laten) verhelpen. De technicus legt onderstaande vast:
Technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de inbreuk te verhelpen en verdere inbreuk te
voorkomen. Voorgaande voor zover de oorzaak bekend is.
Zijn de gelekte gegevens onbegrijpelijk voor degenen die er kennis van heeft kunnen nemen? Hoe zijn de
gegevens onbegrijpelijk gemaakt (versleuteld)?
5. Melden; indien de conclusie bij stap 3 is dat er melding gedaan moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(en eventueel betrokkenen), dan zal ‘de melder’ dit binnen twee werkdagen doen. 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/actionpage?0.
6. Vastleggen; alle informatie, die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan, wordt gearchiveerd door
de Functionaris Gegevensbescherming, waarmee het incident is afgesloten. De Functionaris
Gegevensbescherming verstuurt een samenvatting van de genomen maatregelen aan ‘de ontdekker’.
7. Informeren betrokkene: als de datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene, dan moet het datalek ook aan de betrokkenen zelf worden gemeld. Dat zijn medewerkers, leerlingen
(of hun ouders als zij jonger zijn dan 16 jaar).
De Functionaris Gegevensbescherming maakt twee keer per jaar een analyse van de meldingen van
beveiligingsincidenten en datalekken in samenwerking en bespreekt deze met het College van Bestuur.
In de analyse wordt ingegaan op eventuele structurele ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om
maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
Voorbeeldformulier datalekken:

januari 2020
15

januari 2020
16

7.2 archief- & vernietigingsbeleid
Personeelsgegevens worden op twee plekken verzameld: op bestuursniveau (bijv. om salarissen uit te
kunnen betalen) en op de scholen (bijvoorbeeld om leerkrachten toegang te kunnen bieden tot
softwarepakketten zoals Parnassys).
Het papieren personeelsdossier zal op korte termijn verdwijnen (ons administratiekantoor is bezig om de
mogelijkheden te creëren om dit digitaal te archiveren. Papieren personeelsdossiers die nu nog aanwezig
zijn, dienen in een afgesloten kast bewaard te worden (de directeur van de school is in het bezit van de
sleutel van die kast).
Wet- en regelgeving:
Artikel 1 Bewaartermijnen
Hierbij onderscheiden we:
1. Administratie personeel / salaris: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij
de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
2. Administratie sollicitanten: de persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend
verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is
geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van betrokkene gedurende een jaar na
beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Artikel 2 Oud-personeel
De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een verwerking van persoonsgegevens
betreffende oud-personeelsleden.
De verwerking geschiedt slechts voor:
I) het onderhouden van contacten met oud-personeelsleden;
II) het verzenden van informatie aan oud-personeelsleden;
III) het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van
derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
IV) het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer
van de betrokkene;
b) gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de het oud-personeelslid voor de
verantwoordelijke werkzaam is geweest;
c) gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
d) een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c;
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a) degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de lid I) bedoelde activiteiten
of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b) anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de WBP;
c) De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij diens
overlijden.
Als basisschool bewaren we verschillende gegevens over een leerling in het zogeheten leerling dossier. Dit
dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het onderwijs aan en de
begeleiding van de leerling. Het leerling dossier kan de volgende gegevens over een leerling bevatten:
gegevens over in- en uitschrijving;
gegevens over afwezigheid;
adresgegevens;
gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
het onderwijskundig rapport;
gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;
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-

verslagen van gesprekken met de ouders;
de resultaten van eventueel (psychologisch) onderzoek.

Een leerling dossier maakt het dus mogelijk om de ontwikkeling, het gedrag en leerprestaties van een
leerling systematisch in beeld te brengen en te volgen. Ook kan een leerling dossier bijzondere
persoonsgegevens bevatten (gegevens over de gezondheid van de leerling). Gelet op de aard van de
verwerking van persoonsgegevens in een leerling dossier en het feit dat kinderen extra kwetsbaar zijn,
moeten wij dus zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
De regels voor bewaartermijnen die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) golden,
veranderen niet onder de AVG. Dat betekent dat de school het leerling dossier 2 jaar mag bewaren nadat de
leerling van school is gegaan. Net als nu geldt onder de AVG in sommige situaties een langere bewaartermijn.
Situaties met langere bewaartermijnen De AVG-regels voor bewaartermijnen gaan naast een aantal huidige
regels voor langere bewaartermijnen bestaan, zoals:
In het lager en voortgezet onderwijs geldt dat u gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving 5
jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven;
Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet u als school 3 jaar
na het vertrek van de leerling bewaren;
Op scholen bewaren we adresgegevens van oud-leerlingen en oud-medewerkers voor het organiseren van
reünies. We vragen voor het verlaten van de basisschool aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen of wij
de adresgegevens langer voor dit doel mogen bewaren.
Papieren dossiers van leerlingen en oud-medewerkers dienen fysiek vernietigd worden. Dit wordt gedaan
onder supervisie van de functionaris Privacy. Jaarlijks worden de dossiers die voor vernietiging in
aanmerking komen geïnventariseerd en aangemeld. De functionaris haalt op de locaties de dossiers op en
controleert de termijnen en namen alvorens de dossiers door een erkend bedrijf te laten vernietigen.
Hiervoor ontvangt de functionaris bewijs.

7.3 back-ups en de AVG
Binnen de AVG geldt, hebben mensen het recht op vergetelheid. Dit houdt in dat wij het in bepaalde gevallen verplicht zijn
om iemands gegevens te verwijderen als diegene hierom vraagt.
In het kader van ‘back-ups’ handelen wij als volgt:
Uit inventarisatie blijkt van welke gegevens wij back-ups moet bijhouden. Wij moeten kunnen aantonen dat deze
gegevens noodzakelijk zijn. Dat is onderdeel van uw verantwoordingsplicht.
- Wij informeren mensen goed over welke aanvullende bewaartermijn noodzakelijk is voor back-ups (zie
bovenstaande paragraaf).

7.4 digitale onderwijsmiddelen; checklist
Onderstaande stappen zijn een handreiking om de juiste weg te bewandelen bij het maken van afspraken en
het opstellen van contracten met leveranciers van (online)digitale onderwijsmiddelen en
administratiesystemen.
⮚ STAP 1
Controleer of er door de leverancier van digitale onderwijsmiddelen (waaronder ook apps) en school- en
leerling administratiesystemen persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld moet je inloggen met
gebruikersnaam en wachtwoord of staan toetsresultaten op naam online). Lees hiervoor de privacy bijsluiter
van het product.
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Worden er door de leverancier persoonsgegevens verwerkt (uitgewisseld, opgeslagen)?
Nee

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt; het lesmateriaal kan zonder verdere afspraken gebruikt worden.

Ja

Er worden persoonsgegevens verwerkt, hierdoor is de privacywetgeving hierop van toepassing en zal er een
schriftelijke overeenkomst afgesloten moeten worden. Ga naar STAP 2

⮚ STAP 2
Worden de persoonsgegevens opgeslagen in een EU lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland?
Nee
Ja

Ga verder naar STAP 5
Er worden persoonsgegevens verwerkt in een EU lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland? Met de
leverancier mogen persoonsgegevens uitgewisseld worden als er een verwerkersovereenkomst afgesloten is.
Ga verder naar STAP 3

⮚ STAP 3
Veel leverancier van digitale onderwijsmiddelen hebben het 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’
ondertekend. Bij het convenant hoort een modelverwerkersovereenkomst waarmee je als schoolbestuur
(verwerkingsverantwoordelijke) de juiste afspraken maakt met leveranciers. Kijk aangesloten leveranciers
op: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
Heeft de leverancier het convenant ondertekent?
Nee
Ja

De leverancier staat niet in de lijst; Ga verder naar STAP 4
Heeft de leverancier het convenant ondertekend, dan is hij verplicht om de model verwerkersovereenkomst
inclusief de bijbehorende bijlagen te gebruiken.
Omdat het grootste deel van het model is gebaseerd op wetgeving, is de ruimte om af te wijken zeer beperkt.
Bij het gebruik van het model geldt de regel: ‘pas toe of leg uit’. Een leverancier die afwijkt van de (letterlijke)
tekst van het model, is verplicht om in een aparte bijlage toe te lichten waarom er is afgeweken, en wat de
wijzigingen precies zijn.

Gebruikt de leverancier, die het convenant heeft ondertekend, de model verwerkersovereenkomst?
Nee

Als verwerkingsverantwoordelijke (schoolbestuur) kun je eisen dat de leverancier het model gaat gebruiken.
Gaat de leverancier hier niet op in, meldt dat dan bij Kennisnet via ibp@kennisnet.nl

Ja

Als het model wordt gebruikt, dan worden in ieder geval de juiste juridische afspraken gemaakt. De
modelverwerkersovereenkomst bevat geen informatie over concrete digitale onderwijsmiddelen van
leveranciers. Die informatie staat in de bijlagen die bij de modelverwerkersovereenkomst horen.
Controleer daarom de verwerkersovereenkomst en de bijlagen. Als deze inhoudelijk akkoord zijn dan moeten
zowel de verwerkersverantwoordelijke als de leverancier (de verwerker) de overeenkomt en de bijlagen
ondertekenen.
Zie voor veel gestelde vragen: http://www.privacyconvenant.nl/faq/

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Dat betekent dat alleen een
bestuurder bevoegd is om de (model)verwerkersovereenkomst en de bijlagen te tekenen. Het bevoegd
gezag kan iemand mandateren om namens het bestuur akkoord te geven op verwerkersovereenkomsten,
maar de bestuurder blijft daar eindverantwoordelijk voor.
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Na ondertekening kan het digitale product door alle scholen, die vallen onder het bestuur dat getekend
heeft, gebruikt worden. Vooropgesteld dat ook de eventuele licentie voor al de scholen is aangeschaft.
⮚ STAP 4
De leverancier heeft het convenant niet ondertekend. Stel de leverancier dan voor om het convenant alsnog
zo snel mogelijk te tekenen.
Als de leverancier het convenant niet heeft ondertekend (en dat ook niet gaat doen) en géén gebruik maakt/
wil maken van de modelverwerkersovereenkomst, moet je het privacyreglement van de leverancier extra
goed beoordelen.
Om te beoordelen of privacy overeenkomsten van een leverancier zelf wel aan de juiste eisen voldoen geeft
het document ‘checklist afspraken leveranciers’ in de Aanpak de nodige informatie.
⮚ STAP 5
Persoonsgegevens mogen alleen opgeslagen/uitgewisseld worden met de EU lidstaten, Noorwegen,
Liechtenstein en IJsland. De belangrijke vraag hierbij is: ‘waar staat de server’?
Met andere landen, de zogenaamde ‘derde landen’, mogen slechts gegevens uitgewisseld worden als er
sprake is van een passend beschermingsniveau, een wettelijke uitzondering of een aparte vergunning van
het ministerie van veiligheid en justitie. (In deze checklist zal de aparte vergunning van het ministerie buiten
beschouwing gelaten worden.)
De landen met een passend beschermingsniveau zijn: Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec),
Faeröer eilanden, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Israël, Uruguay en Zwitserland.
Worden gegevens uitgewisseld met een derde land waar sprake is van een passend beschermingsniveau?
nee

ja

Worden gegevens uitgewisseld
met de VS?

nee

Ga verder naar verder naar STAP 7

ja

Ga verder naar verder naar STAP 6

De leverancier slaat de data op in een derde land waar sprake is van een passend beschermingsniveau. LET
OP: doorgifte naar een derde land moet altijd vóóraf gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nadat er melding is gedaan bij de AP over de gegevensverwerking kan voor het afsluiten van een
overeenkomst STAP 4 gevolgd worden.

⮚ STAP 6
De Verenigde Staten hebben geen passend beschermingsniveau. Maar doorgeven van persoonsgegevens
naar de VS is toegestaan als dat gebeurd op grond van het EU-VS Privacy Shield.
Amerikaanse bedrijven kunnen zich aanmelden voor het Privacy Shield programma. Dat kan sinds 1 augustus
2016. Zodra de bedrijven gecertificeerd zijn is het niet nodig bij uitwisseling van persoonsgegevens een
Europese Modelcontract (zie stap 7) met hen af te sluiten. Er wordt vastgelegd hoe men Europese data moet
behandelen en hoe het doorgeven ervan moet plaatsvinden. Doorgifte door de leverancier naar ‘derde
bedrijven’ is alleen onder strenge verplichtingen mogelijk. Bedrijven die non-compliant zijn worden van de
lijst verwijderd.
Zie voor de deelnemende organisaties: https://www.privacyshield.gov/list
Staat de leverancier op de lijst van deelnemers van het Privacy Shield
nee
ja

De leverancier staat niet op de lijst; Ga naar STAP 7
De leverancier staat wel op de lijst; Ga dan verder met STAP 4

⮚ STAP 7
Er is bij de uitwisseling met een derde land geen sprake van een passend beschermingsniveau, maar wel van
een wettelijke uitzondering. In deze stap worden alleen de uitzonderingen benoemd die relevant zijn voor het
onderwijs.
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wettelijke uitzondering

toelichting

Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Betrokkenen moeten niet alleen expliciet worden
geïnformeerd over doel, doelbinding, maar ook over het
beschermingsniveau van het derde land en wat de
leverancier allemaal met de persoonsgegevens mag doen.

Gebruik maken van een onveranderd contract zonder
aanvullingen

Hiervoor zal de verwerkingsverantwoordelijke contact
moeten opnemen met de leverancier. Vervolgens zijn er
drie standaard contracten voor dit soort situaties, waarvan
de Standard Contractuel Clauses (SCC’s) in deze context
van belang is. De leverancier zal dus 100% akkoord moeten
gaan met het standaard contract zonder wijzigingen en/of
aanvullingen!

Advies bij stap 7:
Zoek een (Europees) alternatief. Dit kost veel meer dan een (gratis) digitaal onderwijsmiddel oplevert.

7.5 opslagmedia – beleid op gebruik & vernietiging
Stichting Nutsscholen Geldrop maakt geen gebruik van lokale opslagmedia. Gegevens worden opgeslagen in
de ‘Cloud’. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten met de leverancier.

7.6 register van verwerkingsactiviteiten
De AVG stelt dat wij bestuurlijk aan onze ‘verantwoordingsplicht’ dienen te voldoen (accountability).
Hieronder valt dat wij een register van verwerkingsactiviteiten dienen bij te houden. De functionaris
gegevensbescherming zal dit bijhouden, conform onderstaand voorbeeld:
Naam
afdeling:

of

Soort gegeven:

Doel van de
gegevensverwerking:

Is er bewijs van
transparante
voorlichting van
betrokkene?
ja / nee

Mandaat op
toelichting (wie mag
wat zien)

- ………………
- ………………
- ………………
- ………………

7.7 toegangsbeveiliging (gebouwelijk)
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Onze gebouwen zijn voorzien van een alarm met een gepersonaliseerde procedure voor toegang. Ook hier gaat het om
persoonsgegevens in het licht van de AVG. Met de bedrijven die voor ons deze dienstverlening verzorgen, zijn
bewerkersovereenkomsten afgesloten (zie hoofdstuk 7).

7.8 toegangsrechten & inlogprocedures
Iedere medewerker heeft een voor hem of haar passende toegang tot gegevens (zie het verwerkingsregister
van de Functionaris Gegevensbescherming). Elke medewerker heeft de daarbij behorende toegangsrechten.
Voor de inlogprocedures hanteren wij de volgende afspraken:
Het systeem is zodanig ingesteld dat er regelmatig een wijziging van het wachtwoord gevraagd wordt.
Tijdens scholing en informatievoorziening aan onze medewerkers benadrukken wij het belang van unieke
wachtwoorden en het belang om deze strikt persoonlijk te houden.

7.9 taakomschrijving Functionaris Gegevensbescherming
Binnen de Stichting Nutsscholen Geldrop is een Functionaris Gegevensbescherming persoonsgegevens
aangesteld. Zijn / haar taken en verantwoordelijkheden zijn helder geformuleerd en bestaan tenminste uit de
volgende taken:
het registreren van verwerkingen van gegevensverwerkingen
het adviseren van de verantwoordelijke, en alle bij gegevens betrokken medewerkers over hun (wettelijke)
verplichtingen
toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede de naleving van het privacy beleid, met inbegrip van de
toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij verwerking betrokken personeel
samenwerking met de toezichthoudende (privacy) autoriteiten
optreden als contactpunt van de toezichthoudende autoriteit
hij / zij houdt een register bij van de verwerking van:
✔ alle typen persoonsgegevens
✔ de gegevens van de bewerker van die gegevens
✔ de doeleinden van die gegevensverwerking
✔ een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens
✔ een beschrijving van de categorieën betrokkenen (intern en extern)
✔ indien er sprake is van het doorgeven van die gegevens buiten de EU
de van toepassing zijnde bewaar- en vernietiging maatregelen en de opvolging daarvan
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8. Bijlage II - voorbeelddocumenten t.b.v. medewerkers
(bijlagen bij de arbeidsovereenkomst)

8.1 privacy regelement personeel
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon;
b.
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c.
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel
van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op
verschillende personen;
d.
Verantwoordelijke: College van Bestuur
e.
Beheerder: degene die namens het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de
dagelijkse zorg, voor de verwerking, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens,
voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.
De eindverantwoordelijk schoolleider is beheerder van de verwerkingen van
persoonsgegevens die op zijn school plaatsvinden.
f.
Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te
zijn onderworpen;
g.
Gebruiker: degene die gerechtigd is kennis te nemen van bepaalde gegevens in een
persoonsregistratie,
deze in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen;
h.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
i.
Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
j.
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
k.
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens, voor zover die geheel of grotendeels afkomstig zijn uit gegevens die
in een bestand zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband
met andere gegevens, zijn verkregen;
l.
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
worden verwerkt;
m.
College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens;
n.
C.A.O.: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs
o.
IBP: Informatiebeveiliging en Privacy
p.
Bevoegd gezag: het College van Bestuur
q.
School: een school ressorterend onder bevoegd gezag van het College van Bestuur
r.
Vrijstellingsbesluit: Besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), houdende aanwijzing
van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in
artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
2.1.
Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens – als bedoeld in artikel 5 van
dit reglement – van betrokkenen – als nader omschreven in artikel 4 van dit reglement –
die door de verantwoordelijke of in diens opdracht worden verwerkt, voor zover de
gegevens eenvoudig kunnen worden herleid tot individuele personen.
2.2.
Dit reglement is niet van toepassing op persoonsgegevens opgenomen in dossiers
van vertrouwenspersonen en van de klachtencommissie.
De persoonsgegevens, opgenomen in de dossiers als vermeld in dit lid, zijn in beginsel
vertrouwelijk en dienen ook als zodanig behandeld te worden.
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2.3.

c.

Dit reglement heeft tot doel:
a. De persoonlijke levenssfeer van ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt te
beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste
gegevens;
b. Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt, respectievelijk worden
gebruikt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
De rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
3.1.
De gegevensverwerking heeft tot doel:
- het kunnen beschikken over rechtmatig verkregen informatie ten behoeve van de
bedrijfsvoering van een school, onderscheidenlijk het uitvoering geven aan wettelijke
taken;
- het adequaat kunnen voldoen aan de vraag, gegevens te verstrekken aan personen of
instanties met een publiekrechtelijke taak.
3.2.
De verwerking geschiedt onder andere voor:
- de behandeling van personeelszaken;
- het leidinggeven aan de werkzaamheden van de betrokkene; - het vaststellen
en doen uitbetalen van salarisaanspraken;
- het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een
dienstverband;
- de opleiding van de betrokkene;
- de bedrijfsmedische zorg voor de betrokkene;
- het bedrijfsmaatschappelijk werk;
- de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;
- de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
- de uitvoering van voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarden;
- het verlenen van ontslag;
- het innen van vorderingen, met inbegrip van het in handen van derden stellen van de vorderingen;
- het behandelen van geschillen;
- het doen uitoefenen van accountantscontrole;
- de overgang van de betrokkene naar of de tijdelijke tewerkstelling van de betrokkene bij een
ander onderdeel van de school waaraan de verantwoordelijke is verbonden;
3.3.
- de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
Over de volgende persoonscategorieën kunnen gegevens worden verwerkt:
1. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor bepaalde tijd met uitzicht op
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
of met een flexibele arbeidsovereenkomst;
2. uitzendkrachten;
3. gedetacheerden;
4. personen die in het kader van een opdracht arbeid verrichten;
5. aspirant personeelsleden (sollicitanten);
6. oud personeelsleden;
7. stagiaires;
8. vrijwilligers.
Artikel 5 Soorten gegevens
De volgende soorten van gegevens kunnen worden verwerkt:
a) BSN, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede
bank- en girorekeningnummer van de betrokkene, eventueel overlijdensdatum;
b) Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a);
c) Nationaliteit en geboorteplaats, burgerlijke staat, leefvorm en roepnaam;
d) Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;
e) Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
f) Gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende
de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;
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g)

Gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid
wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met
uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte, worden opgenomen;
h) Gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun
arbeidsomstandigheden;
i) Gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de
betrokkenen voor zover die overigens noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;
j) Gegevens met het oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de
loopbaanbegeleiding voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
k) Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en
ander geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkenen;
l) Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van betrokkenen;
m) Andere dan de onder a tot en met l bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge, of noodzakelijk is met het oog op, de toepassing van een andere wet;
n) Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie; voorwaarde hierbij is dat die
gegevens door de betrokkenen zelf zijn verstrekt of hem bekend zijn;
Artikel 6 Bijzondere persoonsgegevens
1. De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging,
etnische afkomst, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede
persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden.
Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van
dat gedrag.
2. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands etnische afkomst te verwerken is
niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
a) met het oog op de identificatie van de betrokkenen en slechts voor zover dit voor dit doel
onvermijdelijk is;
b) met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een
bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te
verminderen slechts indien:
- dit voor dat doel noodzakelijk is:
- de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkenen, van diens
ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op
grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een
minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort
Artikel 7 De wijze waarop persoonsgegevens worden verkregen
De gegevens genoemd in artikel 5 worden door betrokkene voor zover mogelijk bij de sollicitatie
dan wel indiensttreding verstrekt, dan wel door de afdeling Personeel en Organisatie van het
stafbureau, en/of de salarisadministratie en de personeelsadministratie van de school verzameld,
in het bestand opgenomen en actueel gehouden.
Artikel 8 Verstrekken van persoonsgegevens
8.1.
Binnen de organisatie van de verantwoordelijke worden uit de bestanden door de
gebruiker persoonsgegevens verstrekt aan bewerkers voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van hun taak of voor behandeling van geschillen.
8.2.
Buiten de gevallen waarin dat wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift worden
uit de bestanden persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover zulks noodzakelijk
is met het oog op:
a) een voor de betrokkenen geldende arbeidsvoorwaarde:
b) de salarisadministratie:
c) de administratie betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging
van een dienstverband;
d) de administratie van de personeelsvereniging;
e)
de opleiding;
f) de bedrijfsmedische organisatie;
g) de bedrijfsbeveiliging:
h) de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander
onderdeel van de school waaraan de verantwoordelijke is verbonden:
i) het verlenen van ontslag:
j) het in handen van derden stellen van vorderingen:
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k)
l)

het behandelen van geschillen:
het doen verrichten van controle door een accountant en/of rijks
accountant.
8.3.
Voorts kan informatie door of namens de verantwoordelijke worden verstrekt aan
overheids- en semi-overheidsorganen in het kader van de aan hen opgedragen
uitvoering van wetten en regelingen en aan organisaties waarvan de activiteiten
voortvloeien uit een wettelijke regeling.
8.4.
In aanvulling op het in lid 2 en 3 gestelde kunnen persoonsgegevens als in lid 2 en 3
nader gespecificeerd aan derden worden verstrekt, indien zulks in het belang van de
personeelsleden wordt geacht. Daartoe zal eerst worden overgegaan nadat het
voornemen daartoe op deugdelijke wijze aan betrokkenen of hun wettelijke
vertegenwoordigers is bekend gemaakt en zij gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid zijn geweest een verzoek in te dienen zodanige verstrekking van gegevens
achterwege te laten.
8.5.
Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij niet direct tot individuele
personen herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek voor zover:
- het onderzoek een algemeen belang dient:
- de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is:
- het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt en
- bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene niet onevenredig wordt geschaad
8.6.
Indien medewerkers op eigen verzoek, met toestemming van hun leidinggevende, thuis
werken dienen ze bereikbaar te zijn. Daartoe zijn bereikbaarheidsgegevens van
medewerkers (e-mail adres en/of privé-telefoon naar keuze van de betreffende
medewerker) beschikbaar.

Artikel 9 Rechten betrokkenen: inzage, verzoek tot correctie, klachten
9.1.
Elke betrokkene heeft het recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van
de persoonsgegevens die omtrent hem/haar worden verwerkt.
9.2.
Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dit
verzoek hieraan voldoet. Dit verzoek kan gestuurd worden aan de Functionaris
Gegevensbescherming.
9.3.
Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde van hem/haar
opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het
systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, draagt de beheerder
binnen een maand zorg voor verbetering, aanvulling of verwijdering.
9.4
Indien de beheerder twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, dan vraagt hij zo spoedig
mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te
verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek van de
beheerder wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is
geleverd.
9.5.
IDe betrokkene kan klachten over de toepassing van het privacyreglement kenbaar
maken bij de Functionaris Gegevensbescherming. Indien de klacht betrekking heeft op
artikel 30, derde lid, de artikelen 35, 36 of 38, tweede lid of de artikelen 40 of 41 WBP en
niet op bevredigende wijze is afgehandeld, kan de betrokkene zich op grond van artikel
46 WBP binnen 6 weken via een verzoekschriftprocedure wenden tot de rechtbank.
Artikel 10 Toegang tot persoonsgegevens
10.1. Toegang tot de persoonsgegevens personeel hebben:
- De verantwoordelijke;
De beheerders;
De door de beheerders aangewezen gebruikers/bewerkers voor de
persoonsgegevens over de tot hun werkgebied behorende betrokkenen.
10.2. De verantwoordelijke zal via een coderings- en wachtwoordbeveiliging in het systeem de
verschillende functionarissen als bedoeld in lid 1 toegang geven tot bepaalde
gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun
werkzaamheden dit vereisen.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid
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Het bevoegd gezag is de verantwoordelijke van de persoonsgegevens. Het bevoegd gezag draagt
zorg voor de naleving van het reglement alsmede voor de juistheid van de verzamelde gegevens.
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving
van de privacywetgeving en rapporteert zijn/haar bevindingen aan het College van Bestuur. De FG
zorgt voor het afhandelen van vertrouwelijke informatiebeveiligingsincidenten. De FG heeft
regelmatig overleg met het College van Bestuur.
Artikel 12 Geheimhouding en beveiliging
12.1. De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand
der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau,
gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met
zich meebrengen.
12.2. Gelijke plicht rust op de beheerder, gebruiker en bewerker.
12.3. Functionarissen die uit hoofde van hun functie kennis nemen van persoonsgegevens uit het
bestand, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening
van hun functie nodig is en niet aan onbevoegden mede te delen.
Artikel 13 Bewaren, anonimiseren en vernietigen van gegevens
13.1. De persoonsgegevens en financiële gegevens worden uit de bestanden verwijderd twee
jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve
van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij een langere termijn doelmatig wordt
geacht of wettelijk noodzakelijk is.
13.2. Indien de bewaartermijn van twee jaar is verstreken worden de desbetreffende gegevens
verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van een jaar.
13.3. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele
personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard
blijven.
13.4. Persoonsgegevens van personen waarmee na een sollicitatieprocedure geen vorm van
dienstverband wordt aangegaan, worden uit het bestand verwijderd op een daartoe
strekkend verzoek van de betrokkene, doch in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de
sollicitatieprocedure is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de
betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden
bewaard.
13.5. Persoonsgegevens van personen die een open sollicitatie hebben ingediend, worden na
zes maanden uit het bestand verwijderd, tenzij de betrokkene zelf om verlenging van
deze bewaartermijn verzoekt.
13.6. De betrokkene heeft het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon
herleidbare gegevens. Daartoe dient deze een schriftelijk en gemotiveerd verzoek
in bij de verantwoordelijke. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien
bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel indien ter zake
van het dienstverband een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden
gemaakt.
13.7. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de desbetreffende gegevens hetzij
vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.
De verantwoordelijke deelt zijn beslissing schriftelijk aan de betrokkenen mee.
Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen
14.1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de
gehele looptijd van de verwerking van de persoonsgegevens.
14.2. In geval van overdracht of overgang van de bestanden naar een andere verantwoordelijke
dient de betrokkene van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen overdracht of
overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden
gemaakt.
Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur op 19 april 2019 nadat
overeenkomstig de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Scholen, door het
personeelsdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad met het reglement is
ingestemd en treedt in werking met ingang van 19 april 2019 .
Dit reglement kan aangehaald worden als Privacyreglement Persoonsgegevens Personeel
Stichting Nutscholen Geldrop.
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Artikel 16 Inzage reglement
16.1. De verantwoordelijke zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van
dit reglement vermelden.
16.2
Dit reglement ligt ter inzage voor ieder, van wie persoonsgegevens verwerkt zouden
kunnen worden.
Betrokkene:………………..

Verklaart het beleid AVG 2018 algemene verordening gegevensbescherming te hebben gelezen en verklaart
zich te conformeren aan de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de actor ‘verwerker’ en
‘betrokkene’ en is op de hoogte van de consequenties en de nemen maatregelen conform de CAO PO, bij het
schenden van deze verordening. U heeft onderstaande ‘vereisten voor werknemers’ gelezen, de bullits
aangekruist en u conformeert zich aan deze vereisten.
Voor akkoord:

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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Vereisten werknemers:
Stichting Nutscholen Geldrop verwacht van alle medewerkers dat zij kennis hebben genomen van en
handelen naar het beleidsstuk AVG zoals is vastgesteld door de RvT en is goedgekeurd door de GMR.
Doelstelling:
Om imagoschade te voorkomen en om een negatieve impact op alle betrokkenen (ouders, leerlingen,
medewerkers) van Stichting Nutscholen Geldrop te vermijden, moet deze stichting vertrouwelijke en
gevoelige gegevens tegen verlies beschermen.
Omvang:
✔ Elke werknemer of individu met toegang tot de systemen of gegevens van Stichting Nutsscholen Geldrop.
✔ Alle gegevens m.b.t. ouders/verzorgers en leerlingen van de school. Denk hierbij aan NAW, vertrouwelijke
gegevens, resultaten etc. Voor details verwijzen wij u naar beleidsstuk AVG.
Vereisten van de werknemer: (kruis aan)
o U heeft de privacy training gevolgd en stem in met de naleving van het beleidsplan AVG.
o Indien U een onbekend, niet begeleid of niet gemachtigd individu bij één van onze scholen en/of de
Kinderopvang ziet, brengt u direct de directie van de school op de hoogte.
o U mag het onderwerp of de inhoud van gevoelige of vertrouwelijke gegevens niet openbaar , of via systemen of
communicatiemiddelen die niet door de Stichting Nutscholen Geldrop worden gecontroleerd onthullen. Het
gebruik van externe e-mailsystemen bijvoorbeeld, die niet door Stichting Nutscholen Geldrop worden gebruikt
om gegevens te verdelen, is niet toegestaan.
o Houd uw bureau altijd schoon. Om de veiligheid van gegevens te waarborgen moet u controleren dat alle
relevante gedrukte en geschreven gegevens niet onbewaakt op uw bureau achterblijven.
o Indien u uw werkplek verlaat vergrendelt u het beeldscherm/computer waarmee u werkt.
o U moet alle systemen die gebruikt worden conform het wachtwoordbeleid beveiligen. Deze wachtwoordgegevens
moeten uniek zijn en mogen niet voor andere externe systemen of diensten gebruikt worden.
o U houdt uw wachtwoord geheim. Het noteren op papier van deze wachtwoorden is niet toegestaan. U bewaart
dit wachtwoord in de hiervoor beschikbaar gestelde app.
o Indien het arbeidscontract beëindigd is moet u alle records die persoonlijke gegevens bevatten, in welk format
ook teruggeven aan de werkgever.
o U moet onmiddellijk de ICT-medewerker op de hoogte brengen ingeval een apparaat met relevante gegevens
(bijv. Mobiele telefoon laptops, IPad enz.) verloren gaat.
o Wanneer u een systeem of proces aantreft waarvan u vermoedt dat het dit beleid of de doelstelling van
informatiebeveiliging niet naleeft, moet u de privacy functionaris op de hoogte brengen zodat deze de juiste actie
kan ondernemen.
o Indien u toestemming heeft om op afstand te werken, moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen om uw
gegevens correct te behandelen. Vraag raad aan de directie indien u niet goed weet welke uw
verantwoordelijkheden zijn.
o Controleer dat de middelen die de gegevens bewaren niet onnodig in het zicht worden geplaatst, bijvoorbeeld op
de achterbank van uw auto.
o Gegevens die te verplaatsen zijn, mogen alleen overgedragen worden via veilige transfermechanismen die door
het bedrijf ter beschikking zijn gesteld (bijv. geëncrypteerde USB-sticks, bestandsdeling, e-mail enz.). De
werkgever zal u hiertoe systemen of apparaten ter beschikking stellen. U mag geen andere mechanismen
gebruiken om relevante gegevens te behandelen. Indien u vragen heeft over een transfermechanisme, of indien
het niet aan uw behoeften voldoet moet u dit opnemen met de ICT-medewerker.
o Alle gegevens die op een draagbaar apparaat (zoals een USB-stik, laptop) worden overgezet, moeten
geëncrypteerd zijn volgens de beste praktijken en de branche en de geldende wetten en regelgeving. Indien er
twijfel is over de vereisten vraag dan advies aan de ICT-medewerker.
o U vraagt toestemming aan de ouders/verzorgers voor het gebruik van foto/beeldmateriaal anders dan is
overeengekomen bij de toestemming die aan de school is gegeven.
o U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw eigen telefoon/iPad/devices indien u gebruikt maakt van
apps waarbij ook gegevens van ouders/verzorgers/leerlingen staan.
o U geeft toestemming voor het gebruik van uw foto en uw naam voor het plaatsen op de website van de school.
o U handelt en conformeert u aan het protocol sociale media en mobiele apparatuur.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.2 learscreen & cleardesk beleid
Clear desk
Het is belangrijk dat werkplekken vrij gemaakt worden van belangrijke informatie als u weg gaat. Dit doet
men door de richtlijnen voor ‘Clear Desk’ te volgen. Clear Desk betekent dus dat er geen belangrijke
informatie op de werkplek achter blijft maar het goed opgeborgen wordt als de werkplek verlaten wordt.
Binnen Stichting Nutscholen Geldrop worden geen USB-sticks externe harde schijven en andere losse
gegevensdragers gebruikt.
Clear screen
Bij clear screen moet het computerscherm vergrendeld worden als de werkplek verlaten wordt. Als men weg
gaat, voor kortere of voor langere tijd, moet men tenminste het beeldscherm blokkeren, bijvoorbeeld door de
toets-combinatie [WINDOWS & L]. Als men voor langere tijd de werkplek verlaat is het daarnaast wenselijk
de computer uit te schakelen of in slaapstand te zetten om nodeloos energieverbruik te voorkomen. Als men
de computer vergrendeld, uitlogt, op stand-by of uit zet, kan men de computer minder gemakkelijk
overnemen en kunnen gegevens die via de computer te benaderen zijn niet gebruikt worden door personen
die daar geen recht op hebben.
Wat kan er mis gaan?
Als het scherm niet vergrendeld is, kan het zijn dat de computer wordt gebruikt, via directe toegang of
indirecte toegang, Dus toegang van buitenaf (remote) om informatie op te vragen met de rechten van uw
gebruikers-ID op uw computer. Als dat gebeurt, kunnen er bijvoorbeeld persoonsgegevens van leerlingen vrij
komen, maar ook persoonsgegevens van de collega’s of persoonlijke gegevens van de gebruiker zelf.
Als het mis gaat
Geef zo snel mogelijk bij de beveiligingsfunctionaris aan dat er iets is gestolen of dat u weet dat uw computer
is misbruikt. Onderzoek naar hoe het fout kon gaan kan en misschien kan de schade dan nog beperkt
worden. In ieder geval kan de organisatie leren hoe het gat waar men door naar binnen is gekomen kan
worden gedicht en maatregelen hiertegen te nemen. De procedure hiervoor staat beschreven in AVG 2018;
algemene verordening gegevensbescherming-beleid, 2.12.4.

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.3 protocol Sociale Media & mobiele apparatuur
Inleiding
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn bieden de mogelijkheid
om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago. Sociale
media is de verzamelnaam voor alle toepassingen op internet waarmee het mogelijk is met elkaar te
communiceren en informatie te delen. Bij sociale media wordt de content, de informatie die beschikbaar is,
bepaald door de gebruikers. Belangrijk kenmerk van sociale media is informatie snel verspreid kan worden.
Sociale media worden ingezet voor kennisontwikkeling, kennisdeling door gebruik te maken van de kennis
van een grote groep, voor discussie en nieuwsverspreiding. Van belang is te beseffen dat je met berichten op
sociale media (onbewust) de goede naam van de stichting, de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om
deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers
van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een
positieve instelling benaderen.
Stichting Nutscholen Geldrop vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om eenieder die
bij de [naam school] betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.
Uitgangspunten
Stichting Nutscholen Geldrop onderkent het belang van sociale media.
⮚ Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
⮚ Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in
het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel
betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
⮚ De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van eenieder
die betrokken is bij de school.
⮚ Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te
beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.
Sociale media in de school:
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
⮚ Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door
de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
⮚ Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke
informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
⮚ De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
⮚ Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd
openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
⮚ We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie,
foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming van voor hebben gegeven, of als zij daar
negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
⮚ Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op
de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
⮚ Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
⮚ Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de
onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
⮚ Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van
medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.
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⮚
⮚
⮚

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met onze stichting
dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van [naam school].
Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar
leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar
leidinggevende.

C. Voor medewerkers buiten werksituaties
⮚ Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers
en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
⮚ Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke in strijd zijn met
de missie en visie van Stichting Nutscholen Geldrop en de uitgangspunten van dit protocol.
⮚ Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van [naam school].
⮚ Indien de medewerker over Stichting Nutscholen Geldrop publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het
bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van
eventuele officiële standpunten van [naam onderwijsinstelling].
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
⮚ Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle
correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
⮚ Indien het CvB de wijze van communiceren door een medewerker(s) als ‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan
wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111).
⮚ Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en
ontslag op staande voet.
⮚ Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan
verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
⮚ Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of
ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van
school
⮚ Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke
overtreding inhoudt zal door Stichting Nutscholen Geldrop aangifte bij de politie worden gedaan.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.4 responsible disclosure voor medewerkers
Binnen onze stichting vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de
beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in
één van onze systemen heeft gevonden, dan vragen wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat we zo snel
mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze
systemen beter te kunnen beschermen. Wij vragen u ons in alle discretie ons op de hoogte te stellen van
mogelijke kritieke punten binnen ons systeem van de waarborging van de privacy; wij verzoeken u dit eerst
met ons te delen en dit niet naar buiten te brengen. Dit gedrag wordt gekenmerkt door de Engelse term
‘responsible disclosure’; dat wil zeggen ‘het op een verantwoorde wijze openbaren van kritieke
aandachtspunten’.
Wij garanderen u ook onze discretie en zullen eventuele aandachtspunten adequaat oppakken.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl of telefonisch contact op te nemen met onze
veiligheidsfunctionaris 040-7803395.
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek
aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die
zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service,
spam of applicaties van derden;
⮚ Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen
verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wij zeggen toe dat:
⮚ Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum
voor een oplossing;
⮚ Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u
ondernemen met betrekking tot de melding;
⮚ Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een
pseudoniem is mogelijk;
⮚ Wij kunnen u een beloning geven voor uw onderzoek. We zijn daartoe echter niet verplicht. U heeft dus niet
zonder meer recht op een vergoeding. De vorm van deze beloning staat niet van tevoren vast en zal door ons
per geval worden bepaald. Of we een beloning geven en vorm van de beloning hangt af van de
zorgvuldigheid van uw onderzoek, de kwaliteit van de melding en ernst van het lek;
⮚ Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
⮚ In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de
ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag
betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen
om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handeling uitvoert die
volgens het strafrecht strafbaar zijn. Het feit dat <schoolbestuur> geen aangifte tegen u zal doen sluit
niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u
strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.5 wachtwoord beleid
Het belang van correcte omgang met wachtwoorden
Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van de beveiliging van persoonlijke informatie over leerlingen,
ouders en medewerkers. Deze vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden vanaf nu
‘bijzondere gegevens’ genoemd.
Wachtwoorden zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de bijzondere gegevens
van leerlingen, ouders en medewerkers.
Alle medewerkers dienen een goed wachtwoord te kiezen en zijn verantwoordelijk voor de geheimhouding
van hun wachtwoorden en inloggegevens.
Wachtwoorden
Wachtwoorden hebben een bepaalde sterkte nodig om het moeilijker te maken dat ze worden geraden. De
sterkte van een wachtwoord wordt bepaald door de lengte, de complexiteit en de onvoorspelbaarheid.
Zwakke wachtwoorden zijn vaak te kort, zijn te eenvoudig van samenstelling of zijn een eenvoudige toets
combinatie. Hierdoor zijn ze makkelijk te raden of door een Softwareprogramma te kraken. Medewerkers
dienen een sterk wachtwoord te gebruiken bij de verschillende programma's.
Wij hanteren de volgende definitie van een sterk wachtwoord:
Een sterk wachtwoord is een wachtwoord dat bestaat uit minimaal 8 tekens, waaronder minimaal 1
hoofdletter, 1 cijfer en 1 symbool (bijvoorbeeld: !@#$%)
Wachtwoorden om in te loggen bij Office 365 worden om de drie maanden veranderd. De gebruiker krijgt
hiervoor automatisch een bericht.
Programma's
Bij de volgende programma's zijn wachtwoorden van belang voor een beveiligde uitwisseling van gegevens:
Programma

Directie

Leerkracht

ICT

Medewerker
bestuurskantoor

Bijzonderheden informatie

Office 365

x

x

x

x

Bijzondere gegevens

Parnassys

x

x

x

x

Bijzondere gegevens, NAW gegevens
en onderwijskundige resultaten

x

x

Basispoort
Website

x

Prowise

x

x

Naam en groep

x

x

Portretrecht

x

x

Bijzondere gegevens

Wachtwoord processen
Het verstrekken van een wachtwoord dient door de ICT-coördinator directeur geregeld te worden of bij de
beleidsmedewerker ICT of stafmedewerker aangevraagd worden.
Bij veranderingen van functie, uittreding of bij mobiliteit moeten deze wijzigingen aan de bovengenoemde
personen worden doorgegeven zodat aanpassingen gedaan kunnen worden. De directie van de school is
hiervoor verantwoordelijk. Bij uitdiensttreding zal het gebruikersaccount van Office 365 maximaal 1 maand
actief blijven, waarna het account zal worden verwijderd.
Voor het begin van het schooljaar dient de school een overzicht aan te leveren van de wijzigingen.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.6 mobiele apparaten; uitgangspunten voor veilig gebruik
Binnen onze organisatie hanteren wij de volgende uitgangspunten voor veilig gebruik van mobiele
apparaten;
⮚ Bij verlies of diefstal van het mobiele apparaat wordt dit direct gemeld bij de Functionaris
Gegevensverwerking, i.v.m. de mogelijkheden op datalekken.
⮚ Het mobiele apparaat is beveiligd d.m.v. een toegangscode die niet makkelijk door derden te kraken is.
⮚ U stelt het mobiele apparaat zo in dat het apparaat zich na een korte , vooraf ingestelde tijdsperiode,
automatisch vergrendelt.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.7 geheimhoudingsdocument

Geheimhoudingsovereenkomst voor het onderwijs.
Handleiding bij gebruik:
Voor gebruik van deze geheimhoudingsovereenkomst moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de
geheimhoudingsovereenkomst aansluit bij de praktijk.
Deze geheimhoudingsovereenkomst is bedoeld voor “externen”: stagiaires (va. 16 jaar; jonger dan 16 moeten de
ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz.
Geheimhouding voor medewerkers van de onderwijsinstelling (dus echt de mensen die in loondienst zijn van de
onderwijsorganisatie) vloeit deels voort uit de wet en kan geregeld worden in de arbeidsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst
Naam

Geheimhoudingsovereenkomst Naam

Versie

1.0

Datum

……….

Referentie

behorende bij NUMMER OVEREENKOMST

Ondergetekenden:
Naam onderwijsinstelling, gevestigd en kantoorhoudende aan de straat + nummer, postcode plaats, hierbij
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw naam, functie hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”,
En
De heer / mevrouw naam werkzaam bij bedrijfsnaam in de functie van functienaam hierna te noemen: “ naam”,
Hierna samen te noemen: “Partijen”,

Partijen overwegende dat:
1
2
3
4
5

Onderwijsinstelling (korte omschrijving doelstelling onderwijsinstelling);
Onderwijsinstelling met bedrijfsnaam een overeenkomst heeft gesloten voor onderwerp
overeenkomst;
Naam werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst zal uitoefenen, waarbij hij/zij toegang
krijgt tot Vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de
Onderwijsinstelling is toevertrouwd;
Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt als aanvulling op de Overeenkomst met referentienummer
NUMMER
Partijen met deze geheimhoudingovereenkomst het gebruik van Vertrouwelijke informatie beogen te
regelen;

De partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
In deze geheimhoudingsovereenkomst worden de volgende nader te omschrijven begrippen aangeduid met een
hoofdletter:
1.
2.

Overeenkomst: de overeenkomst met referentienummer (NUMMER) d.d. (DATUM)
Geheimhoudingsovereenkomst: deze geheimhoudingsovereenkomst
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3.

Vertrouwelijke informatie: informatie waarvan Naam weet of behoort te weten dat het Vertrouwelijke
informatie betreft of informatie die aangeduid is al Vertrouwelijke informatie.

Artikel 1. Voorwerp van deze overeenkomst
1.1
1.2
1.3

Naam zal de werkzaamheden verrichten zoals beschreven in de Overeenkomst.
In het kader van de Overeenkomst zal Naam toegang krijgen tot Vertrouwelijke informatie, die toebehoort
aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd, zoals maar niet beperkt tot:
omschrijving vertrouwelijke info waartoe de ingezette persoon toegang krijgt.
Naam legt de verplichtingen zoals omschreven in de Geheimhoudingsovereenkomst onverkort op aan
personeel of derden waarvan hij zich bedient.

Artikel 2. Geheimhouding
2.1

Naam zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de
werkzaamheden voor de Onderwijsinstelling tot zijn beschikking komt.
Dit geldt niet voor informatie die:
● algemene bekend is,
● voorheen al bekend was,
● door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, waarvan wettelijke voorschriften
vereisen, dat deze bekend gemaakt moet worden.
2.2
Onder geheimhouding wordt tevens verstaan dat Naam de verkregen Vertrouwelijke informatie niet voor
eigen doeleinden mag gebruiken.
2.3
Naam verplicht zich bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de bepalingen van de
gedragscode/handvest van de Onderwijsinstelling (die te vinden is op https://www.invullen) in acht te
nemen.
2.4
Het is Naam niet toegestaan om documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en
andere informatie te vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de Onderwijsinstelling, en
dan slechts ter uitvoering van de Overeenkomst.
2.5
Het is Naam niet toegestaan om zonder instemming van de Onderwijsinstelling publiciteit te geven aan
uitvoering van deze Overeenkomst.
2.6
Voor de Onderwijsinstelling ontwikkelde producten, c.q. tot stand gebrachte diensten mogen niet aan
derden worden aangeboden, indien deze specifiek voor de Onderwijsinstelling zijn ontwikkeld en het
aanbieden aan derden de positie van de Onderwijsinstelling zou schaden.
Artikel 3. Informatiebeveiliging en Privacy
3.1

3.2

Indien Naam toegang krijgt tot de bedrijfsmiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot: systemen,
hardware(componenten) en informatie) van Onderwijsinstelling, vergewist Naam zich van het geldende IBP
beleid en procedure voor het aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen van Onderwijsinstelling welke op
het eerste verzoek wordt toegestuurd. Het verzoek kan gericht worden aan email@onderwijsinstelling.nl
Indien Naam zijn eigen hardware componenten inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst treft Naam
passende beveiligingsmaatregelen volgens het geldende IBP beleid van Onderwijsinstelling conform lid 1
van dit artikel of in afwezigheid daarvan handelt Naam in overeenstemming met de normen van
informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002.

Artikel 4. Termijnen
4.1
4.2

De Geheimhoudingsovereenkomst gaat in op ingangsdatum overeenkomst en heeft een looptijd van 10 jaar
na de beëindiging van de Overeenkomst.
Partijen kunnen de Geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk onder nader overeen te komen voorwaarden
aanpassen en/of verlengen. Deze overeen te komen wijzigingen worden onderdeel van de
Geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 5. Algemeen
5.1
5.2

Op de Geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht ter zake
van deze Overeenkomst domicilie te hebben gekozen te vestigingsplaats Onderwijsinstelling.
Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken. Bij gebreke van een
minnelijke schikking zullen geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te <plaatsnaam>.
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Namens onderwijsinstelling

Naam wederpartij

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:
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9. Bijlage III - voorbeelddocumenten t.b.v. ouders
9.1 ouders - voorlichting
Bij Stichting Nutscholen Geldrop scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u
precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren
en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (ParnasSys). De vorderingen
van de leerlingen worden ook vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met
deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag
de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen. (Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken
mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.)
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun eigen kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant
zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het
uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de
(G)MR vastgesteld.
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan
het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in
de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij
natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de
schooldirecteur.

basispoort
Wij
maken
op
de
onder
ons
bestuur
vallende
scholen
gebruik
van
Basispoort
(http://info.basispoort.nl/privacy). Basispoort geeft leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal
op school. Deze software maakt het geven van ‘onderwijs op maat’ via gedigitaliseerde leermiddelen
mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de
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antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. Wij hebben met Basispoort een
overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort
maakt voor dit schooljaar gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam,
jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of
toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

digitaal leermateriaal
In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van
leermiddelen. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken
maken over de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitwerking hiervan kan worden verwezen naar de
bijsluiters die leveranciers ter beschikking stellen.
Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de
privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt.
inschrijfformulier
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn
naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil de
school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te
verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren.
Gemakshalve noemen we deze formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie over het kind
en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de school doet met de verstrekte informatie.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te
stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: de
toedeling van de formatie aan een school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van
onze leerlingen.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling administratie
van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons
worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens
strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te
zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van
ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement], de schoolgids en website.
telefoonlijst
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd)
willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw
toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere
(ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet
gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt
worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
Toelichting op de informatieplicht
De helderheid die scholen over privacy moeten geven, gaat over twee belangrijke thema’s:
informatie over het privacy-beleid. Hierin wordt beschreven hoe de school in het algemeen omgaat met privacy. Dit is
▪
meestal vastgelegd in een privacyreglement en/of mediaprotocol;
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▪

over de (concrete) uitwisselingen van gegevens met andere organisaties en bedrijven, zoals met leveranciers van
digitaal leermateriaal of leveranciers van leerling informatiesystemen.
Deze informatie is meestal opgenomen op de website en/of in de schoolgids. Het is ook mogelijk deze
informatie (jaarlijks) aan ouders te verstrekken.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moet de school degene over wie de
persoonsgegevens gaan (de betrokkene) op de hoogte stellen van uw identiteit (schooldirecteur, bestuur
en/of bevoegd gezag) en voor welk doel(en) u de persoonsgegevens verzamelt. Als de betrokkene jonger
dan 16 jaar is, dan mogen volgens de WBP alleen de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) beslissen over
de privacy van de betrokkene. Gemakshalve gebruiken we hierna ‘ouders’.
De WBP eist dat een school de ouders extra informeert als:
● de verwachting van de ouders anders is: als de school persoonsgegevens gebruikt op een manier die ouders
redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra informatie te geven;
● de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt: ouders zijn er niet altijd van op de hoogte dat
de school via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft gekregen, het is dan noodzakelijk ouders
daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de hoogte te stellen;
● Het gebruik dat u van de gegevens gaat maken: als de gevolgen van het gebruik van de persoonsgegevens voor de
leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra informatieverstrekking noodzakelijk;
● de aard van de gegevens: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die u van de leerling gebruikt, hoe meer
reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk hierbij aan het gebruik van medische
gegevens.
De informatie moet vooraf aan de ouders bekend zijn gemaakt. Dat hoeft niet persoonlijk en mag dus via de
website, nieuwsbrief of schoolgids. Ouders moeten ten minste zijn geïnformeerd op het moment dat de
school de gegevens gaat gebruiken. De school moet er wel rekening mee houden dat de informatie iedereen
moet kunnen bereiken: niet iedereen ontvangt bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief of heeft toegang tot (het
afgesloten deel van) de website.
De informatieplicht geldt niet als:
● de school weet dat alle ouders volledig zijn geïnformeerd
● het onevenredig veel inspanning kost om iedereen (persoonlijk) te informeren, is een alternatief voldoende (dus
geen persoonlijke brief of gesprek maar bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website)
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9.2 responsible disclosure voor derden; bijlage bij inschrijving van een leerling of aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst
Bij Stichting Nutscholen Geldrop vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en
bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze
systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is. Als jij een zwakke plek in één
van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen
treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te
kunnen beschermen.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl ;
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het
lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, te
verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via
het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op de beveiliging van de school / Stichting;
⮚ De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk
kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan extra informatie nodig zijn.
Wij beloven dat:
⮚ U binnen 3 dagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor
een oplossing verwachten te hebben;
⮚ Indien u de kwetsbaarheid gemeld heeft en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, u niet strafbaar
handelt;
⮚ Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met anderen delen worden tenzij dit wettelijke verplicht is;
⮚ Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om
zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die
strafbaar zijn.

januari 2020
43

9.3 inschrijfformulier – voorbeeld
(voorzie het formulier van het eigen schoollogo en eventuele andere schoolspecifieke zaken)
Gegevens van het kind:
Achternaam

:__________________________________________________

Voorna(a)m(en) voluit:

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres*

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geslacht

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Geboorteplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

BSN

:__________________________________________________

Gegevens verzorger 1:

Relatie tot het kind
bijv. vader, moeder, voogd,
vriend(in) van moeder/vader)

:__________________________________________________

Achternaam (+meisjesnaam)

:__________________________________________________

Voorletters

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Nationaliteit

:__________________________________________________

Telefoon

:__________________________________________________

Mobiele telefoon

:__________________________________________________

E-mail

:__________________________________________________

Gegevens verzorger 2:
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Relatie tot het kind
bijv. vader, moeder, voogd,
vriend(in) van moeder/vader)

:__________________________________________________

Achternaam (+meisjesnaam)

:__________________________________________________

Voorletters

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Nationaliteit

:__________________________________________________

Telefoon

:__________________________________________________

Mobiele telefoon

:__________________________________________________

E-mail

:__________________________________________________

In het belang van het kind is het wenselijk dat de school ook over de volgende gegevens beschikt (onze
school kent een privacyreglement en zal daar naar handelen).
Gezinssamenstelling:
Plaats binnen het gezin: □ oudste / □ middelste / □ jongste / □ anders: _______________________
Broers/zussen
Naam ______________________

geb.datum ________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Indien van toepassing: is er op het moment
van inschrijving sprake van

: □ co-ouderschap
□ éénoudergezin *
□ pleeggezin

*

Als de verzorging van het kind berust bij één ouder, is er sprake van een éénoudergezin. Echter, als er sprake is van
co-ouderschap, beide ouders zijn afwisselend belast met de dagelijkse verzorging,, dan betreft het geen
eenoudergezin.

*

Wie is de aansprakelijke ouder bij een ouder gezin?: □Verzorger 1

□Verzorger 2

Onderwijsloopbaan
Heeft uw kind de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht? □ ja □ nee
Indien ja, welke: □ Peuterspeelzaal
________maand(en)
□ Kinderdagverblijf
________maand(en)
Gegevens peuterspeelzaal
Gegevens kinderdagverblijf
Naam

:_______________________

:__________________________
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Adres

:_______________________

:__________________________

Postcode

:_______________________

:__________________________

Woonplaats

:_______________________

:__________________________

Telefoon

:_______________________

:__________________________

□ Ik geef toestemming aan de school om contact op te nemen met de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf om
relevante gegevens m.b.t. de ontwikkeling van het kind op te vragen.
Heeft u kind de afgelopen 6 maanden elders (basis)onderwijs genoten? □ Ja □ Nee
Indien ja, naam school

:_______________________________________________

Soort school

:_______________________________________________

Adres

:_______________________________________________

Postcode en woonplaats

:_______________________________________________

Telefoon

:_______________________________________________

Huidige groep

:_______________________________________________

□ Ik geef toestemming aan de school om contact op te nemen met de school om relevante gegevens m.b.t.
de ontwikkeling van het kind op te vragen.
Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de leerling:
Naam huisarts:

:_______________________________________________

Telefoon:

:_______________________________________________

Bijzondere gegevens:
(bijv. medische gegevens,
medicijngebruik op school,
logopedie, epilepsie, allergieën,
fysiotherapie, zindelijkheid,
lichamelijke of geestelijke
achterstand?)

:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________

Bij eventuele afwezigheid zijn ouder(s)/verzorger(s) te bereiken via:
1e contactpersoon

2e contactpersoon

Naam

:_________________________

Naam

:_________________________

Adres

:_________________________

Adres

:_________________________

Woonplaats

:_________________________

Woonplaats

:_________________________

Telefoon

:_________________________

Telefoon

:_________________________

Mobiel

:_________________________

Mobiel

:_________________________

Relatie tot kind

:_________________________

Relatie tot kind

:_________________________
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Toestemming
Ik ga akkoord met het feit dat de intern begeleider van de school toegang heeft tot de gegevens van mijn
kind in het kader van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de directeur van de school toegang heeft tot de gegevens van mijn kind in het
kader van het borgen en bewaken van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de eigen leerkracht(en) van mijn kind(eren)school toegang hebben tot de
gegevens van mijn kind in het kader van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de andere leerkrachten van de school (anders dan de eigen leerkracht van
mijn kind(eren) toegang hebben tot de gegevens van mijn kind in het kader van een gezamenlijke toetsing
en analyse van de kwaliteitszorg op school.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met de vermelding van persoonsgegevens van mijn kind op de klassenlijst voor
ouders/verzorgers.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met de periodieke hoofdluiscontrole; vrijwilligers ontvangen daarvoor de klassenlijst.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming voor gebruik van onderstaande e-mailadres voor communicatie vanuit de school

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan buitenschoolse activiteit zoals excursies,
schoolreisje, gastles. I.v.m. veiligheid zullen begeleiders de n.a.w. gegevens van de kinderen meenemen.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken in de
schoolgids/schoolbrochure om (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de
onderwijsmogelijkheden te informeren.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken op de openbare website
van mijn school om (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de
onderwijsmogelijkheden te informeren .

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken op het besloten deel van
de website om ouders en leerlingen te informeren over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes,
excursies, schoolfeesten, etc.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief mag gebruiken om ouders en
leerlingen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school. Deze digitale nieuwsbrief kan
ook op de openbare website geplaatst worden.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal mag gebruiken om informatie te verspreiden over
activiteiten (zoals schoolreisjes, excursies etc.) en ontwikkelingen op school op de social-media accounts
(bijv. facebook en twitter) van de school. De school draagt er zorg voor dat er geen foto’s van individuele
kinderen op de social-media geplaatst worden maar dat leerlingen in groepsverband geportretteerd zijn.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming aan de school om de adresgegevens zoals die worden opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem na het verlaten van de school te bewaren voor het archief om eventueel een reünie te
organiseren.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming aan de school om de voornaam van mijn kind te gebruiken voor de
verjaardagskalender in de klas.

□ ja

□ nee

E-mail:________________________________________________

Ik verklaar dat ik dit inschrijfformulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik akkoord ga met de regels en
handelswijze van de school zoals deze verwoord staan in de schoolgids.
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Naam verzorger 1

________________

Naam verzorger 2

_________________

Datum

________________

Datum

_________________

Handtekening

________________

Handtekening

_________________

Bijlage ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht.
Toelichting gebruik formulier toestemming
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat
beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met
beeldmateriaal van leerlingen).
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen
van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je het dus niet zo
formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘opt-out’,
en dit is in strijd met de wet.
Foto’s maken door ouders op school
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen.
Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen ouders er
samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen.
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders)
bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk
worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken
naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit, of door ouders in de nieuwsbrief te vragen
terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste effect hebben,
dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een
aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen
toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen zoals de (extreme)
regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.
Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd wordt en vervolgens
gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. De school doet er wel
goed aan om dit bij ouders onder de aandacht te brengen en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid
hierin.
Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend.
Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De
wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen
terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de
toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen
als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag de school
niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders toestemming hebben. Vooral
bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het
intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.
Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te gebruiken.
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9.4 mobiele apparaten van leerlingen; richtlijnen voor gebruik & ‘meekijken’
(tekst voor bijvoorbeeld in de schoolgids en op de website)
N.B.: alle stakeholders houden zich aan de het protocol voor het gebruik van social media (paragraaf 4.3)
Afspraken met betrekking tot eigen devices van leerlingen:
⮚ In ieder klas is een afgesloten kast / la aanwezig waar de device aan de leerkracht in bewaring wordt gegeven.
Alle devices van leerlingen worden daar gedurende de dag in bewaard.
Richtlijnen:
⮚ De school is niet gerechtigd om devices van kinderen of andere stakeholders te controleren, ook niet indien er
bijvoorbeeld sprake is ‘digitaal pesten’. De school kan bij een vermoeden van ‘digitaal pesten’:
o een gesprek aan gaan met betreffende kinderen,
o ouders informeren en hen vragen het device van hun kind te controleren,
o de politie vragen te interveniëren,
o aangifte doen bij de politie
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10. Bijlage IV - voorbeelddocumenten t.b.v. externen
10.1 digitale onderwijsmiddelen; model bewerkersovereenkomst
Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
(hierna: het Convenant) afgesloten tussen de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve
uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke
Boekverkopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (VDOD).
De uitgangspunten van deze Model Bewerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in het Convenant,
de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP), en de uitgangspunten zoals in jurisprudentie en de
toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens deze in richtsnoeren en uitspraken heeft aangegeven.
De model bewerkersovereenkomst versie 2016 is de opvolger van de model bewerkersovereenkomst die in
2015 in het kader van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, leermiddelen en toetsen is
opgesteld. De versie 2.0 ziet naast het gebruik van leermiddelen en toetsen ook op School- en Leerling
informatiemiddelen. Daarnaast is de overeenkomst op onderdelen bijgesteld naar aanleiding van recente
ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waaronder de wijziging van de WBP in verband met de meldplicht
datalekken.
De nieuwe Model Bewerkersovereenkomst 2.0 komt in de plaats van de Model Bewerkersovereenkomst uit
2015. Reeds afgesloten bewerkersovereenkomsten op basis van het oude model uit 2015 blijven in beginsel
hun gelding houden totdat deze bewerkersovereenkomsten door partijen worden beëindigd en aansluitend
worden opgevolgd door een nieuwe bewerkersovereenkomst op basis van de nieuwe Model
Bewerkersovereenkomst 2.0.
In het Convenant is afgesproken dat Onderwijsinstellingen en Ketenpartijen dit model gebruiken bij het
maken van afspraken. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van (onderdelen van) de Model
Bewerkersovereenkomst, dan kan daar alleen gemotiveerd en schriftelijk van worden afgeweken. Gezien het
aantal bepalingen dat ofwel wettelijk is voorgeschreven, of waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens
aangeeft dat deze in de bewerkersovereenkomst moeten worden opgenomen, is de ruimte voor afwijking
van de bepalingen in het model beperkt.
Deze Model Bewerkersovereenkomst bevat twee bijlagen: 1. In de Privacy Bijsluiter (Bijlage 1) wordt een
beschrijving gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën
Persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen. 2. In de
Technische en Organisatorische Maatregelen (Bijlage 2) wordt omschreven welke beveiligingsmaatregelen
er worden getroffen. De beveiliging dient een continu punt van aandacht en zorg te blijven
Informatie over het Convenant en de model bewerkersovereenkomst is te vinden op de website
http://ww.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 en VO-raad 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: “Bewerker”

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk: “Partij”
Overwegen het volgende:
a.

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

Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens, in deze
Bewerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens
vast te leggen.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Definities
In deze Bewerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
a. Betrokkene, Bewerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, en Verantwoordelijke: de
begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de WBP;
b. Bewerkersovereenkomst: deze Bewerkersovereenkomst, inclusief Bijlagen;
c. Bijlage: een bijlage bij deze Bewerkersovereenkomst, welke daarvan een onlosmakelijk deel uitmaakt;
d. Convenant: het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy;
e. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 13 WBP, die leidt tot de aanzienlijke kans op
ernstig nadelige gevolgen, dan wel ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens,
zoals bedoeld in artikel 34a, lid 1, WBP;
f.
Digitaal Onderwijsmiddel: Leermiddelen en Toetsen, en School- en Leerling informatiemiddelen;
g. 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;
h. School- en Leerling informatiemiddelen: een digitaal product en/of digitale dienst ten behoeve van het
onderwijs(proces), zoals een leerling administratiesysteem, roostersysteem, ouderportaal, leerling- en
oudercommunicatiesysteem, een elektronische leeromgeving en een leerling volgsysteem;
i.
Privacy Bijsluiter: de privacy bijsluiter zoals opgenomen in Bijlage 1;
j.
Product- en Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en Bewerker, zoals omschreven
in overweging a;
k. Model Bewerkersovereenkomst: het model voor een bewerkersovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd bij het
Convenant;
l.
Subbewerker: de partij die door Bewerker wordt ingeschakeld als Bewerker ten behoeve van de Verwerking van
de Persoonsgegevens in het kader van deze Bewerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst;
m. WBP: Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 2: Onderwerp en opdracht Bewerkersovereenkomst
1. Deze Bewerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de
uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
2. De Onderwijsinstelling verstrekt aan de Bewerker de opdracht tot Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve
van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
Artikel 3: Rolverdeling
1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen van Persoonsgegevens de
Verantwoordelijke. Bewerker is bewerker in de zin van de WBP. De Onderwijsinstelling heeft en houdt
zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.
2. Bewerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten van deze
Bewerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) die de Bewerker verleent, en de uit
te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie moet de Onderwijsinstelling in staat stellen een keuze te maken
met betrekking tot de aangeboden diensten als zodanig, en daarnaast een afzonderlijke keuze te maken voor
eventueel aangeboden optionele diensten.
3. De in lid 2 bedoelde diensten, waaronder eventuele optionele diensten, moeten in de Privacy Bijsluiter bij deze
Bewerkersovereenkomst in begrijpelijke taal zijn beschreven, waarna de Onderwijsinstelling geïnformeerd
akkoord kan gaan met de afname van deze dienst(en). 4. De Onderwijsinstelling kan verplicht zijn de Verwerking
van de Persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling onderzoekt of zij
hiervan is vrijgesteld en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij hiertoe verplicht is. 5.
Onderwijsinstelling en Bewerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede
naleving van de relevante privacywet- en regelgeving mogelijk te maken.
Artikel 4: Privacy convenant
1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.
Artikel 5: Gebruik Persoonsgegevens
1. Bewerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem
bekend zijn geworden. Het is Bewerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan
door de Onderwijsinstelling (mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch) aan Bewerker zijn opgedragen. Deze
verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan.
2. Een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens en gebruik waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt,
is uiteengezet in de Privacy Bijsluiter bij deze Bewerkersovereenkomst.
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3.

4.

5.

6.

De Bewerker dient in de Privacy Bijsluiter aan te geven of de Privacy Bijsluiter ziet op een Leermiddel en Toets
en/of School- en Leerling informatiemiddel. Bewerker specificeert in de Privacy Bijsluiter voor welke (in het
Convenant opgenomen) doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik zijn product en/of dienst,
en welke categorieën Persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Indien aangegeven in de toelichting in de
Privacy Bijsluiter, dient de Bewerker tevens aan te geven onder welke van de in het Convenant omschreven
doeleinden bij het gebruik van het product en/of de dienst de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
Bewerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegeven aan een Derde, tenzij deze uitwisseling
plaatsvindt in opdracht van de Onderwijsinstelling of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op de
Bewerker rustende wettelijke verplichting. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Bewerker
voorafgaande de verstrekking de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker. Daarnaast
informeert Bewerker de Onderwijsinstelling – indien wettelijk toegestaan - onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand
aan de verstrekking.
SPECIFIEKE BEPALING IN GEVAL VAN UITWISSELING VAN HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT: In aanvulling op het
bepaalde in lid 4, geldt dat indien Bewerker wordt verzocht Persoonsgegevens te verstrekken aan een door
Onderwijsinstelling aangewezen en geselecteerde Derde, zijnde een andere onderwijsinstelling, de Bewerker
slechts tot die verstrekking zal overgaan nadat deze onderwijsinstelling zijn administratieve onderwijsidentiteit
(bijvoorbeeld BRIN of OiN), voor zover hij daarover beschikt, kenbaar heeft gemaakt.
SPECIFIEKE BEPALING IN GEVAL VAN DISTRIBUTIE VAN LEERMIDDELEN: Partijen zullen jaarlijks bij 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 aanvullen en/of
wijzigen door het opnemen van de categorieën Persoonsgegevens en het gebruik dat van deze Persoonsgegevens
wordt gemaakt, met betrekking tot de (digitale) leermiddelen die op de desbetreffende leermiddelenlijsten
worden opgenomen.]

Artikel 6: Geheimhouding
1. Bewerker zorgt er voor dat eenieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of Subbewerkers, die
betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Bewerker
bewerkstelligt dat voor eenieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een
geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
2. De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, indien het verstrekken van
de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Bewerker aan Onderwijsinstelling
te verlenen diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te
verstrekken.
Artikel 7: Beveiliging en controle
1. Bewerker zal, gelijk de Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische
maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze
maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie
en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van
de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
2. De maatregelen zoals genoemd in artikel 7.1 omvatten in ieder geval:
a. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
Persoonsgegevens die in het kader van de Bewerkersovereenkomst worden verwerkt;
b. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen met name onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag,
toegang of openbaarmaking;
c. maatregelen 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;
d. een passend informatiebeveiligingsbeleid voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.
3. Bewerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en verscherpen,
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 technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud en de frequentie van de rapportages die
Bewerker aan de Onderwijsinstelling oplevert over de beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen
liggen in het verlengde van de beveiligingsmaatregelen die de Onderwijsinstelling moet treffen.
5. De Bewerker stelt de Onderwijsinstelling in staat om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke
verplichting om toezicht te houden op de naleving door de Bewerker van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen alsmede op de naleving van de in artikel 8 genoemde
verplichtingen ten aanzien van Datalekken. Naast rapportages door de Bewerker kan dat aan de
hand van, maar niet beperkt tot, een geldige certificering of een gelijkwaardig controle- of
bewijsmiddel.
6. In aanvulling op artikel 7, lid 4 heeft de Onderwijsinstelling te allen tijde het recht om, in overleg met
de Bewerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Bewerker
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genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een
onafhankelijke Register EDP auditor. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat de audit
wordt uitgevoerd door een door Bewerker in te schakelen gecertificeerde en onafhankelijke auditor
die een derden-verklaring (TPM) afgeeft. De Onderwijsinstelling wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van de audit.
Artikel 8: Datalekken 1.
1. Bewerker heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken.
2. Indien Onderwijsinstelling dan wel Bewerker een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere Partij onverwijld
informeren. Bewerker verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante informatie aan Verantwoordelijke met
betrekking tot het Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek, en de
maatregelen die de Bewerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te
voorkomen. Aanvullend informeren Partijen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van Betrokken zoals bedoeld in
artikel 34a, lid 2, WBP.
3. Bewerker stelt bij een Datalek de Verantwoordelijke in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten
aanzien van het Datalek Bewerker dient hierbij aansluiting te zoeken bij de bestaande processen die
Verantwoordelijke 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 WBP of andere regelgeving betreffende de Verwerking van de
Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
4. In geval van een Datalek, voldoet Onderwijsinstelling aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Partijen kunnen
in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, Bewerker een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan
verrichten. Op verzoek van de Onderwijsinstelling kan Bewerker Onderwijsinstelling hierbij bijstaan en adviseren.
De Onderwijsinstelling zal de Betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk.
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.
5. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een Datalek, die vallen buiten het bereik van artikel
1 sub e, informeert de Bewerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage 2.
Artikel 9: Procedure rechten betrokkenen
1. Een klacht of verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt
door de Bewerker onverwijld doorgestuurd naar de Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de
afhandeling van het verzoek.
2. Bewerker verleent Onderwijsinstelling – voor zover redelijkerwijs mogelijk - volledige medewerking om binnen de
wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de WBP, meer in het bijzonder de rechten van
Betrokkenen zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van
Persoonsgegevens. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele
kosten die hiermee gemoeid zijn.
Artikel 10: Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte
1. Partijen zien er op toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (verder: EER)
worden Verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften, en eventuele verplichtingen die in dit
verband op Onderwijsinstellingen rusten. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt wordt dit in Bijlage 1
aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt.
Artikel 11: Inschakeling Subbewerker
1. Bewerker kan een Subbewerker inschakelen, van wie de identiteit en vestigingsgegevens zullen worden
opgenomen in de Privacy Bijsluiter.
2. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen
en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke
verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Bewerkersovereenkomst.
3. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel om Persoonsgegevens niet verder te verwerken anders dan
in het kader van deze Bewerkersovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 12: Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens
1. Onderwijsinstelling zal Bewerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn
op de Verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet langer
Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
2. Onderwijsinstelling verplicht Bewerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling Verwerkte Persoonsgegevens
bij de beëindiging van de Bewerkersovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer
bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van de
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3.
4.

Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft
plaatsgevonden.
Bewerker zal Onderwijsinstelling (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.
Bewerker zal alle Subbewerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte
stellen van een beëindiging van de Bewerkersovereenkomst en zal waarborgen dat alle Subbewerkers de
Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

Artikel 13: Tegenstrijdigheid en wijziging Bewerkersovereenkomst
1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Bewerkersovereenkomst en de bepalingen van de
Product- en Dienstenovereenkomst, dan zullen de bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst leidend zijn.
2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Bewerkersovereenkomst door omstandigheden moeten afwijken, of
deze willen aanvullen, dan zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen worden beschreven en
gemotiveerd in een overzicht dat als Bijlage 3 aan deze Bewerkersovereenkomst 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, de doeleinden waaronder de
Persoonsgegevens worden Verwerkt en het inschakelen van een (andere) Subbewerker. De wijzigingen zullen in
Bijlage 1 worden opgenomen.
4. Wijzigingen in de artikelen van de Bewerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden
overeengekomen.
5. In het geval enige bepaling van deze Bewerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar
is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst 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 14: Duur en beëindiging
1. De looptijd van deze Bewerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten Product- en
Dienstenovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
2. Deze Bewerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Product- en
Dienstenovereenkomst. De beëindiging van deze Bewerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun
verplichtingen die voortvloeien uit deze Bewerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na
beëindiging voort te duren.
BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER
Scholen 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
leerlingen). Scholen moeten met Bewerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens.
Deze bijsluiter geeft scholen informatie over de dienstverlening die bewerker verleent en welke
persoonsgegevens de Bewerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, waar,
waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen wiens gegevens worden
uitgewisseld. Het gebruik van deze Privacy Bijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat
de werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. In het kader
van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Bewerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze gebruik maken van
de Privacy Bijsluiter. 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 Bewerkersovereenkomst gehecht.
A. Algemene informatie
Naam product en/of dienst:
Naam Bewerker en vestigingsgegevens:
Beknopte uitleg en werking product en dienst:
Link naar leverancier en/of productpagina:
Doelgroep (zoals PO/VO, onderbouw/bovenbouw):
Gebruikers: leerlingen/ouders/verzorgers/docenten
B. De specifieke diensten
Omschrijving van de specifiek verleende diensten en bijbehorende Verwerkingen
1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst.
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a. [….]
b. [….]
2. Omschrijving van de optionele Verwerkingen die de bewerker aanbiedt.
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 (opdracht te geven) voor
het afnemen van deze diensten. Dat kan door de keuze schriftelijk aan te geven in deze bijlage (bijvoorbeeld
door het aanvinken van een tic-box  ).
Instemming kan ook plaatsvinden 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 kunnen doen.
a. [….]
b. [….]
C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens
De Bewerker 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 Leerling informatiemiddel.
Ad I. Indien de Bewerker leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit
Leermiddelen en Toetsen, dan zijn de mogelijke doelstellingen van deze producten en diensten omschreven
in het daarop betrekking hebbende onderdeel van artikel 5 lid 1 van het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0. Deze hoeven in deze Bijsluiter verder niet benoemd te worden.
Ad II. (Alleen) indien de bewerker (tevens) leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst
bestaande uit een School- en Leerling informatiemiddel dan dient in deze Privacy Bijsluiter expliciet te
worden aangegeven voor welke doeleinden er Persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van het
product en/of de dienst. De Bewerker dient hierbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de in artikel 5 lid
2 van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0 opgenomen lijst met doeleinden.
D. Categorieën en soorten persoonsgegevens
Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden: Eventuele optionele
Persoonsgegevens (die worden niet standaard gevraagd en opgeslagen): Soorten van gegevens (zoals
bijzondere gegevens, of financiële gegevens):
E. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:
Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage 2 bij de
Bewerkersovereenkomst.
Specifieke beveiligingsmaatregelen voor deze dienst/product [indien van
toepassing]:
Eventuele certificeringen:
Audits/derden-verklaringen:
Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens:
F. Subbewerkers
Bewerker maakt voor dienst/product gebruik van de volgende Subbewerkers: [partijnaam, beknopte
omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt door deze Subbewerker]
Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens (indien de Persoonsgegevens buiten de
EER worden verwerkt wordt apart opgave gedaan van de landen waar de Persoonsgegevens worden
verwerkt).
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 privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-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://ww.privacyconvenant.nl.
BIJLAGE 2: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
De Bewerker is overeenkomstig de WBP en artikel 7 Bewerkersovereenkomst verplicht technische en
organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens.
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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 2A”, “Bijlage 2B”,
etc.. Deze Bijlagen worden aan de Bewerkersovereenkomst gehecht.
Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7.2 Bewerkersovereenkomst
I.
Omschrijving van de maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
Verwerking van Persoonsgegevens.
Meer in het bijzonder de uitwerking welke (groepen) medewerkers van de Bewerker toegang hebben tot
welke Persoonsgegevens, inclusief een omschrijving van handelingen die deze medewerkers uit
mogen voeren met de persoonsgegevens.
a. (groepen van) medewerkers die toegang hebben tot welke Persoonsgegevens:
b. handelingen die deze medewerkers uitvoeren met de Persoonsgegevens:
II.

Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag,
Verwerking, toegang of openbaarmaking.

Meer in het bijzonder de uitwerking van de door Bewerker getroffen technische en organisatorische
(beveiligings-)maatregelen en de daarbij gehanteerde beveiligingsnorm.
[beschrijving
beveiliging applicatie/platform] [beschrijving wijze van identificatie/authenticatie/autorisatie en
beveiliging daarvan] [beschrijving beveiliging van wijze van uitwisseling/transport van
gegevens]
III.

Omschrijving van de maatregelen 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.

[zoals een periodieke analyse van (security) incidenten, het periodiek uitvoeren van een extern/intern
kwetsbaarhedenonderzoek (ethical hack) of het periodiek uitvoeren van controles op
beveiliging van systemen]
Rapportage (artikel 7.4 van de Bewerkersovereenkomst
Bewerker rapporteert periodiek met een frequentie van […] maal per jaar, uiterlijk op […] aan
Verantwoordelijke over de door Bewerker genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin.] [contactgegevens
helpdesk/servicedesk voor beveiligingsincidenten]
Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging
Afspraken over het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging, met
name over:
⮚ De wijze waarop monitoring en identificatie van incidenten plaatsvindt,
⮚ De wijze waarop informatie wordt gedeeld:
o Op welke manier (via e-mail, telefoon);
o Aan wie gericht (contactpersonen en contactgegevens);
o Met wie kan (bij vervolgacties) contact worden opgenomen.
⮚ Informatie die in ieder geval over een incident gedeeld moet worden
o 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);
o De oorzaak van het beveiligingsincident;
o De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;
o Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin;
o De omvang van de groep betrokkenen;
o 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, Bewerker een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten.
Versie
[versie nummer en datum laatste aanpassing]
Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-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://ww.privacyconvenant.nl.
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10.2 responsible disclosure voor derden; bijlage bij inschrijving van een leerling of aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst
Bij Stichting Nutscholen Geldrop vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en
bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze
systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is. Als jij een zwakke plek in één
van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen
treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te
kunnen beschermen.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl. Een schriftelijke reactie over de opvolging volgt
binnen 15 werkdagen;
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het
lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, te
verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via
het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op de beveiliging van de school / Stichting;
⮚ De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk
kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan extra informatie nodig zijn.
Wij beloven dat:
⮚ U binnen 3 dagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor
een oplossing verwachten te hebben;
⮚ Indien u de kwetsbaarheid gemeld heeft en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, u niet strafbaar
handelt;
⮚ Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met anderen delen worden tenzij dit wettelijke verplicht is;
⮚ Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om
zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die
strafbaar zijn.
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10.3 geheimhoudingsdocument

Geheimhoudingsovereenkomst voor het onderwijs.
Handleiding bij gebruik:
Voor gebruik van deze geheimhoudingsovereenkomst moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de
geheimhoudingsovereenkomst aansluit bij de praktijk.
Deze geheimhoudingsovereenkomst is bedoeld voor “externen”: stagiaires (va. 16 jaar; jonger dan 16 moeten de
ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz.
Geheimhouding voor medewerkers van de onderwijsinstelling (dus echt de mensen die in loondienst zijn van de
onderwijsorganisatie) vloeit deels voort uit de wet en kan geregeld worden in de arbeidsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst
Naam

Geheimhoudingsovereenkomst Naam

Versie

1.0

Datum

……….

Referentie

behorende bij NUMMER OVEREENKOMST

Ondergetekenden:
Naam onderwijsinstelling, gevestigd en kantoorhoudende aan de straat + nummer, postcode plaats, hierbij
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw naam, functie hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”,
En
De heer / mevrouw naam werkzaam bij bedrijfsnaam in de functie van functienaam hierna te noemen: “ naam”,
Hierna samen te noemen: “Partijen”,

Partijen overwegende dat:
6
7
8
9
10

Onderwijsinstelling (korte omschrijving doelstelling onderwijsinstelling);
Onderwijsinstelling met bedrijfsnaam een overeenkomst heeft gesloten voor onderwerp overeenkomst;
Naam werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst zal uitoefenen, waarbij hij/zij toegang krijgt
tot Vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling
is toevertrouwd;
Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt als aanvulling op de Overeenkomst met referentienummer
NUMMER
Partijen met deze geheimhoudingovereenkomst het gebruik van Vertrouwelijke informatie beogen te
regelen;

De partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
In deze geheimhoudingsovereenkomst worden de volgende nader te omschrijven begrippen aangeduid met een
hoofdletter:
4.
5.

Overeenkomst: de overeenkomst met referentienummer (NUMMER) d.d. (DATUM)
Geheimhoudingsovereenkomst: deze geheimhoudingsovereenkomst
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6.

Vertrouwelijke informatie: informatie waarvan Naam weet of behoort te weten dat het Vertrouwelijke
informatie betreft of informatie die aangeduid is al Vertrouwelijke informatie.

Artikel 6. Voorwerp van deze overeenkomst
6.1
6.2
6.3

Naam zal de werkzaamheden verrichten zoals beschreven in de Overeenkomst.
In het kader van de Overeenkomst zal Naam toegang krijgen tot Vertrouwelijke informatie, die toebehoort aan
de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd, zoals maar niet beperkt tot:
omschrijving vertrouwelijke info waartoe de ingezette persoon toegang krijgt.
Naam legt de verplichtingen zoals omschreven in de Geheimhoudingsovereenkomst onverkort op aan
personeel of derden waarvan hij zich bedient.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1

Naam zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de
werkzaamheden voor de Onderwijsinstelling tot zijn beschikking komt.
Dit geldt niet voor informatie die:
● algemene bekend is,
● voorheen al bekend was,
● door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, waarvan wettelijke voorschriften vereisen,
dat deze bekend gemaakt moet worden.
7.2
Onder geheimhouding wordt tevens verstaan dat Naam de verkregen Vertrouwelijke informatie niet voor eigen
doeleinden mag gebruiken.
7.3
Naam verplicht zich bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de bepalingen van de
gedragscode/handvest van de Onderwijsinstelling (die te vinden is op https://www.invullen) in acht te nemen.
7.4
Het is Naam niet toegestaan om documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en
andere informatie te vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de Onderwijsinstelling, en dan
slechts ter uitvoering van de Overeenkomst.
7.5
Het is Naam niet toegestaan om zonder instemming van de Onderwijsinstelling publiciteit te geven aan
uitvoering van deze Overeenkomst.
7.6
Voor de Onderwijsinstelling ontwikkelde producten, c.q. tot stand gebrachte diensten mogen niet aan derden
worden aangeboden, indien deze specifiek voor de Onderwijsinstelling zijn ontwikkeld en het aanbieden aan
derden de positie van de Onderwijsinstelling zou schaden.
Artikel 8. Informatiebeveiliging en Privacy
8.1

8.2

Indien Naam toegang krijgt tot de bedrijfsmiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot: systemen,
hardware(componenten) en informatie) van Onderwijsinstelling, vergewist Naam zich van het geldende IBP
beleid en procedure voor het aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen van Onderwijsinstelling welke op het
eerste verzoek wordt toegestuurd. Het verzoek kan gericht worden aan email@onderwijsinstelling.nl
Indien Naam zijn eigen hardware componenten inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst treft Naam
passende beveiligingsmaatregelen volgens het geldende IBP beleid van Onderwijsinstelling conform lid 1 van
dit artikel of in afwezigheid daarvan handelt Naam in overeenstemming met de normen van
informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002.

Artikel 9. Termijnen
9.1
9.2

De Geheimhoudingsovereenkomst gaat in op ingangsdatum overeenkomst en heeft een looptijd van 10 jaar na
de beëindiging van de Overeenkomst.
Partijen kunnen de Geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk onder nader overeen te komen voorwaarden
aanpassen en/of verlengen. Deze overeen te komen wijzigingen worden onderdeel van de
Geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 10.
10.1
10.2

Algemeen

Op de Geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht ter zake van
deze Overeenkomst domicilie te hebben gekozen te vestigingsplaats Onderwijsinstelling.
Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken. Bij gebreke van een
minnelijke schikking zullen geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te <plaatsnaam>.
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Namens onderwijsinstelling

Naam wederpartij

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:
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11. Bijlage V - bewerkingsovereenkomsten leveranciers
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12. Bijlage VI – toevoegingen / vragen vanuit de GMR
De bijlagen vanaf hoofdstuk 8 van dit beleidsstuk vormen een ‘werkdocument’; het betreft bijv. een concept
voor een protocol. De bestuurder en FG zullen –daar waar nodig - per item (jaarlijks) de tekst en/of inhoud
kritisch onder de loep nemen. Daarbij worden onderstaande opmerkingen van de GMR in serieuze
overweging meegenomen.
(N.B.: de paginanummers zijn gerelateerd aan concept 0.4 / de groen gemarkeerde tekst is reeds verwerkt.)

Opmerkingen LdW:
P17 art 1.1 uiterlijk 2 jaren. Ivm de bewaarplicht zou ik het woord uiterlijk
weglaten.
P17 art 2 3e alinea a): hier wordt verwezen naar het tweede lid. Waar vind ik
dit?
P18 alinea voor 7.3 betreft bewaren gegevens oud-leerlingen. Wanneer een
minderjarige 16 wordt, dient hij/zij zelf toestemming te geven. Wordt deze
toestemming dan nogmaals gevraagd?
P22 eerste streepje ‘het registeren van verwekingen (?) van
gegevensverwerkingen’ wat wordt hier nu bedoeld?
P24 art 5a) Hier ontbreekt BSN
P25 art 6.1 en 6.2. Hier wordt gesproken over ‘ras’. Kan dit ‘etnische afkomst’
oid worden? Ras bestaat niet, tenzij hier het menselijk ras bedoeld wordt.
P25 art 6.2b) laatste streepje: opt-out, onder de AVG mag dit niet. Er moet
expliciet toestemming worden gegeven.
P29 voorlaatste bolletje: tussen de vereisten van de werknemer staat hier
plots toestemming voor gebruik van beeldmateriaal, dat heeft niets met de
uitoefening van de AVG door de werknemer te maken maar houdt verband
met zijn/haar eigen privacy. Hoort hier m.i. niet thuis. Werknemer hoeft hier
geen toestemming voor te verlenen, maar staat wel bij de vereisten.
P30 ondertekening. Waar teken je voor (wat verklaar je door hier te tekenen?)
Is niet duidelijk.
P31 en 32 protocol sociale media en mobiele apparatuur. Dit is geen
onderdeel van de AVG, maar ‘gewoon’ schoolbeleid. De AVG-regels gelden
voor alle media, dus ook sociale. Hoeft dus in het kader van de AVG niet apart
benoemd te worden. Inhoudelijk:
P32 C. 2e pijltje: dit mag je m.i. als werkgever niet verbieden. Ook
medewerkers van het Nut hebben vrijheid van meningsuiting
P32 Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen: laatste 3 pijltjes
hebben (ook) betrekking op leerlingen en ouders. Waarom moet een
medewerker hiervoor tekenen? Wordt ouders ook gevraagd hiervoor te
tekenen? Wat als men niet tekent?
P33 waarom moet men hiervoor tekenen?
P34 ondertekening, door wie? En Waarom?
P35 weer een extra ondertekening. Kan dit niet worden opgenomen in het
privacyreglement?
P37 art 2.1. Hier wordt gesproken over ‘vertrouwelijke gegevens’. Welke
gegevens worden hier bedoeld? De definitie (bovenaan
p37, nr 3) verduidelijkt dit niet. De AVG heeft alleen betrekking
op
persoonsgegevens,
maar
in
dit
document
lijken
ook
bedrijfsgegevens bedoeld te worden (zie art 2.6). Is dit een bestaand
document waaraan alleen een verwijzing naar het IBP-beleid is toegevoegd?
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P37 art 4.1. De looptijd van 10 jaar lijkt betrekking te hebben op vertrouwelijke
bedrijfsgegevens. Misschien toevoegen dat voor persoonsgegevens de
wettelijke bewaartermijnen gehanteerd moeten worden? En dat
geheimhouding van persoonsgegevens voor onbepaalde tijd geldt?
P39 en 40 Bijlage III is gericht aan ouders (u = ouder). P40 laatste alinea en
verder zijn gericht aan de school (u = school).
P40 telefoonlijst. Hoort niet thuis in een voorlichtingsdocument. Toestemming
wordt gevraagd op basis van opt-out. Dit is niet meer toegestaan,
toestemming moet op basis van opt-in. Hieruit schrappen en opnemen in
toestemmingsformulier?
P42 jij en u door elkaar gebruikt
P42 kan het Nut beloven dat iemand niet strafbaar handelt?
P45 toestemming opvragen gegevens vorige school. Het delen van het
onderwijskundig rapport is een wettelijke verplichting. Hier heb je dus geen
toestemming voor nodig. Zijn er andere gegevens nodig? Dan blijkt dat niet
duidelijk uit de vraagstelling.
P45 toestemmingsformulier IB-er: blijkbaar worden hier andere gegevens
bedoeld dan ik begreep uit de formulering. Welke persoonsgegevens worden
hier bedoeld? In de discussie afgelopen vergadering leek het hier te gaan om
onderzoeksrapporten. Mij lijkt dat dat niet hier thuishoort, maar dat je daar
specifiek toestemming voor moet vragen, los van algemene toestemming bij
inschrijving nieuwe leerling.
P45 directeur: idem
P46 eigen leerkracht: idem
P46 andere leerkrachten: idem
P46 vermelding persoonsgegevens op klassenlijst: welke gegevens?
P46 hoofdluis. Toestemming voor controle valt niet onder de AVG. Wat als ik
geen toestemming geef? Wordt mijn kind dan niet gecontroleerd? Dat is niet
toegestaan, zie hieronder geel gearceerd.
P46 gebruik e-mailadres: waarom moet hier expliciet toestemming voor
worden gegeven? Als ik niet wil dat je mijn e-mailadres gebruikt, dan vul ik het
niet in op
P43. Kan m.i. weg.
P46 deelname schoolreisjes etc. valt niet onder de AVG. Wat als ik geen
toestemming geef? Mag mijn kind dan niet mee? Dat is niet toegestaan, zie
hieronder geel gearceerd.
P46 5 x toestemming beeldmateriaal: dit is wel heel duidelijk en expliciet!
(wat, hoe en doel) Alleen: ‘ik geef toestemming dat [] mag gebruiken’
vervangen door ‘ik geef toestemming voor het gebruik van []’.
P46 Verjaardagskalender. Waarom moet hier toestemming voor gegeven
worden? Mogen de kinderen uit de klas elkaars namen niet weten?
P57 jij en u door elkaar gebruikt
P57 kan het Nut beloven dat iemand niet strafbaar handelt? Verder adviseer
ik om de gehele tekst nog eens goed door te nemen op tik- en spelfouten en
onnodige spaties.
Opmerkingen SP:
In bijlage 6B bij vergadering van 30 januari 2019 zijn reeds een groot aantal
detailopmerkingen geplaatst, waaronder opmerkingen over inconsistenties
(eenvoudig voorbeeld: wel of niet gebruiken van [versleutelde] usb sticks).
Advies om deze detailopmerkingen,
indien betrekking hebbend op deel II, nogmaals door te nemen t.b.v. een
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volgende versie door deel II.
.

beleid inzake
Informatiebeveiliging
& Privacy (AVG)
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Vastgesteld door Stichting Nutsscholen Geldrop
Versie
Februari 2020

Februari 2020

Datum

Naam
B. van Zanten

Functie
voorzitter GMR a.i.

A. Buijs

voorzitter RvT
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1

Het belang van informatiebeveiliging en privacy

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. De hoeveelheid informatie, waaronder
persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict. Het is belangrijk om
informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De
afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het
goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de
gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de
bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

2
2.1

Toelichting informatiebeveiliging en privacy

Toelichting informatiebeveiliging

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan het nemen en onderhouden van een hoeveelheid samenhangende
maatregelen zodat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gegarandeerd kan worden.
Informatiebeveiliging richt zich op de volgende aspecten:
● Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de juiste
momenten.
● Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten juist en volledig zijn.
● Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt is tot degenen
die daartoe bevoegd zijn.
Onvoldoende informatiebeveiliging kan leiden tot ongewenste risico’s in het onderwijsproces en bij de
bedrijfsvoering van de instelling. Incidenten en inbreuken in deze processen kunnen leiden tot financiële
schades en imagoverlies.
2.2

Toelichting privacy

Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens moeten beschermd worden volgens de huidige wet- en
regelgeving. Bescherming van de privacy regelt onder andere onder welke voorwaarden persoonsgegevens
verwerkt mogen worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die een natuurlijke persoon direct of
indirect kunnen identificeren. Onder verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens
verstaan. De wet noemt als voorbeelden van verwerking:
Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
2.3

Vervlechting informatiebeveiliging en privacy

Uit voorgaande blijkt dat informatiebeveiliging een belangrijke voorwaarde is voor privacy, terwijl omgekeerd
de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging
en privacy staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk, en worden daarom samengevoegd tot één proces:
IBP. Dit beleid, verder te benoemen als IBP-beleid, vormt de basis op informatiebeveiliging en privacy binnen
Stichting Nutsscholen Geldrop te regelen en vormt de kapstok voor de onderliggende afspraken en
procedures.
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3
3.1

Doel en reikwijdte

Doel

Informatiebeveiliging en privacy heeft de volgende doelen:
⮚ Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
⮚ Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan Stichting Nutsscholen Geldrop
persoonsgegevens verwerkt, waaronder leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers
⮚ Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.
Het informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP-beleid) is erop gericht om de kwaliteit van de verwerking van
informatie en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij er een juiste balans moet zijn
tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. Het uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene (o.a. medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers) wordt gerespecteerd en Stichting
Nutsscholen Geldrop voldoet aan relevante wet- en regelgeving.
3.2

Reikwijdte
●

Het IBP-beleid binnen Stichting Nutsscholen Geldrop geldt voor alle medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties (inhuur / outsourcing). Onder dit
beleid vallen ook alle devices van waar geautoriseerde toegang tot het schoolnetwerk verkregen kan
worden.

●

Het IBP-beleid heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van alle betrokkenen binnen
Stichting Nutsscholen Geldrop waaronder in ieder geval alle medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties (inhuur/outsourcing), evenals op
overige betrokkenen waarvan Stichting Nutsscholen Geldrop persoonsgegevens verwerkt.

●

Het beleid geldt voor die toepassingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting
Nutsscholen Geldrop. Hieronder valt tevens de gecontroleerde informatie, die door de school zelf is
gegenereerd en wordt beheerd en de niet-gecontroleerde informatie waarop de school kan worden
aangesproken. (b.v. uitspraken van medewerkers en leerlingen in discussies, op (persoonlijke pagina’s
van) websites en of social media.)

●

Het IBP-beleid geldt voor de geheel of gedeeltelijk, geautomatiseerde/systematische verwerking van
persoonsgegevens, die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Nutsscholen Geldrop
evenals op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Het
IBP-beleid is ook van toepassing op niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in
een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

●

IBP-beleid heeft binnen Stichting Nutsscholen Geldrop raakvlakken met:
o Algemeen
veiligheidsen
toegangsbeveiligingsbeleid;
met
als
aandachtspunten
bedrijfshulpverlening, fysieke toegang en beveiliging, crisismanagement, huisvesting en
ongevallen
o Personeels- en organisatiebeleid; met als aandachtspunten in- en uitstroom van medewerkers,
functiewisselingen, functiescheiding en vertrouwensfuncties
o IT-beleid; met als aandachtspunten aanschaf, beheer en gebruik van ict en (digitale) leermiddelen
o Medezeggenschap van leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers
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4

Beleid – Hoe doen we dat?

Stichting Nutsscholen Geldrop hanteert de volgende uitgangspunten om de gestelde doelen van
informatiebeveiliging en privacy te bereiken:
1.

Het CvB van Stichting Nutsscholen Geldrop neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
informatiebeveiliging en privacy geregeld wordt. Het bestuur is hierop aan te spreken en legt hier
verantwoording over af. In termen van de wet is het bestuur de verwerkingsverantwoordelijke.

2.

Stichting Nutsscholen Geldrop voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

3.

Bij de Stichting Nutsscholen Geldrop is de verwerking van persoonsgegevens altijd gekoppeld aan een
specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen (zie onderstaand kader). Een goede
balans tussen het belang van onze stichting om persoonsgegevens te verwerken en het belang van
betrokkene om in een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens is essentieel. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens op basis van
toestemming kunnen betrokkenen ten alle tijden hun toestemming herzien.
Artikel 6 lid 1:
De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden
(wettelijke grondslagen) is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om
op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon
te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen
dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening
van hun taken.
Autoriteit Persoonsgegevens: Wanneer mag u zich baseren op de grondslag toestemming?
U heeft alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken als u zich kunt baseren op 1 van de 6
grondslagen uit de AVG. Eén van die grondslagen is ‘toestemming’. De AVG schrijft niet precies voor in welke
vorm u toestemming moet vragen. Maar de manier waarop u toestemming vraagt moet wel voldoen aan een
aantal specifieke eisen. Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:
• Vrijelijk gegeven: u mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te
benadelen als hij of zij geen toestemming geeft. Let daarbij op machtsverhoudingen: een werknemer kan een
vraag van zijn werkgever bijvoorbeeld moeilijk weigeren.
• Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld een (digitale)
schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is
verleend. U mag niet uitgaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is
dus niet toegestaan.
• Geïnformeerd: u moet mensen informeren over: de identiteit van u als organisatie, het doel van elke
verwerking waarvoor u toestemming vraagt, welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt, het recht dat zij
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hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook
moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en
eenvoudige taal moet gebruiken.
• Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien u als
organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden heeft, dient u de betrokkene hierover te informeren en
betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.
• Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de
toestemming te geven.
• U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen.
Voldoet de toestemming niet aan deze eisen? Dan is de toestemming niet geldig. U mag de persoonsgegevens
dan niet verwerken.

Toestemming bij kinderen
De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een
gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon
die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.
Verantwoordingsplicht
Wilt u zich baseren op de grondslag toestemming? Zorg er dan voor dat u kunt aantonen dat u die toestemming
op de juiste manier heeft gevraagd en gekregen. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.

4.

Stichting Nutsscholen Geldrop zal alle betrokkenen helder en actief informeren over de verwerkingen
van de hun persoonsgegevens, die zowel direct als indirect zijn verkregen. Ook worden alle
betrokkenen gewezen op hun rechten met betrekking tot informatie, inzage, verbetering, het wissen
van gegevens, beperking van verwerking, verzet, dataportabiliteit en profilering.

5.

Stichting Nutsscholen Geldrop legt alle verwerkingen van persoonsgegevens vast in een dataregister
en zal deze up-to-date houden. Stichting Nutsscholen Geldrop voldoet hiermee aan de
documentatieplicht.

6.

Binnen Stichting Nutsscholen Geldrop is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de
verantwoordelijkheid van iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van
geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook van papieren documenten.

7.

Stichting Nutsscholen Geldrop is als rechtspersoon eigenaar van de informatie die onder haar
verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Daarnaast beheert de school informatie, waarvan het
eigendom (auteursrecht) toebehoort aan derden. Medewerkers en leerlingen worden goed
geïnformeerd over de regelgeving rondom het gebruik van informatie.

8.

Stichting Nutsscholen Geldrop classificeert informatie en informatiesystemen. De classificatie is het
uitgangspunt voor de risicoanalyse en de te nemen maatregelen. Er is een balans tussen de risico’s die
we willen afdekken en de benodigde investeringen en de te nemen maatregelen.

9.

Stichting Nutsscholen Geldrop sluit met alle leveranciers van digitale onderwijsmiddelen (zowel van
educatieve als bedrijfsapplicaties) verwerkersovereenkomsten af als zij, in opdracht van de school,
persoonsgegevens verwerken. Dit geldt ook voor andere organisaties indien er gegevens van
leerlingen of medewerkers worden verstrekt.

10. Stichting Nutsscholen Geldrop verwacht van alle medewerkers, leerlingen, (geregistreerde) bezoekers
en externe relaties dat zij zich ‘fatsoenlijk’ gedragen met een eigen verantwoordelijkheid. Het is niet
acceptabel dat door al dan niet opzettelijk gedrag onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade
en/of imagoverlies. Stichting Nutsscholen heeft hiervoor een gedragscode geformuleerd, vastgesteld
en geïmplementeerd.
11. Informatiebeveiliging en privacy is bij Stichting Nutsscholen Geldrop een continu proces, waarbij
regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassing gewenst is.
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12. Stichting Nutsscholen Geldrop kijkt bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe
(informatie)systemen vóóraf naar de impact hiervan op de informatiebeveiliging en privacy, zodat
tijdig de juiste maatregelen genomen kunnen worden.
13. Stichting Nutsscholen Geldrop neemt passende technische (beveiligings-)maatregelen om
persoonsgegevens en overige data te beschermen tegen de risico’s, die de voortgang van het
onderwijs, de privacy en de bedrijfsvoering kunnen verstoren.
Indien de infrastructuur elders wordt beheerd en/of gegevens elders worden verwerkt legt Stichting
Nutsscholen aanvullende afspraken vast over de technische maatregelen.
14. Stichting Nutsscholen Geldrop zal alle beveiligingsincidenten vastleggen en datalekken volgens een
vast protocol afhandelen en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de
betrokkenen.
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5

Uitwerking van het beleid – Wat doen we?

Dit hoofdstuk geeft een praktische invulling van bovenstaande beleidspunten en is daarmee de minimale
invulling van het beleid.
5.1

Relevante wet- en regelgeving

De uitwerking van het beleid voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, waaronder:
● Wet op het primair onderwijs en/of Wet voortgezet onderwijs en/of Wet op de expertisecentra
● Wet goed onderwijs en goed bestuur PO/VO
● Wet onderwijstoezicht
● Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp; tot 25 mei 2018)
● Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; vanaf 25 mei 2018)*
● Archiefwet
● Leerplichtwet
● Auteurswet
● Wetboek van Strafrecht
De internationale norm voor informatiebeveiliging NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 (2015) is leidend voor de te
nemen beveiligingsmaatregelen.
De bepalingen van de meest recente versie van het convenant ‘Digitale onderwijsmiddelen en privacy’ zijn
leidend bij het maken van afspraken met leveranciers, die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerken.
5.2

Basisregels bij het omgaan met persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn de wettelijke beginselen inzake verwerking persoonsgegevens
(art.5 AVG) leidend. Deze zijn samengevat in de vijf vuistregels met betrekking tot de omgang met
persoonsgegevens te weten:
1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de
verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die
onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
2.

Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de zes wettelijke grondslagen.

3.

Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort
gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken;
ze staan in verhouding staan tot het doel (proportioneel). Het doel kan niet met minder, alternatieve
of andere gegevens worden bereikt (subsidiar). Dit betekent ook dat data niet langer wordt bewaard
dan noodzakelijk.

4.

Transparantie: de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers) op
transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens, alsmede over het
gevoerde IBP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats. Daarnaast hebben
betrokkenen recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun
persoonsgegevens. Tevens kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

5.

Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken
persoonsgegevens juist en actueel zijn.
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5.3

Ondersteunende richtlijnen en procedures

Diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen geven invulling aan de uitwerking
van het beleid. Bijlage 1 geeft een overzicht van de diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures
en protocollen. Daarnaast worden alle verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd en up-to-date
gehouden in een dataregister.
5.4

Voorlichting en bewustzijn

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging en privacy uit te
sluiten. De mens is hier een belangrijke factor. Daarom wordt het bewustzijn van de individuele medewerkers
voortdurend aangescherpt, zodat de kennis van risico’s wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt
aangemoedigd. Onderdeel van het beleid zijn de regelmatig terugkerende bewustwordingscampagnes voor
medewerkers, leerlingen en gasten. Verhoging van het IBP-bewustzijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de verantwoordelijke IBP, de FG, en de Security Officer met het bestuur als eindverantwoordelijke.
5.5

Classificatie en risicoanalyse

Alle informatie heeft waarde, daarom worden alle gegevens en informatiesystemen waarop dit beleid van
toepassing is, geclassificeerd. Het niveau van de te nemen beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de
classificatie. De classificatie van informatie is afhankelijk van de gegevens in het informatiesysteem en wordt
bepaald op basis van risicoanalyses. Daarbij zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de
betrouwbaarheidsaspecten die van belang zijn.
Bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe (informatie)systemen, wordt vóóraf gekeken naar
de impact van de ontwikkelingen en de beoogde verwerkingen op informatiebeveiliging en privacy, zodat
passende maatregelen genomen kunnen worden. Vanaf de start van nieuwe (ict)projecten wordt rekening
gehouden met informatiebeveiliging en privacy.
5.6

Incidenten en datalekken

Alle medewerkers, die een beveiligingsincident of datalek vermoeden dienen dit te melden. Het melden van
beveiligingsincidenten en datalekken is vastgelegd in een protocol. De afhandeling van deze incidenten volgt
een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de meldplicht datalekken. Alle
(beveiligings)incidenten worden vastgelegd in een incidentenregister. Alle (beveiligings)incidenten kunnen
worden gemeld bij m.voogd@geldrophetnut.nl.
Periodiek zullen de beveiligingsincidenten besproken worden en waar nodig aanvullende passende
beleidsmaatregelen genomen worden.
5.7

Planning en controle

Dit IBP-beleid wordt minimaal elke twee jaar getoetst en bijgesteld door het bestuur. Hierbij wordt rekening
gehouden met:
● De status van de informatiebeveiliging als geheel (beleid, organisatie, risico’s);
● de actuele geïnventariseerde risico’s;
● de effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan
Daarnaast kent Stichting Nutsscholen Geldrop een jaarlijkse planning en control cyclus voor
informatiebeveiliging en privacy. Dit is een periodiek evaluatieproces waarmee de inhoud en effectiviteit van
het informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt getoetst. Tevens worden hier actuele ontwikkelingen op het
gebied van techniek, wet- en regelgeving et cetera meegenomen.
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5.8

Naleving en sancties

De naleving bestaat uit algemeen toezicht in de dagelijkse praktijk op de naleving van beleid en richtlijnen. Van
belang hierbij is dat leidinggevenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hun
medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Er wordt actief aandacht besteed aan IBP bij de
aanstelling, tijdens functioneringsgesprekken, met een instelling brede gedragscode, met periodieke
bewustwordingscampagnes, et cetera.
Voor toezicht op de naleving van de AVG vervult de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) een
belangrijke rol. De FG wordt aangesteld door de het bestuur, en heeft een wettelijk omschreven en
onafhankelijke toezichthoudende taak. De FG werkt via een door het bestuur vast te stellen reglement.
Mocht de naleving van dit beleid ernstig tekort schieten, dan kan de Stichting Nutsscholen Geldrop de
betrokken verantwoordelijke medewerkers een sanctie opleggen binnen de kaders van de CAO en de wettelijke
mogelijkheden.
5.9

Logging en monitoring

Logging en monitoring door de IT-afdeling zorgt er voor dat gebeurtenissen met betrekking tot
geautomatiseerde systemen en toegang tot gegevens wordt vastgelegd. Hieronder vallen onder andere het inuitloggen van gebruikers en (poging) tot ongeautoriseerde toegang tot het netwerk.
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6
6.1

Organisatie - Wie doet wat?

Rollen en verantwoordelijkheden

De organisatie van IBP gaat over processen, gewoontes, beleid, wetten en regels die van betekenis zijn voor de
manier waarop mensen een organisatie sturen, besturen, beheren en controleren. Hierbij spelen de relaties
tussen de verschillende betrokkenen en de doelen van de organisatie een rol. Onderstaand overzicht geeft aan
welke verantwoordelijkheden en taken bij welke rollen horen bij Stichting Nutsscholen Geldrop.

Niveau

Wie
Rollen

Hoe
Verantwoordelijkheid / taken

Wat
Realiseren / vastleggen

Richtingge
vend
(strategisc
h)

Bestuur

●
●

Eindverantwoordelijk
IBP-beleidsvorming, -vastlegging en
het uitdragen ervan
Verantwoordelijk voor het zorgvuldig
en rechtmatig verwerken van
persoonsgegevens
Evalueren toepassing en werking
IBP-beleid op basis van rapportages
Organisatie IBP inrichten

●

Informatiebeveiligingsbeleid

●
●
●

Baseline / basismaatregelen
Reglement FG vaststellen
Privacyreglement vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijk voor IBP
IBP-planning en controle
Adviseert bestuur/CvB/directie over
IBP
Voorbereiden uitvoeren IBP-beleid,
Classificatie/risicoanalyse
Hanteren IBP normen en wijze van
toetsen
Evalueren IBP-beleid en maatregelen
Uitwerken algemeen beleid naar
specifiek beleid op een uniforme
wijze
Schrijven en beheren van processen,
richtlijnen en procedures om de
uitvoering te ondersteunen

Processen, richtlijnen en procedures IBP,
waaronder:

Toezicht
op naleving privacy
wetgeving
Voorlichting privacy en stimuleren
bewustwording
Richtlijnen, kaders vaststellen en
aanbevelingen doen t.b.v. verbeterde
bescherming van verwerkingen van
persoonsgegevens
Afwikkeling klachten en incidenten
Classificatie / risicoanalyse in
samenwerking met Manager IBP
(Informatiemanager
/
verantwoordelijke IBP / privacy
officer)
Toegangsbeleid zowel fysiek als
digitaal
vaststellen
en
laten
goedkeuren
door
bestuur/CvB/directie

●
●
●

●
●
●

Sturend
(tactisch)

Functionaris
●
Gegevensbeschermi ●
ng
●
●
●
●
●
●

Functionaris voor
●
Gegevensbeschermi
ng
●
●

Domeinverantwoor
delijke:
ICT,
HRM / P&O,
financiën,

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

en

privacy

activiteitenkalender
Protocol beveiligingsincidenten en
datalekken
Verwerkersovereenkomsten regelen
Brief
toestemming
gebruik
beeldmateriaal
Opstellen informatie documentatie
richting leerlingen, ouders / verzorgers
Security awareness activiteiten
Sociale media reglement
Gedragscode ict en internetgebruik
Gedragscode
medewerkers
en
leerlingen
Privacyreglement,
procedure IBP-incident afhandeling
Inrichten meldpunt datalekken

Inventariseren waar persoonsgegevens
van
de
school
terechtkomen
(leveranciers lijst); input dataregister
Classificatieen
risicoanalyse
documenten.
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●

●

Uitvoeren
d
(operation
eel)

Functionaris
●
Gegevensbeschermi
ng
●
●

●
Dagelijkse leiding /
leidinggevende
/ ●
directie
●

●
●
●

●

●
personeel

●

●
●

Samen met functioneel beheer en
ICT beheer er op toezien dat
gebruikers alleen toegang krijgen tot
het netwerk en de netwerkdiensten
waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.
Samen met functioneel beheer en
ICT beheer de toegangsrechten van
gebruikers regelmatig beoordelen en
controleren.
Incidentafhandeling (registreren en
evalueren).
Technisch
aanspreekpunt
voor
IBP-incidenten.
Uitvoeren taken conform gegeven
richtlijnen en procedures.
Verantwoordelijk omgaan met IBP bij
hun dagelijkse werkzaamheden.
Communicatie naar alle betrokkenen;
er voor zorgen dat medewerkers op
de hoogte zijn van het IBP-beleid en
de consequenties ervan.
Toezien op de naleving van het
IBP-beleid en de daarbij behorende
processen, richtlijnen en procedures
door de medewerkers.
Voorbeeldfunctie met positieve en
actieve houding t.a.v. IBP-beleid.
Implementeren IBP-maatregelen.
periodiek
het
onderwerp
informatiebeveiliging
onder
de
aandacht
te
brengen
in
werkoverleggen, beoordelingen etc.;
Rapporteren
voortgang
m.b.t.
doelstellingen IBP-beleid aan bestuur.

Verantwoordelijk omgaan met IBP bij
hun dagelijkse werkzaamheden.
Indien van toepassing, communicatie
naar alle betrokkenen; er voor zorgen
dat bijv. ouders of leerlingen op de
hoogte zijn van het IBP-beleid en de
consequenties ervan.
Voorbeeldfunctie met positieve en
actieve houding t.a.v. IBP-beleid.
periodiek
het
onderwerp
informatiebeveiliging
onder
de
aandacht te brengen in bijv.
werkoverleggen
of
bouwvergaderingen.

Diverse
aanvullende
beleidsstukken,
richtlijnen, procedures en protocollen,
waaronder:
●

Toegangsmatrix
diverse
informatiesystemen en netwerk

Communiceren, informeren en toezien op
naleving van o.a.:
●
●
●
●
●
●
●

IBP in het algemeen
Regels passend onderwijs
Hoe omgaan met leerling dossiers
Wie mogen wat zien
Gedragscode
Omgaan met sociale media
Mediawijs maken

Communiceren, informeren en toezien op
naleving van o.a.:
●
●
●
●
●
●
●

IBP in het algemeen
Regels passend onderwijs
Hoe omgaan met leerling dossiers
Wie mogen wat zien
Gedragscode
Omgaan met sociale media
Mediawijs maken
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7. Bijlagen I – beleid specifiek

7.1 datalekken
Deze paragraaf biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van
beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en
datalekken.
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.
⮚ Betrokkene; de persoon van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Door deze meldplicht zijn ook scholen verplicht
melding te maken van ernstige datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het nalaten van deze melding
kan leiden tot een fikse boete.
De meldplicht is alleen van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld in de
leerling administratie of digitale leermiddelen. Als de school gebruik maakt van leveranciers, zoals uitgevers
of distributeurs, die persoonsgegevens ontvangen van de school, dan moet de school met deze bewerkers
aanvullende afspraken over het melden van datalekken.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, óf
waarbij het niet valt uit te sluiten is dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Een klassiek voorbeeld van
een datalek is een hack waarbij een database met persoonsgegevens is gestolen. Maar het verliezen van een
usb-stick met daarop de adresgegevens van groep 3, is ook een datalek.
De meldplicht geldt voor de verantwoordelijke van de persoonsgegevens, dat is dus het schoolbestuur. Een
leverancier is een bewerker voor de school. Er kan worden afgesproken dat een bewerker namens de
verantwoordelijke de melding doet, maar dat gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Als er een datalek is, moet daar binnen 72 uur na ontdekking van het lek melding van worden gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Er zijn vier rollen die onderscheiden moeten worden om een beveiligingsincident en/of datalek succesvol af
te handelen:
1. Ontdekker (medewerker); degene die het beveiligingsincident of datalek op het spoor komt en het proces in
werking stelt.
2. Meldpunt (servicedesk); de Functionaris gegevensbescherming zal alle beveiligingsincidenten registreren en
verder verwerken.
3. Melder (functionaris gegevensbescherming); degene die verantwoordelijk is voor het melden van een datalek bij
de Autoriteit Persoonsgegevens; bij ons is dat de bestuurder.
4. Technicus; degene die de oorzaak van het datalek kan vinden en kan (laten) repareren.
Wij hanteren zeven stappen in het geval zich een datalek voordoet:
1. Ontdekken; de ontdekker merkt een beveiligingsincident op. Via eigen waarneming of via waarneming van een
derde. De ontdekker verzamelt zoveel mogelijk informatie over het beveiligingsincident en meldt het bij de
Functionaris Gegevensbescherming.
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2.

Inventariseren; de Functionaris Gegevensbescherming bepaalt dan of er voldoende informatie omtrent het
beveiligingsincident bekend is. Zo niet, dan zet hij / zij aanvullende vragen uit bij ‘de ontdekker’ en / of ‘de
technicus’.
De volgende informatie wordt daarna vastgelegd:
samenvatting van het beveiligingsincident, wat is er met de gegevens gebeurt, wat voor gegevens zijn het
(bijzondere gegevens of van gevoelige aard)
datum/periode van het beveiligingsincident
aard van het beveiligingsincident
omschrijving van de groep betrokkenen
aantal betrokkenen
type persoonsgegevens in kwestie
3. Beoordelen; wanneer de Functionaris Gegevensbescherming voldoende informatie heeft verzameld, en een
datalek vermoedt, stuurt deze ‘de melder’ een verzoek om de verzamelde informatie te bekijken. De Functionaris
gegevensbescherming beoordeelt de feiten om te bepalen of een melding aan de Autoriteit persoonsgegevens
en/of betrokkenen vereist is.
Bij de beoordeling of er sprake is van een ‘melding plichtige datalek’, wordt er 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 dit gemeld worden bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
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.
4. Repareren (indien noodzakelijk); ‘de technicus’ wordt gevraagd te achterhalen wat de oorzaak van het
beveiligingsincident is en moet de oorzaak (laten) verhelpen. De technicus legt onderstaande vast:
Technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de inbreuk te verhelpen en verdere inbreuk te
voorkomen. Voorgaande voor zover de oorzaak bekend is.
Zijn de gelekte gegevens onbegrijpelijk voor degenen die er kennis van heeft kunnen nemen? Hoe zijn de
gegevens onbegrijpelijk gemaakt (versleuteld)?
5. Melden; indien de conclusie bij stap 3 is dat er melding gedaan moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(en eventueel betrokkenen), dan zal ‘de melder’ dit binnen twee werkdagen doen. 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/actionpage?0.
6. Vastleggen; alle informatie, die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan, wordt gearchiveerd door
de Functionaris Gegevensbescherming, waarmee het incident is afgesloten. De Functionaris
Gegevensbescherming verstuurt een samenvatting van de genomen maatregelen aan ‘de ontdekker’.
7. Informeren betrokkene: als de datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene, dan moet het datalek ook aan de betrokkenen zelf worden gemeld. Dat zijn medewerkers, leerlingen
(of hun ouders als zij jonger zijn dan 16 jaar).
De Functionaris Gegevensbescherming maakt twee keer per jaar een analyse van de meldingen van
beveiligingsincidenten en datalekken in samenwerking en bespreekt deze met het College van Bestuur.
In de analyse wordt ingegaan op eventuele structurele ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om
maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
Voorbeeldformulier datalekken:
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7.2 archief- & vernietigingsbeleid
Personeelsgegevens worden op twee plekken verzameld: op bestuursniveau (bijv. om salarissen uit te
kunnen betalen) en op de scholen (bijvoorbeeld om leerkrachten toegang te kunnen bieden tot
softwarepakketten zoals Parnassys).
Het papieren personeelsdossier zal op korte termijn verdwijnen (ons administratiekantoor is bezig om de
mogelijkheden te creëren om dit digitaal te archiveren. Papieren personeelsdossiers die nu nog aanwezig
zijn, dienen in een afgesloten kast bewaard te worden (de directeur van de school is in het bezit van de
sleutel van die kast).
Wet- en regelgeving:
Artikel 1 Bewaartermijnen
Hierbij onderscheiden we:
1. Administratie personeel / salaris: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het
dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij
de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
2. Administratie sollicitanten: de persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend
verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is
geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van betrokkene gedurende een jaar na
beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
Artikel 2 Oud-personeel
De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een verwerking van persoonsgegevens
betreffende oud-personeelsleden.
De verwerking geschiedt slechts voor:
I) het onderhouden van contacten met oud-personeelsleden;
II) het verzenden van informatie aan oud-personeelsleden;
III) het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van
derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
IV) het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a) naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer
van de betrokkene;
b) gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de het oud-personeelslid voor de
verantwoordelijke werkzaam is geweest;
c) gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
d) een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c;
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a) degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de lid I) bedoelde activiteiten
of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b) anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de WBP;
c) De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij diens
overlijden.
Als basisschool bewaren we verschillende gegevens over een leerling in het zogeheten leerling dossier. Dit
dossier bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het onderwijs aan en de
begeleiding van de leerling. Het leerling dossier kan de volgende gegevens over een leerling bevatten:
gegevens over in- en uitschrijving;
gegevens over afwezigheid;
adresgegevens;
gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
het onderwijskundig rapport;
gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;
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-

verslagen van gesprekken met de ouders;
de resultaten van eventueel (psychologisch) onderzoek.

Een leerling dossier maakt het dus mogelijk om de ontwikkeling, het gedrag en leerprestaties van een
leerling systematisch in beeld te brengen en te volgen. Ook kan een leerling dossier bijzondere
persoonsgegevens bevatten (gegevens over de gezondheid van de leerling). Gelet op de aard van de
verwerking van persoonsgegevens in een leerling dossier en het feit dat kinderen extra kwetsbaar zijn,
moeten wij dus zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
De regels voor bewaartermijnen die onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) golden,
veranderen niet onder de AVG. Dat betekent dat de school het leerling dossier 2 jaar mag bewaren nadat de
leerling van school is gegaan. Net als nu geldt onder de AVG in sommige situaties een langere bewaartermijn.
Situaties met langere bewaartermijnen De AVG-regels voor bewaartermijnen gaan naast een aantal huidige
regels voor langere bewaartermijnen bestaan, zoals:
In het lager en voortgezet onderwijs geldt dat u gegevens over verzuim en afwezigheid en in- en uitschrijving 5
jaar moet bewaren nadat de leerling is uitgeschreven;
Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet u als school 3 jaar
na het vertrek van de leerling bewaren;
Op scholen bewaren we adresgegevens van oud-leerlingen en oud-medewerkers voor het organiseren van
reünies. We vragen voor het verlaten van de basisschool aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen of wij
de adresgegevens langer voor dit doel mogen bewaren.
Papieren dossiers van leerlingen en oud-medewerkers dienen fysiek vernietigd worden. Dit wordt gedaan
onder supervisie van de functionaris Privacy. Jaarlijks worden de dossiers die voor vernietiging in
aanmerking komen geïnventariseerd en aangemeld. De functionaris haalt op de locaties de dossiers op en
controleert de termijnen en namen alvorens de dossiers door een erkend bedrijf te laten vernietigen.
Hiervoor ontvangt de functionaris bewijs.

7.3 back-ups en de AVG
Binnen de AVG geldt, hebben mensen het recht op vergetelheid. Dit houdt in dat wij het in bepaalde gevallen verplicht zijn
om iemands gegevens te verwijderen als diegene hierom vraagt.
In het kader van ‘back-ups’ handelen wij als volgt:
Uit inventarisatie blijkt van welke gegevens wij back-ups moet bijhouden. Wij moeten kunnen aantonen dat deze
gegevens noodzakelijk zijn. Dat is onderdeel van uw verantwoordingsplicht.
- Wij informeren mensen goed over welke aanvullende bewaartermijn noodzakelijk is voor back-ups (zie
bovenstaande paragraaf).

7.4 digitale onderwijsmiddelen; checklist
Onderstaande stappen zijn een handreiking om de juiste weg te bewandelen bij het maken van afspraken en
het opstellen van contracten met leveranciers van (online)digitale onderwijsmiddelen en
administratiesystemen.
⮚ STAP 1
Controleer of er door de leverancier van digitale onderwijsmiddelen (waaronder ook apps) en school- en
leerling administratiesystemen persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld moet je inloggen met
gebruikersnaam en wachtwoord of staan toetsresultaten op naam online). Lees hiervoor de privacy bijsluiter
van het product.
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Worden er door de leverancier persoonsgegevens verwerkt (uitgewisseld, opgeslagen)?
Nee

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt; het lesmateriaal kan zonder verdere afspraken gebruikt worden.

Ja

Er worden persoonsgegevens verwerkt, hierdoor is de privacywetgeving hierop van toepassing en zal er een
schriftelijke overeenkomst afgesloten moeten worden. Ga naar STAP 2

⮚ STAP 2
Worden de persoonsgegevens opgeslagen in een EU lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland?
Nee
Ja

Ga verder naar STAP 5
Er worden persoonsgegevens verwerkt in een EU lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland? Met de
leverancier mogen persoonsgegevens uitgewisseld worden als er een verwerkersovereenkomst afgesloten is.
Ga verder naar STAP 3

⮚ STAP 3
Veel leverancier van digitale onderwijsmiddelen hebben het 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’
ondertekend. Bij het convenant hoort een modelverwerkersovereenkomst waarmee je als schoolbestuur
(verwerkingsverantwoordelijke) de juiste afspraken maakt met leveranciers. Kijk aangesloten leveranciers
op: https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
Heeft de leverancier het convenant ondertekent?
Nee
Ja

De leverancier staat niet in de lijst; Ga verder naar STAP 4
Heeft de leverancier het convenant ondertekend, dan is hij verplicht om de model verwerkersovereenkomst
inclusief de bijbehorende bijlagen te gebruiken.
Omdat het grootste deel van het model is gebaseerd op wetgeving, is de ruimte om af te wijken zeer beperkt.
Bij het gebruik van het model geldt de regel: ‘pas toe of leg uit’. Een leverancier die afwijkt van de (letterlijke)
tekst van het model, is verplicht om in een aparte bijlage toe te lichten waarom er is afgeweken, en wat de
wijzigingen precies zijn.

Gebruikt de leverancier, die het convenant heeft ondertekend, de model verwerkersovereenkomst?
Nee

Als verwerkingsverantwoordelijke (schoolbestuur) kun je eisen dat de leverancier het model gaat gebruiken.
Gaat de leverancier hier niet op in, meldt dat dan bij Kennisnet via ibp@kennisnet.nl

Ja

Als het model wordt gebruikt, dan worden in ieder geval de juiste juridische afspraken gemaakt. De
modelverwerkersovereenkomst bevat geen informatie over concrete digitale onderwijsmiddelen van
leveranciers. Die informatie staat in de bijlagen die bij de modelverwerkersovereenkomst horen.
Controleer daarom de verwerkersovereenkomst en de bijlagen. Als deze inhoudelijk akkoord zijn dan moeten
zowel de verwerkersverantwoordelijke als de leverancier (de verwerker) de overeenkomt en de bijlagen
ondertekenen.
Zie voor veel gestelde vragen: http://www.privacyconvenant.nl/faq/

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Dat betekent dat alleen een
bestuurder bevoegd is om de (model)verwerkersovereenkomst en de bijlagen te tekenen. Het bevoegd
gezag kan iemand mandateren om namens het bestuur akkoord te geven op verwerkersovereenkomsten,
maar de bestuurder blijft daar eindverantwoordelijk voor.
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Na ondertekening kan het digitale product door alle scholen, die vallen onder het bestuur dat getekend
heeft, gebruikt worden. Vooropgesteld dat ook de eventuele licentie voor al de scholen is aangeschaft.
⮚ STAP 4
De leverancier heeft het convenant niet ondertekend. Stel de leverancier dan voor om het convenant alsnog
zo snel mogelijk te tekenen.
Als de leverancier het convenant niet heeft ondertekend (en dat ook niet gaat doen) en géén gebruik maakt/
wil maken van de modelverwerkersovereenkomst, moet je het privacyreglement van de leverancier extra
goed beoordelen.
Om te beoordelen of privacy overeenkomsten van een leverancier zelf wel aan de juiste eisen voldoen geeft
het document ‘checklist afspraken leveranciers’ in de Aanpak de nodige informatie.
⮚ STAP 5
Persoonsgegevens mogen alleen opgeslagen/uitgewisseld worden met de EU lidstaten, Noorwegen,
Liechtenstein en IJsland. De belangrijke vraag hierbij is: ‘waar staat de server’?
Met andere landen, de zogenaamde ‘derde landen’, mogen slechts gegevens uitgewisseld worden als er
sprake is van een passend beschermingsniveau, een wettelijke uitzondering of een aparte vergunning van
het ministerie van veiligheid en justitie. (In deze checklist zal de aparte vergunning van het ministerie buiten
beschouwing gelaten worden.)
De landen met een passend beschermingsniveau zijn: Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec),
Faeröer eilanden, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Israël, Uruguay en Zwitserland.
Worden gegevens uitgewisseld met een derde land waar sprake is van een passend beschermingsniveau?
nee

ja

Worden gegevens uitgewisseld
met de VS?

nee

Ga verder naar verder naar STAP 7

ja

Ga verder naar verder naar STAP 6

De leverancier slaat de data op in een derde land waar sprake is van een passend beschermingsniveau. LET
OP: doorgifte naar een derde land moet altijd vóóraf gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nadat er melding is gedaan bij de AP over de gegevensverwerking kan voor het afsluiten van een
overeenkomst STAP 4 gevolgd worden.

⮚ STAP 6
De Verenigde Staten hebben geen passend beschermingsniveau. Maar doorgeven van persoonsgegevens
naar de VS is toegestaan als dat gebeurd op grond van het EU-VS Privacy Shield.
Amerikaanse bedrijven kunnen zich aanmelden voor het Privacy Shield programma. Dat kan sinds 1 augustus
2016. Zodra de bedrijven gecertificeerd zijn is het niet nodig bij uitwisseling van persoonsgegevens een
Europese Modelcontract (zie stap 7) met hen af te sluiten. Er wordt vastgelegd hoe men Europese data moet
behandelen en hoe het doorgeven ervan moet plaatsvinden. Doorgifte door de leverancier naar ‘derde
bedrijven’ is alleen onder strenge verplichtingen mogelijk. Bedrijven die non-compliant zijn worden van de
lijst verwijderd.
Zie voor de deelnemende organisaties: https://www.privacyshield.gov/list
Staat de leverancier op de lijst van deelnemers van het Privacy Shield
nee
ja

De leverancier staat niet op de lijst; Ga naar STAP 7
De leverancier staat wel op de lijst; Ga dan verder met STAP 4

⮚ STAP 7
Er is bij de uitwisseling met een derde land geen sprake van een passend beschermingsniveau, maar wel van
een wettelijke uitzondering. In deze stap worden alleen de uitzonderingen benoemd die relevant zijn voor het
onderwijs.

januari 2020
85

wettelijke uitzondering

toelichting

Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Betrokkenen moeten niet alleen expliciet worden
geïnformeerd over doel, doelbinding, maar ook over het
beschermingsniveau van het derde land en wat de
leverancier allemaal met de persoonsgegevens mag doen.

Gebruik maken van een onveranderd contract zonder
aanvullingen

Hiervoor zal de verwerkingsverantwoordelijke contact
moeten opnemen met de leverancier. Vervolgens zijn er
drie standaard contracten voor dit soort situaties, waarvan
de Standard Contractuel Clauses (SCC’s) in deze context
van belang is. De leverancier zal dus 100% akkoord moeten
gaan met het standaard contract zonder wijzigingen en/of
aanvullingen!

Advies bij stap 7:
Zoek een (Europees) alternatief. Dit kost veel meer dan een (gratis) digitaal onderwijsmiddel oplevert.

7.5 opslagmedia – beleid op gebruik & vernietiging
Stichting Nutsscholen Geldrop maakt geen gebruik van lokale opslagmedia. Gegevens worden opgeslagen in
de ‘Cloud’. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten met de leverancier.

7.6 register van verwerkingsactiviteiten
De AVG stelt dat wij bestuurlijk aan onze ‘verantwoordingsplicht’ dienen te voldoen (accountability).
Hieronder valt dat wij een register van verwerkingsactiviteiten dienen bij te houden. De functionaris
gegevensbescherming zal dit bijhouden, conform onderstaand voorbeeld:
Naam
afdeling:

of

Soort gegeven:

Doel van de
gegevensverwerking:

Is er bewijs van
transparante
voorlichting van
betrokkene?
ja / nee

Mandaat op
toelichting (wie mag
wat zien)

- ………………
- ………………
- ………………
- ………………

7.7 toegangsbeveiliging (gebouwelijk)
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Onze gebouwen zijn voorzien van een alarm met een gepersonaliseerde procedure voor toegang. Ook hier gaat het om
persoonsgegevens in het licht van de AVG. Met de bedrijven die voor ons deze dienstverlening verzorgen, zijn
bewerkersovereenkomsten afgesloten (zie hoofdstuk 7).

7.8 toegangsrechten & inlogprocedures
Iedere medewerker heeft een voor hem of haar passende toegang tot gegevens (zie het verwerkingsregister
van de Functionaris Gegevensbescherming). Elke medewerker heeft de daarbij behorende toegangsrechten.
Voor de inlogprocedures hanteren wij de volgende afspraken:
Het systeem is zodanig ingesteld dat er regelmatig een wijziging van het wachtwoord gevraagd wordt.
Tijdens scholing en informatievoorziening aan onze medewerkers benadrukken wij het belang van unieke
wachtwoorden en het belang om deze strikt persoonlijk te houden.

7.9 taakomschrijving Functionaris Gegevensbescherming
Binnen de Stichting Nutsscholen Geldrop is een Functionaris Gegevensbescherming persoonsgegevens
aangesteld. Zijn / haar taken en verantwoordelijkheden zijn helder geformuleerd en bestaan tenminste uit de
volgende taken:
het registreren van verwerkingen van gegevensverwerkingen
het adviseren van de verantwoordelijke, en alle bij gegevens betrokken medewerkers over hun (wettelijke)
verplichtingen
toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede de naleving van het privacy beleid, met inbegrip van de
toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij verwerking betrokken personeel
samenwerking met de toezichthoudende (privacy) autoriteiten
optreden als contactpunt van de toezichthoudende autoriteit
hij / zij houdt een register bij van de verwerking van:
✔ alle typen persoonsgegevens
✔ de gegevens van de bewerker van die gegevens
✔ de doeleinden van die gegevensverwerking
✔ een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens
✔ een beschrijving van de categorieën betrokkenen (intern en extern)
✔ indien er sprake is van het doorgeven van die gegevens buiten de EU
de van toepassing zijnde bewaar- en vernietiging maatregelen en de opvolging daarvan
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8. Bijlage II - voorbeelddocumenten t.b.v. medewerkers
(bijlagen bij de arbeidsovereenkomst)

8.1 privacy regelement personeel
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon;
b.
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c.
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel
van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch
bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op
verschillende personen;
d.
Verantwoordelijke: College van Bestuur
e.
Beheerder: degene die namens het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de
dagelijkse zorg, voor de verwerking, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens,
voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.
De eindverantwoordelijk schoolleider is beheerder van de verwerkingen van
persoonsgegevens die op zijn school plaatsvinden.
f.
Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te
zijn onderworpen;
g.
Gebruiker: degene die gerechtigd is kennis te nemen van bepaalde gegevens in een
persoonsregistratie,
deze in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen;
h.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
i.
Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
j.
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
k.
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens, voor zover die geheel of grotendeels afkomstig zijn uit gegevens die
in een bestand zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband
met andere gegevens, zijn verkregen;
l.
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
worden verwerkt;
m.
College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens;
n.
C.A.O.: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs
o.
IBP: Informatiebeveiliging en Privacy
p.
Bevoegd gezag: het College van Bestuur
q.
School: een school ressorterend onder bevoegd gezag van het College van Bestuur
r.
Vrijstellingsbesluit: Besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), houdende aanwijzing
van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in
artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
2.1.
Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens – als bedoeld in artikel 5 van
dit reglement – van betrokkenen – als nader omschreven in artikel 4 van dit reglement –
die door de verantwoordelijke of in diens opdracht worden verwerkt, voor zover de
gegevens eenvoudig kunnen worden herleid tot individuele personen.
2.2.
Dit reglement is niet van toepassing op persoonsgegevens opgenomen in dossiers
van vertrouwenspersonen en van de klachtencommissie.
De persoonsgegevens, opgenomen in de dossiers als vermeld in dit lid, zijn in beginsel
vertrouwelijk en dienen ook als zodanig behandeld te worden.
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2.3.

c.

Dit reglement heeft tot doel:
a. De persoonlijke levenssfeer van ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt te
beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste
gegevens;
b. Te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt, respectievelijk worden
gebruikt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
De rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
3.1.
De gegevensverwerking heeft tot doel:
- het kunnen beschikken over rechtmatig verkregen informatie ten behoeve van de
bedrijfsvoering van een school, onderscheidenlijk het uitvoering geven aan wettelijke
taken;
- het adequaat kunnen voldoen aan de vraag, gegevens te verstrekken aan personen of
instanties met een publiekrechtelijke taak.
3.2.
De verwerking geschiedt onder andere voor:
- de behandeling van personeelszaken;
- het leidinggeven aan de werkzaamheden van de betrokkene; - het vaststellen
en doen uitbetalen van salarisaanspraken;
- het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een
dienstverband;
- de opleiding van de betrokkene;
- de bedrijfsmedische zorg voor de betrokkene;
- het bedrijfsmaatschappelijk werk;
- de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;
- de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
- de uitvoering van voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarden;
- het verlenen van ontslag;
- het innen van vorderingen, met inbegrip van het in handen van derden stellen van de vorderingen;
- het behandelen van geschillen;
- het doen uitoefenen van accountantscontrole;
- de overgang van de betrokkene naar of de tijdelijke tewerkstelling van de betrokkene bij een
ander onderdeel van de school waaraan de verantwoordelijke is verbonden;
3.3.
- de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
Over de volgende persoonscategorieën kunnen gegevens worden verwerkt:
1. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor bepaalde tijd met uitzicht op
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
of met een flexibele arbeidsovereenkomst;
2. uitzendkrachten;
3. gedetacheerden;
4. personen die in het kader van een opdracht arbeid verrichten;
5. aspirant personeelsleden (sollicitanten);
6. oud personeelsleden;
7. stagiaires;
8. vrijwilligers.
Artikel 5 Soorten gegevens
De volgende soorten van gegevens kunnen worden verwerkt:
a) BSN, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede
bank- en girorekeningnummer van de betrokkene, eventueel overlijdensdatum;
b) Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a);
c) Nationaliteit en geboorteplaats, burgerlijke staat, leefvorm en roepnaam;
d) Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;
e) Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
f) Gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende
de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;
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g)

Gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid
wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met
uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte, worden opgenomen;
h) Gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun
arbeidsomstandigheden;
i) Gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de
betrokkenen voor zover die overigens noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;
j) Gegevens met het oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de
loopbaanbegeleiding voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
k) Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en
ander geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkenen;
l) Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van betrokkenen;
m) Andere dan de onder a tot en met l bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge, of noodzakelijk is met het oog op, de toepassing van een andere wet;
n) Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie; voorwaarde hierbij is dat die
gegevens door de betrokkenen zelf zijn verstrekt of hem bekend zijn;
Artikel 6 Bijzondere persoonsgegevens
1. De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging,
etnische afkomst, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede
persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden.
Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van
dat gedrag.
2. Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands etnische afkomst te verwerken is
niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
a) met het oog op de identificatie van de betrokkenen en slechts voor zover dit voor dit doel
onvermijdelijk is;
b) met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een
bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te
verminderen slechts indien:
- dit voor dat doel noodzakelijk is:
- de gegevens slechts betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkenen, van diens
ouders of grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria, op
grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een
minderheidsgroep als bedoeld in de aanhef van onderdeel b behoort
Artikel 7 De wijze waarop persoonsgegevens worden verkregen
De gegevens genoemd in artikel 5 worden door betrokkene voor zover mogelijk bij de sollicitatie
dan wel indiensttreding verstrekt, dan wel door de afdeling Personeel en Organisatie van het
stafbureau, en/of de salarisadministratie en de personeelsadministratie van de school verzameld,
in het bestand opgenomen en actueel gehouden.
Artikel 8 Verstrekken van persoonsgegevens
8.1.
Binnen de organisatie van de verantwoordelijke worden uit de bestanden door de
gebruiker persoonsgegevens verstrekt aan bewerkers voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van hun taak of voor behandeling van geschillen.
8.2.
Buiten de gevallen waarin dat wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift worden
uit de bestanden persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover zulks noodzakelijk
is met het oog op:
a) een voor de betrokkenen geldende arbeidsvoorwaarde:
b) de salarisadministratie:
c) de administratie betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging
van een dienstverband;
d) de administratie van de personeelsvereniging;
e)
de opleiding;
f) de bedrijfsmedische organisatie;
g) de bedrijfsbeveiliging:
h) de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander
onderdeel van de school waaraan de verantwoordelijke is verbonden:
i) het verlenen van ontslag:
j) het in handen van derden stellen van vorderingen:
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k)
l)

het behandelen van geschillen:
het doen verrichten van controle door een accountant en/of rijks
accountant.
8.3.
Voorts kan informatie door of namens de verantwoordelijke worden verstrekt aan
overheids- en semi-overheidsorganen in het kader van de aan hen opgedragen
uitvoering van wetten en regelingen en aan organisaties waarvan de activiteiten
voortvloeien uit een wettelijke regeling.
8.4.
In aanvulling op het in lid 2 en 3 gestelde kunnen persoonsgegevens als in lid 2 en 3
nader gespecificeerd aan derden worden verstrekt, indien zulks in het belang van de
personeelsleden wordt geacht. Daartoe zal eerst worden overgegaan nadat het
voornemen daartoe op deugdelijke wijze aan betrokkenen of hun wettelijke
vertegenwoordigers is bekend gemaakt en zij gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid zijn geweest een verzoek in te dienen zodanige verstrekking van gegevens
achterwege te laten.
8.5.
Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij niet direct tot individuele
personen herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek voor zover:
- het onderzoek een algemeen belang dient:
- de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is:
- het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt en
- bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkene niet onevenredig wordt geschaad
8.6.
Indien medewerkers op eigen verzoek, met toestemming van hun leidinggevende, thuis
werken dienen ze bereikbaar te zijn. Daartoe zijn bereikbaarheidsgegevens van
medewerkers (e-mail adres en/of privé-telefoon naar keuze van de betreffende
medewerker) beschikbaar.

Artikel 9 Rechten betrokkenen: inzage, verzoek tot correctie, klachten
9.1.
Elke betrokkene heeft het recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van
de persoonsgegevens die omtrent hem/haar worden verwerkt.
9.2.
Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van dit
verzoek hieraan voldoet. Dit verzoek kan gestuurd worden aan de Functionaris
Gegevensbescherming.
9.3.
Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde van hem/haar
opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het
systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, draagt de beheerder
binnen een maand zorg voor verbetering, aanvulling of verwijdering.
9.4
Indien de beheerder twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, dan vraagt hij zo spoedig
mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te
verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek van de
beheerder wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is
geleverd.
9.5.
IDe betrokkene kan klachten over de toepassing van het privacyreglement kenbaar
maken bij de Functionaris Gegevensbescherming. Indien de klacht betrekking heeft op
artikel 30, derde lid, de artikelen 35, 36 of 38, tweede lid of de artikelen 40 of 41 WBP en
niet op bevredigende wijze is afgehandeld, kan de betrokkene zich op grond van artikel
46 WBP binnen 6 weken via een verzoekschriftprocedure wenden tot de rechtbank.
Artikel 10 Toegang tot persoonsgegevens
10.1. Toegang tot de persoonsgegevens personeel hebben:
- De verantwoordelijke;
De beheerders;
De door de beheerders aangewezen gebruikers/bewerkers voor de
persoonsgegevens over de tot hun werkgebied behorende betrokkenen.
10.2. De verantwoordelijke zal via een coderings- en wachtwoordbeveiliging in het systeem de
verschillende functionarissen als bedoeld in lid 1 toegang geven tot bepaalde
gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun
werkzaamheden dit vereisen.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid
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Het bevoegd gezag is de verantwoordelijke van de persoonsgegevens. Het bevoegd gezag draagt
zorg voor de naleving van het reglement alsmede voor de juistheid van de verzamelde gegevens.
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving
van de privacywetgeving en rapporteert zijn/haar bevindingen aan het College van Bestuur. De FG
zorgt voor het afhandelen van vertrouwelijke informatiebeveiligingsincidenten. De FG heeft
regelmatig overleg met het College van Bestuur.
Artikel 12 Geheimhouding en beveiliging
12.1. De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand
der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau,
gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met
zich meebrengen.
12.2. Gelijke plicht rust op de beheerder, gebruiker en bewerker.
12.3. Functionarissen die uit hoofde van hun functie kennis nemen van persoonsgegevens uit het
bestand, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening
van hun functie nodig is en niet aan onbevoegden mede te delen.
Artikel 13 Bewaren, anonimiseren en vernietigen van gegevens
13.1. De persoonsgegevens en financiële gegevens worden uit de bestanden verwijderd twee
jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve
van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij een langere termijn doelmatig wordt
geacht of wettelijk noodzakelijk is.
13.2. Indien de bewaartermijn van twee jaar is verstreken worden de desbetreffende gegevens
verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van een jaar.
13.3. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele
personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard
blijven.
13.4. Persoonsgegevens van personen waarmee na een sollicitatieprocedure geen vorm van
dienstverband wordt aangegaan, worden uit het bestand verwijderd op een daartoe
strekkend verzoek van de betrokkene, doch in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de
sollicitatieprocedure is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de
betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden
bewaard.
13.5. Persoonsgegevens van personen die een open sollicitatie hebben ingediend, worden na
zes maanden uit het bestand verwijderd, tenzij de betrokkene zelf om verlenging van
deze bewaartermijn verzoekt.
13.6. De betrokkene heeft het recht te verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon
herleidbare gegevens. Daartoe dient deze een schriftelijk en gemotiveerd verzoek
in bij de verantwoordelijke. Dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien
bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel indien ter zake
van het dienstverband een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden
gemaakt.
13.7. Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de desbetreffende gegevens hetzij
vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.
De verantwoordelijke deelt zijn beslissing schriftelijk aan de betrokkenen mee.
Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen
14.1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de
gehele looptijd van de verwerking van de persoonsgegevens.
14.2. In geval van overdracht of overgang van de bestanden naar een andere verantwoordelijke
dient de betrokkene van dit feit in kennis te worden gesteld, opdat tegen overdracht of
overgang van op hun persoon betrekking hebbende gegevens bezwaar kan worden
gemaakt.
Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur op 19 april 2019 nadat
overeenkomstig de bepalingen in de Wet Medezeggenschap Scholen, door het
personeelsdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad met het reglement is
ingestemd en treedt in werking met ingang van 19 april 2019 .
Dit reglement kan aangehaald worden als Privacyreglement Persoonsgegevens Personeel
Stichting Nutscholen Geldrop.
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Artikel 16 Inzage reglement
16.1. De verantwoordelijke zal door middel van een algemene kennisgeving het bestaan van
dit reglement vermelden.
16.2
Dit reglement ligt ter inzage voor ieder, van wie persoonsgegevens verwerkt zouden
kunnen worden.
Betrokkene:………………..

Verklaart het beleid AVG 2018 algemene verordening gegevensbescherming te hebben gelezen en verklaart
zich te conformeren aan de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de actor ‘verwerker’ en
‘betrokkene’ en is op de hoogte van de consequenties en de nemen maatregelen conform de CAO PO, bij het
schenden van deze verordening. U heeft onderstaande ‘vereisten voor werknemers’ gelezen, de bullits
aangekruist en u conformeert zich aan deze vereisten.
Voor akkoord:

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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Vereisten werknemers:
Stichting Nutscholen Geldrop verwacht van alle medewerkers dat zij kennis hebben genomen van en
handelen naar het beleidsstuk AVG zoals is vastgesteld door de RvT en is goedgekeurd door de GMR.
Doelstelling:
Om imagoschade te voorkomen en om een negatieve impact op alle betrokkenen (ouders, leerlingen,
medewerkers) van Stichting Nutscholen Geldrop te vermijden, moet deze stichting vertrouwelijke en
gevoelige gegevens tegen verlies beschermen.
Omvang:
✔ Elke werknemer of individu met toegang tot de systemen of gegevens van Stichting Nutsscholen Geldrop.
✔ Alle gegevens m.b.t. ouders/verzorgers en leerlingen van de school. Denk hierbij aan NAW, vertrouwelijke
gegevens, resultaten etc. Voor details verwijzen wij u naar beleidsstuk AVG.
Vereisten van de werknemer: (kruis aan)
o U heeft de privacy training gevolgd en stem in met de naleving van het beleidsplan AVG.
o Indien U een onbekend, niet begeleid of niet gemachtigd individu bij één van onze scholen en/of de
Kinderopvang ziet, brengt u direct de directie van de school op de hoogte.
o U mag het onderwerp of de inhoud van gevoelige of vertrouwelijke gegevens niet openbaar , of via systemen of
communicatiemiddelen die niet door de Stichting Nutscholen Geldrop worden gecontroleerd onthullen. Het
gebruik van externe e-mailsystemen bijvoorbeeld, die niet door Stichting Nutscholen Geldrop worden gebruikt
om gegevens te verdelen, is niet toegestaan.
o Houd uw bureau altijd schoon. Om de veiligheid van gegevens te waarborgen moet u controleren dat alle
relevante gedrukte en geschreven gegevens niet onbewaakt op uw bureau achterblijven.
o Indien u uw werkplek verlaat vergrendelt u het beeldscherm/computer waarmee u werkt.
o U moet alle systemen die gebruikt worden conform het wachtwoordbeleid beveiligen. Deze wachtwoordgegevens
moeten uniek zijn en mogen niet voor andere externe systemen of diensten gebruikt worden.
o U houdt uw wachtwoord geheim. Het noteren op papier van deze wachtwoorden is niet toegestaan. U bewaart
dit wachtwoord in de hiervoor beschikbaar gestelde app.
o Indien het arbeidscontract beëindigd is moet u alle records die persoonlijke gegevens bevatten, in welk format
ook teruggeven aan de werkgever.
o U moet onmiddellijk de ICT-medewerker op de hoogte brengen ingeval een apparaat met relevante gegevens
(bijv. Mobiele telefoon laptops, IPad enz.) verloren gaat.
o Wanneer u een systeem of proces aantreft waarvan u vermoedt dat het dit beleid of de doelstelling van
informatiebeveiliging niet naleeft, moet u de privacy functionaris op de hoogte brengen zodat deze de juiste actie
kan ondernemen.
o Indien u toestemming heeft om op afstand te werken, moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen om uw
gegevens correct te behandelen. Vraag raad aan de directie indien u niet goed weet welke uw
verantwoordelijkheden zijn.
o Controleer dat de middelen die de gegevens bewaren niet onnodig in het zicht worden geplaatst, bijvoorbeeld op
de achterbank van uw auto.
o Gegevens die te verplaatsen zijn, mogen alleen overgedragen worden via veilige transfermechanismen die door
het bedrijf ter beschikking zijn gesteld (bijv. geëncrypteerde USB-sticks, bestandsdeling, e-mail enz.). De
werkgever zal u hiertoe systemen of apparaten ter beschikking stellen. U mag geen andere mechanismen
gebruiken om relevante gegevens te behandelen. Indien u vragen heeft over een transfermechanisme, of indien
het niet aan uw behoeften voldoet moet u dit opnemen met de ICT-medewerker.
o Alle gegevens die op een draagbaar apparaat (zoals een USB-stik, laptop) worden overgezet, moeten
geëncrypteerd zijn volgens de beste praktijken en de branche en de geldende wetten en regelgeving. Indien er
twijfel is over de vereisten vraag dan advies aan de ICT-medewerker.
o U vraagt toestemming aan de ouders/verzorgers voor het gebruik van foto/beeldmateriaal anders dan is
overeengekomen bij de toestemming die aan de school is gegeven.
o U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw eigen telefoon/iPad/devices indien u gebruikt maakt van
apps waarbij ook gegevens van ouders/verzorgers/leerlingen staan.
o U geeft toestemming voor het gebruik van uw foto en uw naam voor het plaatsen op de website van de school.
o U handelt en conformeert u aan het protocol sociale media en mobiele apparatuur.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.2 learscreen & cleardesk beleid
Clear desk
Het is belangrijk dat werkplekken vrij gemaakt worden van belangrijke informatie als u weg gaat. Dit doet
men door de richtlijnen voor ‘Clear Desk’ te volgen. Clear Desk betekent dus dat er geen belangrijke
informatie op de werkplek achter blijft maar het goed opgeborgen wordt als de werkplek verlaten wordt.
Binnen Stichting Nutscholen Geldrop worden geen USB-sticks externe harde schijven en andere losse
gegevensdragers gebruikt.
Clear screen
Bij clear screen moet het computerscherm vergrendeld worden als de werkplek verlaten wordt. Als men weg
gaat, voor kortere of voor langere tijd, moet men tenminste het beeldscherm blokkeren, bijvoorbeeld door de
toets-combinatie [WINDOWS & L]. Als men voor langere tijd de werkplek verlaat is het daarnaast wenselijk
de computer uit te schakelen of in slaapstand te zetten om nodeloos energieverbruik te voorkomen. Als men
de computer vergrendeld, uitlogt, op stand-by of uit zet, kan men de computer minder gemakkelijk
overnemen en kunnen gegevens die via de computer te benaderen zijn niet gebruikt worden door personen
die daar geen recht op hebben.
Wat kan er mis gaan?
Als het scherm niet vergrendeld is, kan het zijn dat de computer wordt gebruikt, via directe toegang of
indirecte toegang, Dus toegang van buitenaf (remote) om informatie op te vragen met de rechten van uw
gebruikers-ID op uw computer. Als dat gebeurt, kunnen er bijvoorbeeld persoonsgegevens van leerlingen vrij
komen, maar ook persoonsgegevens van de collega’s of persoonlijke gegevens van de gebruiker zelf.
Als het mis gaat
Geef zo snel mogelijk bij de beveiligingsfunctionaris aan dat er iets is gestolen of dat u weet dat uw computer
is misbruikt. Onderzoek naar hoe het fout kon gaan kan en misschien kan de schade dan nog beperkt
worden. In ieder geval kan de organisatie leren hoe het gat waar men door naar binnen is gekomen kan
worden gedicht en maatregelen hiertegen te nemen. De procedure hiervoor staat beschreven in AVG 2018;
algemene verordening gegevensbescherming-beleid, 2.12.4.

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.3 protocol Sociale Media & mobiele apparatuur
Inleiding
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn bieden de mogelijkheid
om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago. Sociale
media is de verzamelnaam voor alle toepassingen op internet waarmee het mogelijk is met elkaar te
communiceren en informatie te delen. Bij sociale media wordt de content, de informatie die beschikbaar is,
bepaald door de gebruikers. Belangrijk kenmerk van sociale media is informatie snel verspreid kan worden.
Sociale media worden ingezet voor kennisontwikkeling, kennisdeling door gebruik te maken van de kennis
van een grote groep, voor discussie en nieuwsverspreiding. Van belang is te beseffen dat je met berichten op
sociale media (onbewust) de goede naam van de stichting, de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om
deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers
van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een
positieve instelling benaderen.
Stichting Nutscholen Geldrop vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om eenieder die
bij de [naam school] betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.
Uitgangspunten
Stichting Nutscholen Geldrop onderkent het belang van sociale media.
⮚ Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
⮚ Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in
het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel
betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
⮚ De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van eenieder
die betrokken is bij de school.
⮚ Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te
beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.
Sociale media in de school:
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
⮚ Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door
de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
⮚ Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke
informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
⮚ De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
⮚ Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd
openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
⮚ We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie,
foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming van voor hebben gegeven, of als zij daar
negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.
⮚ Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op
de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
⮚ Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
⮚ Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de
onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
⮚ Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van
medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.

januari 2020
96

⮚
⮚
⮚

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met onze stichting
dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van [naam school].
Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar
leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar
leidinggevende.

C. Voor medewerkers buiten werksituaties
⮚ Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers
en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
⮚ Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke in strijd zijn met
de missie en visie van Stichting Nutscholen Geldrop en de uitgangspunten van dit protocol.
⮚ Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van [naam school].
⮚ Indien de medewerker over Stichting Nutscholen Geldrop publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het
bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van
eventuele officiële standpunten van [naam onderwijsinstelling].
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
⮚ Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle
correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
⮚ Indien het CvB de wijze van communiceren door een medewerker(s) als ‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan
wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111).
⮚ Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en
ontslag op staande voet.
⮚ Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan
verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
⮚ Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of
ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van
school
⮚ Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke
overtreding inhoudt zal door Stichting Nutscholen Geldrop aangifte bij de politie worden gedaan.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.4 responsible disclosure voor medewerkers
Binnen onze stichting vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de
beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in
één van onze systemen heeft gevonden, dan vragen wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat we zo snel
mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze
systemen beter te kunnen beschermen. Wij vragen u ons in alle discretie ons op de hoogte te stellen van
mogelijke kritieke punten binnen ons systeem van de waarborging van de privacy; wij verzoeken u dit eerst
met ons te delen en dit niet naar buiten te brengen. Dit gedrag wordt gekenmerkt door de Engelse term
‘responsible disclosure’; dat wil zeggen ‘het op een verantwoorde wijze openbaren van kritieke
aandachtspunten’.
Wij garanderen u ook onze discretie en zullen eventuele aandachtspunten adequaat oppakken.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl of telefonisch contact op te nemen met onze
veiligheidsfunctionaris 040-7803395.
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek
aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die
zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service,
spam of applicaties van derden;
⮚ Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen
verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wij zeggen toe dat:
⮚ Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum
voor een oplossing;
⮚ Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u
ondernemen met betrekking tot de melding;
⮚ Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een
pseudoniem is mogelijk;
⮚ Wij kunnen u een beloning geven voor uw onderzoek. We zijn daartoe echter niet verplicht. U heeft dus niet
zonder meer recht op een vergoeding. De vorm van deze beloning staat niet van tevoren vast en zal door ons
per geval worden bepaald. Of we een beloning geven en vorm van de beloning hangt af van de
zorgvuldigheid van uw onderzoek, de kwaliteit van de melding en ernst van het lek;
⮚ Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;
⮚ In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de
ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag
betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen
om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw onderzoek handeling uitvoert die
volgens het strafrecht strafbaar zijn. Het feit dat <schoolbestuur> geen aangifte tegen u zal doen sluit
niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u
strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.5 wachtwoord beleid
Het belang van correcte omgang met wachtwoorden
Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van de beveiliging van persoonlijke informatie over leerlingen,
ouders en medewerkers. Deze vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden vanaf nu
‘bijzondere gegevens’ genoemd.
Wachtwoorden zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de bijzondere gegevens
van leerlingen, ouders en medewerkers.
Alle medewerkers dienen een goed wachtwoord te kiezen en zijn verantwoordelijk voor de geheimhouding
van hun wachtwoorden en inloggegevens.
Wachtwoorden
Wachtwoorden hebben een bepaalde sterkte nodig om het moeilijker te maken dat ze worden geraden. De
sterkte van een wachtwoord wordt bepaald door de lengte, de complexiteit en de onvoorspelbaarheid.
Zwakke wachtwoorden zijn vaak te kort, zijn te eenvoudig van samenstelling of zijn een eenvoudige toets
combinatie. Hierdoor zijn ze makkelijk te raden of door een Softwareprogramma te kraken. Medewerkers
dienen een sterk wachtwoord te gebruiken bij de verschillende programma's.
Wij hanteren de volgende definitie van een sterk wachtwoord:
Een sterk wachtwoord is een wachtwoord dat bestaat uit minimaal 8 tekens, waaronder minimaal 1
hoofdletter, 1 cijfer en 1 symbool (bijvoorbeeld: !@#$%)
Wachtwoorden om in te loggen bij Office 365 worden om de drie maanden veranderd. De gebruiker krijgt
hiervoor automatisch een bericht.
Programma's
Bij de volgende programma's zijn wachtwoorden van belang voor een beveiligde uitwisseling van gegevens:
Programma

Directie

Leerkracht

ICT

Medewerker
bestuurskantoor

Bijzonderheden informatie

Office 365

x

x

x

x

Bijzondere gegevens

Parnassys

x

x

x

x

Bijzondere gegevens, NAW gegevens
en onderwijskundige resultaten

x

x

Basispoort
Website

x

Prowise

x

x

Naam en groep

x

x

Portretrecht

x

x

Bijzondere gegevens

Wachtwoord processen
Het verstrekken van een wachtwoord dient door de ICT-coördinator directeur geregeld te worden of bij de
beleidsmedewerker ICT of stafmedewerker aangevraagd worden.
Bij veranderingen van functie, uittreding of bij mobiliteit moeten deze wijzigingen aan de bovengenoemde
personen worden doorgegeven zodat aanpassingen gedaan kunnen worden. De directie van de school is
hiervoor verantwoordelijk. Bij uitdiensttreding zal het gebruikersaccount van Office 365 maximaal 1 maand
actief blijven, waarna het account zal worden verwijderd.
Voor het begin van het schooljaar dient de school een overzicht aan te leveren van de wijzigingen.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.6 mobiele apparaten; uitgangspunten voor veilig gebruik
Binnen onze organisatie hanteren wij de volgende uitgangspunten voor veilig gebruik van mobiele
apparaten;
⮚ Bij verlies of diefstal van het mobiele apparaat wordt dit direct gemeld bij de Functionaris
Gegevensverwerking, i.v.m. de mogelijkheden op datalekken.
⮚ Het mobiele apparaat is beveiligd d.m.v. een toegangscode die niet makkelijk door derden te kraken is.
⮚ U stelt het mobiele apparaat zo in dat het apparaat zich na een korte , vooraf ingestelde tijdsperiode,
automatisch vergrendelt.
Datum:………………………………….
Plaats:……………………………………….
Handtekening:……………………………
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8.7 geheimhoudingsdocument

Geheimhoudingsovereenkomst voor het onderwijs.
Handleiding bij gebruik:
Voor gebruik van deze geheimhoudingsovereenkomst moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de
geheimhoudingsovereenkomst aansluit bij de praktijk.
Deze geheimhoudingsovereenkomst is bedoeld voor “externen”: stagiaires (va. 16 jaar; jonger dan 16 moeten de
ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz.
Geheimhouding voor medewerkers van de onderwijsinstelling (dus echt de mensen die in loondienst zijn van de
onderwijsorganisatie) vloeit deels voort uit de wet en kan geregeld worden in de arbeidsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst
Naam

Geheimhoudingsovereenkomst Naam

Versie

1.0

Datum

……….

Referentie

behorende bij NUMMER OVEREENKOMST

Ondergetekenden:
Naam onderwijsinstelling, gevestigd en kantoorhoudende aan de straat + nummer, postcode plaats, hierbij
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw naam, functie hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”,
En
De heer / mevrouw naam werkzaam bij bedrijfsnaam in de functie van functienaam hierna te noemen: “ naam”,
Hierna samen te noemen: “Partijen”,

Partijen overwegende dat:
1
2
3
4
5

Onderwijsinstelling (korte omschrijving doelstelling onderwijsinstelling);
Onderwijsinstelling met bedrijfsnaam een overeenkomst heeft gesloten voor onderwerp
overeenkomst;
Naam werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst zal uitoefenen, waarbij hij/zij toegang
krijgt tot Vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de
Onderwijsinstelling is toevertrouwd;
Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt als aanvulling op de Overeenkomst met referentienummer
NUMMER
Partijen met deze geheimhoudingovereenkomst het gebruik van Vertrouwelijke informatie beogen te
regelen;

De partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
In deze geheimhoudingsovereenkomst worden de volgende nader te omschrijven begrippen aangeduid met een
hoofdletter:
1.
2.

Overeenkomst: de overeenkomst met referentienummer (NUMMER) d.d. (DATUM)
Geheimhoudingsovereenkomst: deze geheimhoudingsovereenkomst
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3.

Vertrouwelijke informatie: informatie waarvan Naam weet of behoort te weten dat het Vertrouwelijke
informatie betreft of informatie die aangeduid is al Vertrouwelijke informatie.

Artikel 1. Voorwerp van deze overeenkomst
1.1
1.2
1.3

Naam zal de werkzaamheden verrichten zoals beschreven in de Overeenkomst.
In het kader van de Overeenkomst zal Naam toegang krijgen tot Vertrouwelijke informatie, die toebehoort
aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd, zoals maar niet beperkt tot:
omschrijving vertrouwelijke info waartoe de ingezette persoon toegang krijgt.
Naam legt de verplichtingen zoals omschreven in de Geheimhoudingsovereenkomst onverkort op aan
personeel of derden waarvan hij zich bedient.

Artikel 2. Geheimhouding
2.1

Naam zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de
werkzaamheden voor de Onderwijsinstelling tot zijn beschikking komt.
Dit geldt niet voor informatie die:
● algemene bekend is,
● voorheen al bekend was,
● door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, waarvan wettelijke voorschriften
vereisen, dat deze bekend gemaakt moet worden.
2.2
Onder geheimhouding wordt tevens verstaan dat Naam de verkregen Vertrouwelijke informatie niet voor
eigen doeleinden mag gebruiken.
2.3
Naam verplicht zich bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de bepalingen van de
gedragscode/handvest van de Onderwijsinstelling (die te vinden is op https://www.invullen) in acht te
nemen.
2.4
Het is Naam niet toegestaan om documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en
andere informatie te vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de Onderwijsinstelling, en
dan slechts ter uitvoering van de Overeenkomst.
2.5
Het is Naam niet toegestaan om zonder instemming van de Onderwijsinstelling publiciteit te geven aan
uitvoering van deze Overeenkomst.
2.6
Voor de Onderwijsinstelling ontwikkelde producten, c.q. tot stand gebrachte diensten mogen niet aan
derden worden aangeboden, indien deze specifiek voor de Onderwijsinstelling zijn ontwikkeld en het
aanbieden aan derden de positie van de Onderwijsinstelling zou schaden.
Artikel 3. Informatiebeveiliging en Privacy
3.1

3.2

Indien Naam toegang krijgt tot de bedrijfsmiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot: systemen,
hardware(componenten) en informatie) van Onderwijsinstelling, vergewist Naam zich van het geldende IBP
beleid en procedure voor het aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen van Onderwijsinstelling welke op
het eerste verzoek wordt toegestuurd. Het verzoek kan gericht worden aan email@onderwijsinstelling.nl
Indien Naam zijn eigen hardware componenten inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst treft Naam
passende beveiligingsmaatregelen volgens het geldende IBP beleid van Onderwijsinstelling conform lid 1
van dit artikel of in afwezigheid daarvan handelt Naam in overeenstemming met de normen van
informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002.

Artikel 4. Termijnen
4.1
4.2

De Geheimhoudingsovereenkomst gaat in op ingangsdatum overeenkomst en heeft een looptijd van 10 jaar
na de beëindiging van de Overeenkomst.
Partijen kunnen de Geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk onder nader overeen te komen voorwaarden
aanpassen en/of verlengen. Deze overeen te komen wijzigingen worden onderdeel van de
Geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 5. Algemeen
5.1
5.2

Op de Geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht ter zake
van deze Overeenkomst domicilie te hebben gekozen te vestigingsplaats Onderwijsinstelling.
Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken. Bij gebreke van een
minnelijke schikking zullen geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te <plaatsnaam>.
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Namens onderwijsinstelling

Naam wederpartij

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:
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9. Bijlage III - voorbeelddocumenten t.b.v. ouders
9.1 ouders - voorlichting
Bij Stichting Nutscholen Geldrop scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u
precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren
en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste
begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (ParnasSys). De vorderingen
van de leerlingen worden ook vastgelegd in dit leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met
deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag
de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen. (Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken
mee heeft gemaakt, is hieronder opgenomen.)
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun eigen kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant
zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het
uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met
leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de
(G)MR vastgesteld.
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan
het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in
de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij
natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de
schooldirecteur.

basispoort
Wij
maken
op
de
onder
ons
bestuur
vallende
scholen
gebruik
van
Basispoort
(http://info.basispoort.nl/privacy). Basispoort geeft leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal
op school. Deze software maakt het geven van ‘onderwijs op maat’ via gedigitaliseerde leermiddelen
mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de
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antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. Wij hebben met Basispoort een
overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort
maakt voor dit schooljaar gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam,
jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of
toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

digitaal leermateriaal
In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van
leermiddelen. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken
maken over de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitwerking hiervan kan worden verwezen naar de
bijsluiters die leveranciers ter beschikking stellen.
Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de
privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt.
inschrijfformulier
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn
naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving komt, wil de
school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden gevraagd om informatie te
verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren.
Gemakshalve noemen we deze formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar informatie over het kind
en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de school doet met de verstrekte informatie.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te
stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’: de
toedeling van de formatie aan een school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’ van
onze leerlingen.
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling administratie
van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons
worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens
strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te
zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van
ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement], de schoolgids en website.
telefoonlijst
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd)
willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw
toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere
(ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet
gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt
worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.
Toelichting op de informatieplicht
De helderheid die scholen over privacy moeten geven, gaat over twee belangrijke thema’s:
informatie over het privacy-beleid. Hierin wordt beschreven hoe de school in het algemeen omgaat met privacy. Dit is
▪
meestal vastgelegd in een privacyreglement en/of mediaprotocol;
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▪

over de (concrete) uitwisselingen van gegevens met andere organisaties en bedrijven, zoals met leveranciers van
digitaal leermateriaal of leveranciers van leerling informatiesystemen.
Deze informatie is meestal opgenomen op de website en/of in de schoolgids. Het is ook mogelijk deze
informatie (jaarlijks) aan ouders te verstrekken.
Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moet de school degene over wie de
persoonsgegevens gaan (de betrokkene) op de hoogte stellen van uw identiteit (schooldirecteur, bestuur
en/of bevoegd gezag) en voor welk doel(en) u de persoonsgegevens verzamelt. Als de betrokkene jonger
dan 16 jaar is, dan mogen volgens de WBP alleen de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) beslissen over
de privacy van de betrokkene. Gemakshalve gebruiken we hierna ‘ouders’.
De WBP eist dat een school de ouders extra informeert als:
● de verwachting van de ouders anders is: als de school persoonsgegevens gebruikt op een manier die ouders
redelijkerwijs niet verwachten, is dit een reden om ouders extra informatie te geven;
● de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt: ouders zijn er niet altijd van op de hoogte dat
de school via een andere organisatie nieuwe persoonsgegevens heeft gekregen, het is dan noodzakelijk ouders
daarvan (en indien mogelijk: persoonlijk) op de hoogte te stellen;
● Het gebruik dat u van de gegevens gaat maken: als de gevolgen van het gebruik van de persoonsgegevens voor de
leerling (of diens ouders) groter zijn dan anders, is extra informatieverstrekking noodzakelijk;
● de aard van de gegevens: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is die u van de leerling gebruikt, hoe meer
reden er is om de ouders hierover gedetailleerd te informeren, denk hierbij aan het gebruik van medische
gegevens.
De informatie moet vooraf aan de ouders bekend zijn gemaakt. Dat hoeft niet persoonlijk en mag dus via de
website, nieuwsbrief of schoolgids. Ouders moeten ten minste zijn geïnformeerd op het moment dat de
school de gegevens gaat gebruiken. De school moet er wel rekening mee houden dat de informatie iedereen
moet kunnen bereiken: niet iedereen ontvangt bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief of heeft toegang tot (het
afgesloten deel van) de website.
De informatieplicht geldt niet als:
● de school weet dat alle ouders volledig zijn geïnformeerd
● het onevenredig veel inspanning kost om iedereen (persoonlijk) te informeren, is een alternatief voldoende (dus
geen persoonlijke brief of gesprek maar bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website)
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9.2 responsible disclosure voor derden; bijlage bij inschrijving van een leerling of aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst
Bij Stichting Nutscholen Geldrop vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en
bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze
systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is. Als jij een zwakke plek in één
van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen
treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te
kunnen beschermen.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl ;
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het
lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, te
verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via
het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op de beveiliging van de school / Stichting;
⮚ De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk
kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan extra informatie nodig zijn.
Wij beloven dat:
⮚ U binnen 3 dagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor
een oplossing verwachten te hebben;
⮚ Indien u de kwetsbaarheid gemeld heeft en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, u niet strafbaar
handelt;
⮚ Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met anderen delen worden tenzij dit wettelijke verplicht is;
⮚ Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om
zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die
strafbaar zijn.
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9.3 inschrijfformulier – voorbeeld
(voorzie het formulier van het eigen schoollogo en eventuele andere schoolspecifieke zaken)
Gegevens van het kind:
Achternaam

:__________________________________________________

Voorna(a)m(en) voluit:

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres*

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geslacht

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Geboorteplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

BSN

:__________________________________________________

Gegevens verzorger 1:

Relatie tot het kind
bijv. vader, moeder, voogd,
vriend(in) van moeder/vader)

:__________________________________________________

Achternaam (+meisjesnaam)

:__________________________________________________

Voorletters

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Nationaliteit

:__________________________________________________

Telefoon

:__________________________________________________

Mobiele telefoon

:__________________________________________________

E-mail

:__________________________________________________

Gegevens verzorger 2:
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Relatie tot het kind
bijv. vader, moeder, voogd,
vriend(in) van moeder/vader)

:__________________________________________________

Achternaam (+meisjesnaam)

:__________________________________________________

Voorletters

:__________________________________________________

Roepnaam

:__________________________________________________

Adres

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Geboorteland

:__________________________________________________

Geboortedatum

:__________________________________________________

Nationaliteit

:__________________________________________________

Telefoon

:__________________________________________________

Mobiele telefoon

:__________________________________________________

E-mail

:__________________________________________________

In het belang van het kind is het wenselijk dat de school ook over de volgende gegevens beschikt (onze
school kent een privacyreglement en zal daar naar handelen).
Gezinssamenstelling:
Plaats binnen het gezin: □ oudste / □ middelste / □ jongste / □ anders: _______________________
Broers/zussen
Naam ______________________

geb.datum ________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Naam______________________

geb.datum________________

□ jongen

□ meisje

Indien van toepassing: is er op het moment
van inschrijving sprake van

: □ co-ouderschap
□ éénoudergezin *
□ pleeggezin

*

Als de verzorging van het kind berust bij één ouder, is er sprake van een éénoudergezin. Echter, als er sprake is van
co-ouderschap, beide ouders zijn afwisselend belast met de dagelijkse verzorging,, dan betreft het geen
eenoudergezin.

*

Wie is de aansprakelijke ouder bij een ouder gezin?: □Verzorger 1

□Verzorger 2

Onderwijsloopbaan
Heeft uw kind de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht? □ ja □ nee
Indien ja, welke: □ Peuterspeelzaal
________maand(en)
□ Kinderdagverblijf
________maand(en)
Gegevens peuterspeelzaal
Gegevens kinderdagverblijf
Naam

:_______________________

:__________________________
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Adres

:_______________________

:__________________________

Postcode

:_______________________

:__________________________

Woonplaats

:_______________________

:__________________________

Telefoon

:_______________________

:__________________________

□ Ik geef toestemming aan de school om contact op te nemen met de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf om
relevante gegevens m.b.t. de ontwikkeling van het kind op te vragen.
Heeft u kind de afgelopen 6 maanden elders (basis)onderwijs genoten? □ Ja □ Nee
Indien ja, naam school

:_______________________________________________

Soort school

:_______________________________________________

Adres

:_______________________________________________

Postcode en woonplaats

:_______________________________________________

Telefoon

:_______________________________________________

Huidige groep

:_______________________________________________

□ Ik geef toestemming aan de school om contact op te nemen met de school om relevante gegevens m.b.t.
de ontwikkeling van het kind op te vragen.
Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de leerling:
Naam huisarts:

:_______________________________________________

Telefoon:

:_______________________________________________

Bijzondere gegevens:
(bijv. medische gegevens,
medicijngebruik op school,
logopedie, epilepsie, allergieën,
fysiotherapie, zindelijkheid,
lichamelijke of geestelijke
achterstand?)

:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________

Bij eventuele afwezigheid zijn ouder(s)/verzorger(s) te bereiken via:
1e contactpersoon

2e contactpersoon

Naam

:_________________________

Naam

:_________________________

Adres

:_________________________

Adres

:_________________________

Woonplaats

:_________________________

Woonplaats

:_________________________

Telefoon

:_________________________

Telefoon

:_________________________

Mobiel

:_________________________

Mobiel

:_________________________

Relatie tot kind

:_________________________

Relatie tot kind

:_________________________
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Toestemming
Ik ga akkoord met het feit dat de intern begeleider van de school toegang heeft tot de gegevens van mijn
kind in het kader van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de directeur van de school toegang heeft tot de gegevens van mijn kind in het
kader van het borgen en bewaken van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de eigen leerkracht(en) van mijn kind(eren)school toegang hebben tot de
gegevens van mijn kind in het kader van zo passend mogelijke onderwijszorg en -begeleiding.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met het feit dat de andere leerkrachten van de school (anders dan de eigen leerkracht van
mijn kind(eren) toegang hebben tot de gegevens van mijn kind in het kader van een gezamenlijke toetsing
en analyse van de kwaliteitszorg op school.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met de vermelding van persoonsgegevens van mijn kind op de klassenlijst voor
ouders/verzorgers.

□ ja

□ nee

Ik ga akkoord met de periodieke hoofdluiscontrole; vrijwilligers ontvangen daarvoor de klassenlijst.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming voor gebruik van onderstaande e-mailadres voor communicatie vanuit de school

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan buitenschoolse activiteit zoals excursies,
schoolreisje, gastles. I.v.m. veiligheid zullen begeleiders de n.a.w. gegevens van de kinderen meenemen.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken in de
schoolgids/schoolbrochure om (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de
onderwijsmogelijkheden te informeren.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken op de openbare website
van mijn school om (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school en de
onderwijsmogelijkheden te informeren .

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal van mijn kind mag gebruiken op het besloten deel van
de website om ouders en leerlingen te informeren over de onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes,
excursies, schoolfeesten, etc.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief mag gebruiken om ouders en
leerlingen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school. Deze digitale nieuwsbrief kan
ook op de openbare website geplaatst worden.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming dat de school beeldmateriaal mag gebruiken om informatie te verspreiden over
activiteiten (zoals schoolreisjes, excursies etc.) en ontwikkelingen op school op de social-media accounts
(bijv. facebook en twitter) van de school. De school draagt er zorg voor dat er geen foto’s van individuele
kinderen op de social-media geplaatst worden maar dat leerlingen in groepsverband geportretteerd zijn.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming aan de school om de adresgegevens zoals die worden opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem na het verlaten van de school te bewaren voor het archief om eventueel een reünie te
organiseren.

□ ja

□ nee

Ik geef toestemming aan de school om de voornaam van mijn kind te gebruiken voor de
verjaardagskalender in de klas.

□ ja

□ nee

E-mail:________________________________________________

Ik verklaar dat ik dit inschrijfformulier naar waarheid heb ingevuld en dat ik akkoord ga met de regels en
handelswijze van de school zoals deze verwoord staan in de schoolgids.
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Naam verzorger 1

________________

Naam verzorger 2

_________________

Datum

________________

Datum

_________________

Handtekening

________________

Handtekening

_________________

Bijlage ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht.
Toelichting gebruik formulier toestemming
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat
beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met
beeldmateriaal van leerlingen).
In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De
wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen
van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat zeker niet. Als school mag je het dus niet zo
formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘opt-out’,
en dit is in strijd met de wet.
Foto’s maken door ouders op school
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen.
Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen ouders er
samen niet uit en dan wordt de school gevraagd om iets te regelen.
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders)
bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk
worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken
naar ouders over fotograferen tijdens een schoolactiviteit, of door ouders in de nieuwsbrief te vragen
terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste effect hebben,
dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een
aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen
toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus voorwaarden stellen zoals de (extreme)
regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas alleen is toegestaan door docenten.
Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website door ouders gekopieerd wordt en vervolgens
gedeeld via sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. De school doet er wel
goed aan om dit bij ouders onder de aandacht te brengen en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid
hierin.
Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend.
Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De
wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen
terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de
toestemmingsverklaring, mag de school dus vertrouwen op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen
als de school weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag de school
niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders toestemming hebben. Vooral
bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. Voor het
intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.
Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te gebruiken.
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9.4 mobiele apparaten van leerlingen; richtlijnen voor gebruik & ‘meekijken’
(tekst voor bijvoorbeeld in de schoolgids en op de website)
N.B.: alle stakeholders houden zich aan de het protocol voor het gebruik van social media (paragraaf 4.3)
Afspraken met betrekking tot eigen devices van leerlingen:
⮚ In ieder klas is een afgesloten kast / la aanwezig waar de device aan de leerkracht in bewaring wordt gegeven.
Alle devices van leerlingen worden daar gedurende de dag in bewaard.
Richtlijnen:
⮚ De school is niet gerechtigd om devices van kinderen of andere stakeholders te controleren, ook niet indien er
bijvoorbeeld sprake is ‘digitaal pesten’. De school kan bij een vermoeden van ‘digitaal pesten’:
o een gesprek aan gaan met betreffende kinderen,
o ouders informeren en hen vragen het device van hun kind te controleren,
o de politie vragen te interveniëren,
o aangifte doen bij de politie
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10. Bijlage IV - voorbeelddocumenten t.b.v. externen
10.1 digitale onderwijsmiddelen; model bewerkersovereenkomst
Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
(hierna: het Convenant) afgesloten tussen de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve
uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke
Boekverkopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (VDOD).
De uitgangspunten van deze Model Bewerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in het Convenant,
de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP), en de uitgangspunten zoals in jurisprudentie en de
toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens deze in richtsnoeren en uitspraken heeft aangegeven.
De model bewerkersovereenkomst versie 2016 is de opvolger van de model bewerkersovereenkomst die in
2015 in het kader van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, leermiddelen en toetsen is
opgesteld. De versie 2.0 ziet naast het gebruik van leermiddelen en toetsen ook op School- en Leerling
informatiemiddelen. Daarnaast is de overeenkomst op onderdelen bijgesteld naar aanleiding van recente
ontwikkelingen in wet- en regelgeving, waaronder de wijziging van de WBP in verband met de meldplicht
datalekken.
De nieuwe Model Bewerkersovereenkomst 2.0 komt in de plaats van de Model Bewerkersovereenkomst uit
2015. Reeds afgesloten bewerkersovereenkomsten op basis van het oude model uit 2015 blijven in beginsel
hun gelding houden totdat deze bewerkersovereenkomsten door partijen worden beëindigd en aansluitend
worden opgevolgd door een nieuwe bewerkersovereenkomst op basis van de nieuwe Model
Bewerkersovereenkomst 2.0.
In het Convenant is afgesproken dat Onderwijsinstellingen en Ketenpartijen dit model gebruiken bij het
maken van afspraken. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van (onderdelen van) de Model
Bewerkersovereenkomst, dan kan daar alleen gemotiveerd en schriftelijk van worden afgeweken. Gezien het
aantal bepalingen dat ofwel wettelijk is voorgeschreven, of waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens
aangeeft dat deze in de bewerkersovereenkomst moeten worden opgenomen, is de ruimte voor afwijking
van de bepalingen in het model beperkt.
Deze Model Bewerkersovereenkomst bevat twee bijlagen: 1. In de Privacy Bijsluiter (Bijlage 1) wordt een
beschrijving gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën
Persoonsgegevens worden verwerkt en onder welke doeleinden deze verwerkingen vallen. 2. In de
Technische en Organisatorische Maatregelen (Bijlage 2) wordt omschreven welke beveiligingsmaatregelen
er worden getroffen. De beveiliging dient een continu punt van aandacht en zorg te blijven
Informatie over het Convenant en de model bewerkersovereenkomst is te vinden op de website
http://ww.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 en VO-raad 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: “Bewerker”

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk: “Partij”
Overwegen het volgende:
a.

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

Partijen wensen, mede gelet op het bepaalde in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens, in deze
Bewerkersovereenkomst hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens
vast te leggen.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Definities
In deze Bewerkersovereenkomst wordt verstaan onder:
a. Betrokkene, Bewerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, en Verantwoordelijke: de
begrippen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de WBP;
b. Bewerkersovereenkomst: deze Bewerkersovereenkomst, inclusief Bijlagen;
c. Bijlage: een bijlage bij deze Bewerkersovereenkomst, welke daarvan een onlosmakelijk deel uitmaakt;
d. Convenant: het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy;
e. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 13 WBP, die leidt tot de aanzienlijke kans op
ernstig nadelige gevolgen, dan wel ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens,
zoals bedoeld in artikel 34a, lid 1, WBP;
f.
Digitaal Onderwijsmiddel: Leermiddelen en Toetsen, en School- en Leerling informatiemiddelen;
g. 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;
h. School- en Leerling informatiemiddelen: een digitaal product en/of digitale dienst ten behoeve van het
onderwijs(proces), zoals een leerling administratiesysteem, roostersysteem, ouderportaal, leerling- en
oudercommunicatiesysteem, een elektronische leeromgeving en een leerling volgsysteem;
i.
Privacy Bijsluiter: de privacy bijsluiter zoals opgenomen in Bijlage 1;
j.
Product- en Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen Onderwijsinstelling en Bewerker, zoals omschreven
in overweging a;
k. Model Bewerkersovereenkomst: het model voor een bewerkersovereenkomst die als bijlage is bijgevoegd bij het
Convenant;
l.
Subbewerker: de partij die door Bewerker wordt ingeschakeld als Bewerker ten behoeve van de Verwerking van
de Persoonsgegevens in het kader van deze Bewerkersovereenkomst en de Product- en Dienstenovereenkomst;
m. WBP: Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 2: Onderwerp en opdracht Bewerkersovereenkomst
1. Deze Bewerkersovereenkomst is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de
uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
2. De Onderwijsinstelling verstrekt aan de Bewerker de opdracht tot Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve
van de uitvoering van de Product- en Dienstenovereenkomst.
Artikel 3: Rolverdeling
1. Onderwijsinstelling is ten aanzien van de in diens opdracht uit te voeren Verwerkingen van Persoonsgegevens de
Verantwoordelijke. Bewerker is bewerker in de zin van de WBP. De Onderwijsinstelling heeft en houdt
zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens.
2. Bewerker draagt er zorg voor dat de Onderwijsinstelling voorafgaande aan het sluiten van deze
Bewerkersovereenkomst toereikend wordt geïnformeerd over de dienst(en) die de Bewerker verleent, en de uit
te voeren Verwerkingen. De gegeven informatie moet de Onderwijsinstelling in staat stellen een keuze te maken
met betrekking tot de aangeboden diensten als zodanig, en daarnaast een afzonderlijke keuze te maken voor
eventueel aangeboden optionele diensten.
3. De in lid 2 bedoelde diensten, waaronder eventuele optionele diensten, moeten in de Privacy Bijsluiter bij deze
Bewerkersovereenkomst in begrijpelijke taal zijn beschreven, waarna de Onderwijsinstelling geïnformeerd
akkoord kan gaan met de afname van deze dienst(en). 4. De Onderwijsinstelling kan verplicht zijn de Verwerking
van de Persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling onderzoekt of zij
hiervan is vrijgesteld en doet melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij hiertoe verplicht is. 5.
Onderwijsinstelling en Bewerker verstrekken elkaar over en weer alle benodigde informatie teneinde een goede
naleving van de relevante privacywet- en regelgeving mogelijk te maken.
Artikel 4: Privacy convenant
1. Partijen onderschrijven de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.
Artikel 5: Gebruik Persoonsgegevens
1. Bewerker verplicht zich om de van Onderwijsinstelling verkregen Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel, en de wijze waarvoor, de gegevens zijn verstrekt of aan hem
bekend zijn geworden. Het is Bewerker derhalve niet toegestaan andere gegevensverwerkingen uit te voeren dan
door de Onderwijsinstelling (mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch) aan Bewerker zijn opgedragen. Deze
verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na afloop daarvan.
2. Een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens en gebruik waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt,
is uiteengezet in de Privacy Bijsluiter bij deze Bewerkersovereenkomst.
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3.

4.

5.

6.

De Bewerker dient in de Privacy Bijsluiter aan te geven of de Privacy Bijsluiter ziet op een Leermiddel en Toets
en/of School- en Leerling informatiemiddel. Bewerker specificeert in de Privacy Bijsluiter voor welke (in het
Convenant opgenomen) doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik zijn product en/of dienst,
en welke categorieën Persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. Indien aangegeven in de toelichting in de
Privacy Bijsluiter, dient de Bewerker tevens aan te geven onder welke van de in het Convenant omschreven
doeleinden bij het gebruik van het product en/of de dienst de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
Bewerker onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegeven aan een Derde, tenzij deze uitwisseling
plaatsvindt in opdracht van de Onderwijsinstelling of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op de
Bewerker rustende wettelijke verplichting. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Bewerker
voorafgaande de verstrekking de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker. Daarnaast
informeert Bewerker de Onderwijsinstelling – indien wettelijk toegestaan - onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand
aan de verstrekking.
SPECIFIEKE BEPALING IN GEVAL VAN UITWISSELING VAN HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT: In aanvulling op het
bepaalde in lid 4, geldt dat indien Bewerker wordt verzocht Persoonsgegevens te verstrekken aan een door
Onderwijsinstelling aangewezen en geselecteerde Derde, zijnde een andere onderwijsinstelling, de Bewerker
slechts tot die verstrekking zal overgaan nadat deze onderwijsinstelling zijn administratieve onderwijsidentiteit
(bijvoorbeeld BRIN of OiN), voor zover hij daarover beschikt, kenbaar heeft gemaakt.
SPECIFIEKE BEPALING IN GEVAL VAN DISTRIBUTIE VAN LEERMIDDELEN: Partijen zullen jaarlijks bij 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 aanvullen en/of
wijzigen door het opnemen van de categorieën Persoonsgegevens en het gebruik dat van deze Persoonsgegevens
wordt gemaakt, met betrekking tot de (digitale) leermiddelen die op de desbetreffende leermiddelenlijsten
worden opgenomen.]

Artikel 6: Geheimhouding
1. Bewerker zorgt er voor dat eenieder, waaronder haar werknemers, vertegenwoordigers en/of Subbewerkers, die
betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Bewerker
bewerkstelligt dat voor eenieder die betrokken is bij de Verwerking van de Persoonsgegevens een
geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
2. De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Onderwijsinstelling uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken, indien het verstrekken van
de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de aard van de door Bewerker aan Onderwijsinstelling
te verlenen diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te
verstrekken.
Artikel 7: Beveiliging en controle
1. Bewerker zal, gelijk de Onderwijsinstelling, zorg dragen voor passende technische en organisatorische
maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze
maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie
en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van
de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.
2. De maatregelen zoals genoemd in artikel 7.1 omvatten in ieder geval:
a. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
Persoonsgegevens die in het kader van de Bewerkersovereenkomst worden verwerkt;
b. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen met name onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag,
toegang of openbaarmaking;
c. maatregelen 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;
d. een passend informatiebeveiligingsbeleid voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.
3. Bewerker zal de door haar getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen evalueren en verscherpen,
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 technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen, alsmede over de inhoud en de frequentie van de rapportages die
Bewerker aan de Onderwijsinstelling oplevert over de beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen
liggen in het verlengde van de beveiligingsmaatregelen die de Onderwijsinstelling moet treffen.
5. De Bewerker stelt de Onderwijsinstelling in staat om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke
verplichting om toezicht te houden op de naleving door de Bewerker van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen alsmede op de naleving van de in artikel 8 genoemde
verplichtingen ten aanzien van Datalekken. Naast rapportages door de Bewerker kan dat aan de
hand van, maar niet beperkt tot, een geldige certificering of een gelijkwaardig controle- of
bewijsmiddel.
6. In aanvulling op artikel 7, lid 4 heeft de Onderwijsinstelling te allen tijde het recht om, in overleg met
de Bewerker en met inachtneming van een redelijke termijn, op eigen kosten, de door Bewerker
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genomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te laten toetsen door een
onafhankelijke Register EDP auditor. Partijen kunnen in onderling overleg afspreken dat de audit
wordt uitgevoerd door een door Bewerker in te schakelen gecertificeerde en onafhankelijke auditor
die een derden-verklaring (TPM) afgeeft. De Onderwijsinstelling wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van de audit.
Artikel 8: Datalekken 1.
1. Bewerker heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken.
2. Indien Onderwijsinstelling dan wel Bewerker een Datalek vaststelt, dan zal deze de andere Partij onverwijld
informeren. Bewerker verstrekt ingeval van een Datalek alle relevante informatie aan Verantwoordelijke met
betrekking tot het Datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het Datalek, en de
maatregelen die de Bewerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling te
voorkomen. Aanvullend informeren Partijen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging
waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van Betrokken zoals bedoeld in
artikel 34a, lid 2, WBP.
3. Bewerker stelt bij een Datalek de Verantwoordelijke in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten
aanzien van het Datalek Bewerker dient hierbij aansluiting te zoeken bij de bestaande processen die
Verantwoordelijke 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 WBP of andere regelgeving betreffende de Verwerking van de
Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
4. In geval van een Datalek, voldoet Onderwijsinstelling aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Partijen kunnen
in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, Bewerker een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan
verrichten. Op verzoek van de Onderwijsinstelling kan Bewerker Onderwijsinstelling hierbij bijstaan en adviseren.
De Onderwijsinstelling zal de Betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk.
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.
5. Over incidenten met betrekking tot de beveiliging, anders dan een Datalek, die vallen buiten het bereik van artikel
1 sub e, informeert de Bewerker de Onderwijsinstelling conform de afspraken zoals neergelegd in Bijlage 2.
Artikel 9: Procedure rechten betrokkenen
1. Een klacht of verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens wordt
door de Bewerker onverwijld doorgestuurd naar de Onderwijsinstelling, die verantwoordelijk is voor de
afhandeling van het verzoek.
2. Bewerker verleent Onderwijsinstelling – voor zover redelijkerwijs mogelijk - volledige medewerking om binnen de
wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de WBP, meer in het bijzonder de rechten van
Betrokkenen zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van
Persoonsgegevens. Partijen zullen te goeder trouw overleggen over de redelijke verdeling van de eventuele
kosten die hiermee gemoeid zijn.
Artikel 10: Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte
1. Partijen zien er op toe dat voor zover Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (verder: EER)
worden Verwerkt, dit alleen plaatsvindt conform wettelijke voorschriften, en eventuele verplichtingen die in dit
verband op Onderwijsinstellingen rusten. Indien gegevens buiten de EER worden verwerkt wordt dit in Bijlage 1
aangegeven, inclusief een opgave van de landen waar de gegevens worden verwerkt.
Artikel 11: Inschakeling Subbewerker
1. Bewerker kan een Subbewerker inschakelen, van wie de identiteit en vestigingsgegevens zullen worden
opgenomen in de Privacy Bijsluiter.
2. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen
en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke
verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Bewerkersovereenkomst.
3. Bewerker verplicht iedere Subbewerker contractueel om Persoonsgegevens niet verder te verwerken anders dan
in het kader van deze Bewerkersovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 12: Bewaartermijnen en vernietiging Persoonsgegevens
1. Onderwijsinstelling zal Bewerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn
op de Verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet langer
Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
2. Onderwijsinstelling verplicht Bewerker om de in opdracht van Onderwijsinstelling Verwerkte Persoonsgegevens
bij de beëindiging van de Bewerkersovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer
bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van de
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3.
4.

Onderwijsinstelling. De Onderwijsinstelling kan op eigen kosten een controle laten uitvoeren of vernietiging heeft
plaatsgevonden.
Bewerker zal Onderwijsinstelling (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de Verwerkte
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.
Bewerker zal alle Subbewerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens op de hoogte
stellen van een beëindiging van de Bewerkersovereenkomst en zal waarborgen dat alle Subbewerkers de
Persoonsgegevens (laten) vernietigen.

Artikel 13: Tegenstrijdigheid en wijziging Bewerkersovereenkomst
1. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze Bewerkersovereenkomst en de bepalingen van de
Product- en Dienstenovereenkomst, dan zullen de bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst leidend zijn.
2. Indien Partijen van de artikelen in de Model Bewerkersovereenkomst door omstandigheden moeten afwijken, of
deze willen aanvullen, dan zullen deze wijzigingen en/of aanvullingen door Partijen worden beschreven en
gemotiveerd in een overzicht dat als Bijlage 3 aan deze Bewerkersovereenkomst 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, de doeleinden waaronder de
Persoonsgegevens worden Verwerkt en het inschakelen van een (andere) Subbewerker. De wijzigingen zullen in
Bijlage 1 worden opgenomen.
4. Wijzigingen in de artikelen van de Bewerkersovereenkomst kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden
overeengekomen.
5. In het geval enige bepaling van deze Bewerkersovereenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar
is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze Bewerkersovereenkomst 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 14: Duur en beëindiging
1. De looptijd van deze Bewerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten Product- en
Dienstenovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen daarvan.
2. Deze Bewerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij de beëindiging van de Product- en
Dienstenovereenkomst. De beëindiging van deze Bewerkersovereenkomst zal Partijen niet ontslaan van hun
verplichtingen die voortvloeien uit deze Bewerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na
beëindiging voort te duren.
BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER
Scholen 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
leerlingen). Scholen moeten met Bewerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens.
Deze bijsluiter geeft scholen informatie over de dienstverlening die bewerker verleent en welke
persoonsgegevens de Bewerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de vraag “wie, wat, waar,
waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen wiens gegevens worden
uitgewisseld. Het gebruik van deze Privacy Bijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat
de werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld. In het kader
van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Bewerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze gebruik maken van
de Privacy Bijsluiter. 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 Bewerkersovereenkomst gehecht.
A. Algemene informatie
Naam product en/of dienst:
Naam Bewerker en vestigingsgegevens:
Beknopte uitleg en werking product en dienst:
Link naar leverancier en/of productpagina:
Doelgroep (zoals PO/VO, onderbouw/bovenbouw):
Gebruikers: leerlingen/ouders/verzorgers/docenten
B. De specifieke diensten
Omschrijving van de specifiek verleende diensten en bijbehorende Verwerkingen
1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst.
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a. [….]
b. [….]
2. Omschrijving van de optionele Verwerkingen die de bewerker aanbiedt.
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 (opdracht te geven) voor
het afnemen van deze diensten. Dat kan door de keuze schriftelijk aan te geven in deze bijlage (bijvoorbeeld
door het aanvinken van een tic-box  ).
Instemming kan ook plaatsvinden 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 kunnen doen.
a. [….]
b. [….]
C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens
De Bewerker 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 Leerling informatiemiddel.
Ad I. Indien de Bewerker leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit
Leermiddelen en Toetsen, dan zijn de mogelijke doelstellingen van deze producten en diensten omschreven
in het daarop betrekking hebbende onderdeel van artikel 5 lid 1 van het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0. Deze hoeven in deze Bijsluiter verder niet benoemd te worden.
Ad II. (Alleen) indien de bewerker (tevens) leverancier is van een digitaal product en/of digitale dienst
bestaande uit een School- en Leerling informatiemiddel dan dient in deze Privacy Bijsluiter expliciet te
worden aangegeven voor welke doeleinden er Persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van het
product en/of de dienst. De Bewerker dient hierbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de in artikel 5 lid
2 van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0 opgenomen lijst met doeleinden.
D. Categorieën en soorten persoonsgegevens
Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden: Eventuele optionele
Persoonsgegevens (die worden niet standaard gevraagd en opgeslagen): Soorten van gegevens (zoals
bijzondere gegevens, of financiële gegevens):
E. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:
Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage 2 bij de
Bewerkersovereenkomst.
Specifieke beveiligingsmaatregelen voor deze dienst/product [indien van
toepassing]:
Eventuele certificeringen:
Audits/derden-verklaringen:
Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens:
F. Subbewerkers
Bewerker maakt voor dienst/product gebruik van de volgende Subbewerkers: [partijnaam, beknopte
omschrijving taak/dienst waaruit blijkt welke informatie wordt Verwerkt door deze Subbewerker]
Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens (indien de Persoonsgegevens buiten de
EER worden verwerkt wordt apart opgave gedaan van de landen waar de Persoonsgegevens worden
verwerkt).
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 privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-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://ww.privacyconvenant.nl.
BIJLAGE 2: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
De Bewerker is overeenkomstig de WBP en artikel 7 Bewerkersovereenkomst verplicht technische en
organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens.
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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 2A”, “Bijlage 2B”,
etc.. Deze Bijlagen worden aan de Bewerkersovereenkomst gehecht.
Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7.2 Bewerkersovereenkomst
I.
Omschrijving van de maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de
Verwerking van Persoonsgegevens.
Meer in het bijzonder de uitwerking welke (groepen) medewerkers van de Bewerker toegang hebben tot
welke Persoonsgegevens, inclusief een omschrijving van handelingen die deze medewerkers uit
mogen voeren met de persoonsgegevens.
a. (groepen van) medewerkers die toegang hebben tot welke Persoonsgegevens:
b. handelingen die deze medewerkers uitvoeren met de Persoonsgegevens:
II.

Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag,
Verwerking, toegang of openbaarmaking.

Meer in het bijzonder de uitwerking van de door Bewerker getroffen technische en organisatorische
(beveiligings-)maatregelen en de daarbij gehanteerde beveiligingsnorm.
[beschrijving
beveiliging applicatie/platform] [beschrijving wijze van identificatie/authenticatie/autorisatie en
beveiliging daarvan] [beschrijving beveiliging van wijze van uitwisseling/transport van
gegevens]
III.

Omschrijving van de maatregelen 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.

[zoals een periodieke analyse van (security) incidenten, het periodiek uitvoeren van een extern/intern
kwetsbaarhedenonderzoek (ethical hack) of het periodiek uitvoeren van controles op
beveiliging van systemen]
Rapportage (artikel 7.4 van de Bewerkersovereenkomst
Bewerker rapporteert periodiek met een frequentie van […] maal per jaar, uiterlijk op […] aan
Verantwoordelijke over de door Bewerker genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin.] [contactgegevens
helpdesk/servicedesk voor beveiligingsincidenten]
Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging
Afspraken over het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging, met
name over:
⮚ De wijze waarop monitoring en identificatie van incidenten plaatsvindt,
⮚ De wijze waarop informatie wordt gedeeld:
o Op welke manier (via e-mail, telefoon);
o Aan wie gericht (contactpersonen en contactgegevens);
o Met wie kan (bij vervolgacties) contact worden opgenomen.
⮚ Informatie die in ieder geval over een incident gedeeld moet worden
o 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);
o De oorzaak van het beveiligingsincident;
o De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen;
o Benoemen van betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin;
o De omvang van de groep betrokkenen;
o 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, Bewerker een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten.
Versie
[versie nummer en datum laatste aanpassing]
Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-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://ww.privacyconvenant.nl.
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10.2 responsible disclosure voor derden; bijlage bij inschrijving van een leerling of aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst
Bij Stichting Nutscholen Geldrop vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en
bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze
systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is. Als jij een zwakke plek in één
van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen
treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te
kunnen beschermen.
Wij vragen u:
⮚ Uw bevindingen te mailen naar m.voogd@geldrophetnut.nl. Een schriftelijke reactie over de opvolging volgt
binnen 15 werkdagen;
⮚ De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het
lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, te
verwijderen of aan te passen;
⮚ De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via
het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
⮚ Geen gebruik te maken van aanvallen op de beveiliging van de school / Stichting;
⮚ De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk
kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de
kwetsbaarheid voldoende, maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan extra informatie nodig zijn.
Wij beloven dat:
⮚ U binnen 3 dagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor
een oplossing verwachten te hebben;
⮚ Indien u de kwetsbaarheid gemeld heeft en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, u niet strafbaar
handelt;
⮚ Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en dat uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming
met anderen delen worden tenzij dit wettelijke verplicht is;
⮚ Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om
zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat u tijdens uw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die
strafbaar zijn.
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10.3 geheimhoudingsdocument

Geheimhoudingsovereenkomst voor het onderwijs.
Handleiding bij gebruik:
Voor gebruik van deze geheimhoudingsovereenkomst moeten de gele velden worden ingevuld / aangepast zodat de
geheimhoudingsovereenkomst aansluit bij de praktijk.
Deze geheimhoudingsovereenkomst is bedoeld voor “externen”: stagiaires (va. 16 jaar; jonger dan 16 moeten de
ouders tekenen), vrijwilligers, ZZP’ers, leveranciers enz.
Geheimhouding voor medewerkers van de onderwijsinstelling (dus echt de mensen die in loondienst zijn van de
onderwijsorganisatie) vloeit deels voort uit de wet en kan geregeld worden in de arbeidsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst
Naam

Geheimhoudingsovereenkomst Naam

Versie

1.0

Datum

……….

Referentie

behorende bij NUMMER OVEREENKOMST

Ondergetekenden:
Naam onderwijsinstelling, gevestigd en kantoorhoudende aan de straat + nummer, postcode plaats, hierbij
vertegenwoordigd door de heer / mevrouw naam, functie hierna te noemen: “Onderwijsinstelling”,
En
De heer / mevrouw naam werkzaam bij bedrijfsnaam in de functie van functienaam hierna te noemen: “ naam”,
Hierna samen te noemen: “Partijen”,

Partijen overwegende dat:
6
7
8
9
10

Onderwijsinstelling (korte omschrijving doelstelling onderwijsinstelling);
Onderwijsinstelling met bedrijfsnaam een overeenkomst heeft gesloten voor onderwerp overeenkomst;
Naam werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst zal uitoefenen, waarbij hij/zij toegang krijgt
tot Vertrouwelijke informatie die toebehoort aan de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling
is toevertrouwd;
Deze geheimhoudingsovereenkomst geldt als aanvulling op de Overeenkomst met referentienummer
NUMMER
Partijen met deze geheimhoudingovereenkomst het gebruik van Vertrouwelijke informatie beogen te
regelen;

De partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
In deze geheimhoudingsovereenkomst worden de volgende nader te omschrijven begrippen aangeduid met een
hoofdletter:
4.
5.

Overeenkomst: de overeenkomst met referentienummer (NUMMER) d.d. (DATUM)
Geheimhoudingsovereenkomst: deze geheimhoudingsovereenkomst
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6.

Vertrouwelijke informatie: informatie waarvan Naam weet of behoort te weten dat het Vertrouwelijke
informatie betreft of informatie die aangeduid is al Vertrouwelijke informatie.

Artikel 6. Voorwerp van deze overeenkomst
6.1
6.2
6.3

Naam zal de werkzaamheden verrichten zoals beschreven in de Overeenkomst.
In het kader van de Overeenkomst zal Naam toegang krijgen tot Vertrouwelijke informatie, die toebehoort aan
de Onderwijsinstelling of die aan de Onderwijsinstelling is toevertrouwd, zoals maar niet beperkt tot:
omschrijving vertrouwelijke info waartoe de ingezette persoon toegang krijgt.
Naam legt de verplichtingen zoals omschreven in de Geheimhoudingsovereenkomst onverkort op aan
personeel of derden waarvan hij zich bedient.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1

Naam zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van de
werkzaamheden voor de Onderwijsinstelling tot zijn beschikking komt.
Dit geldt niet voor informatie die:
● algemene bekend is,
● voorheen al bekend was,
● door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, waarvan wettelijke voorschriften vereisen,
dat deze bekend gemaakt moet worden.
7.2
Onder geheimhouding wordt tevens verstaan dat Naam de verkregen Vertrouwelijke informatie niet voor eigen
doeleinden mag gebruiken.
7.3
Naam verplicht zich bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de bepalingen van de
gedragscode/handvest van de Onderwijsinstelling (die te vinden is op https://www.invullen) in acht te nemen.
7.4
Het is Naam niet toegestaan om documenten en andere gegevensdragers, zoals tekeningen, schema´s en
andere informatie te vermenigvuldigen zonder de schriftelijke toestemming van de Onderwijsinstelling, en dan
slechts ter uitvoering van de Overeenkomst.
7.5
Het is Naam niet toegestaan om zonder instemming van de Onderwijsinstelling publiciteit te geven aan
uitvoering van deze Overeenkomst.
7.6
Voor de Onderwijsinstelling ontwikkelde producten, c.q. tot stand gebrachte diensten mogen niet aan derden
worden aangeboden, indien deze specifiek voor de Onderwijsinstelling zijn ontwikkeld en het aanbieden aan
derden de positie van de Onderwijsinstelling zou schaden.
Artikel 8. Informatiebeveiliging en Privacy
8.1

8.2

Indien Naam toegang krijgt tot de bedrijfsmiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot: systemen,
hardware(componenten) en informatie) van Onderwijsinstelling, vergewist Naam zich van het geldende IBP
beleid en procedure voor het aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen van Onderwijsinstelling welke op het
eerste verzoek wordt toegestuurd. Het verzoek kan gericht worden aan email@onderwijsinstelling.nl
Indien Naam zijn eigen hardware componenten inzet bij de uitvoering van de Overeenkomst treft Naam
passende beveiligingsmaatregelen volgens het geldende IBP beleid van Onderwijsinstelling conform lid 1 van
dit artikel of in afwezigheid daarvan handelt Naam in overeenstemming met de normen van
informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002.

Artikel 9. Termijnen
9.1
9.2

De Geheimhoudingsovereenkomst gaat in op ingangsdatum overeenkomst en heeft een looptijd van 10 jaar na
de beëindiging van de Overeenkomst.
Partijen kunnen de Geheimhoudingsovereenkomst schriftelijk onder nader overeen te komen voorwaarden
aanpassen en/of verlengen. Deze overeen te komen wijzigingen worden onderdeel van de
Geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 10.
10.1
10.2

Algemeen

Op de Geheimhoudingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht ter zake van
deze Overeenkomst domicilie te hebben gekozen te vestigingsplaats Onderwijsinstelling.
Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken. Bij gebreke van een
minnelijke schikking zullen geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te <plaatsnaam>.
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Namens onderwijsinstelling

Naam wederpartij

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:
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11. Bijlage V - bewerkingsovereenkomsten leveranciers
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12. Bijlage VI – toevoegingen / vragen vanuit de GMR
De bijlagen vanaf hoofdstuk 8 van dit beleidsstuk vormen een ‘werkdocument’; het betreft bijv. een concept
voor een protocol. De bestuurder en FG zullen –daar waar nodig - per item (jaarlijks) de tekst en/of inhoud
kritisch onder de loep nemen. Daarbij worden onderstaande opmerkingen van de GMR in serieuze
overweging meegenomen.
(N.B.: de paginanummers zijn gerelateerd aan concept 0.4 / de groen gemarkeerde tekst is reeds verwerkt.)

Opmerkingen LdW:
P17 art 1.1 uiterlijk 2 jaren. Ivm de bewaarplicht zou ik het woord uiterlijk
weglaten.
P17 art 2 3e alinea a): hier wordt verwezen naar het tweede lid. Waar vind ik
dit?
P18 alinea voor 7.3 betreft bewaren gegevens oud-leerlingen. Wanneer een
minderjarige 16 wordt, dient hij/zij zelf toestemming te geven. Wordt deze
toestemming dan nogmaals gevraagd?
P22 eerste streepje ‘het registeren van verwekingen (?) van
gegevensverwerkingen’ wat wordt hier nu bedoeld?
P24 art 5a) Hier ontbreekt BSN
P25 art 6.1 en 6.2. Hier wordt gesproken over ‘ras’. Kan dit ‘etnische afkomst’
oid worden? Ras bestaat niet, tenzij hier het menselijk ras bedoeld wordt.
P25 art 6.2b) laatste streepje: opt-out, onder de AVG mag dit niet. Er moet
expliciet toestemming worden gegeven.
P29 voorlaatste bolletje: tussen de vereisten van de werknemer staat hier
plots toestemming voor gebruik van beeldmateriaal, dat heeft niets met de
uitoefening van de AVG door de werknemer te maken maar houdt verband
met zijn/haar eigen privacy. Hoort hier m.i. niet thuis. Werknemer hoeft hier
geen toestemming voor te verlenen, maar staat wel bij de vereisten.
P30 ondertekening. Waar teken je voor (wat verklaar je door hier te tekenen?)
Is niet duidelijk.
P31 en 32 protocol sociale media en mobiele apparatuur. Dit is geen
onderdeel van de AVG, maar ‘gewoon’ schoolbeleid. De AVG-regels gelden
voor alle media, dus ook sociale. Hoeft dus in het kader van de AVG niet apart
benoemd te worden. Inhoudelijk:
P32 C. 2e pijltje: dit mag je m.i. als werkgever niet verbieden. Ook
medewerkers van het Nut hebben vrijheid van meningsuiting
P32 Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen: laatste 3 pijltjes
hebben (ook) betrekking op leerlingen en ouders. Waarom moet een
medewerker hiervoor tekenen? Wordt ouders ook gevraagd hiervoor te
tekenen? Wat als men niet tekent?
P33 waarom moet men hiervoor tekenen?
P34 ondertekening, door wie? En Waarom?
P35 weer een extra ondertekening. Kan dit niet worden opgenomen in het
privacyreglement?
P37 art 2.1. Hier wordt gesproken over ‘vertrouwelijke gegevens’. Welke
gegevens worden hier bedoeld? De definitie (bovenaan
p37, nr 3) verduidelijkt dit niet. De AVG heeft alleen betrekking
op
persoonsgegevens,
maar
in
dit
document
lijken
ook
bedrijfsgegevens bedoeld te worden (zie art 2.6). Is dit een bestaand
document waaraan alleen een verwijzing naar het IBP-beleid is toegevoegd?
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P37 art 4.1. De looptijd van 10 jaar lijkt betrekking te hebben op vertrouwelijke
bedrijfsgegevens. Misschien toevoegen dat voor persoonsgegevens de
wettelijke bewaartermijnen gehanteerd moeten worden? En dat
geheimhouding van persoonsgegevens voor onbepaalde tijd geldt?
P39 en 40 Bijlage III is gericht aan ouders (u = ouder). P40 laatste alinea en
verder zijn gericht aan de school (u = school).
P40 telefoonlijst. Hoort niet thuis in een voorlichtingsdocument. Toestemming
wordt gevraagd op basis van opt-out. Dit is niet meer toegestaan,
toestemming moet op basis van opt-in. Hieruit schrappen en opnemen in
toestemmingsformulier?
P42 jij en u door elkaar gebruikt
P42 kan het Nut beloven dat iemand niet strafbaar handelt?
P45 toestemming opvragen gegevens vorige school. Het delen van het
onderwijskundig rapport is een wettelijke verplichting. Hier heb je dus geen
toestemming voor nodig. Zijn er andere gegevens nodig? Dan blijkt dat niet
duidelijk uit de vraagstelling.
P45 toestemmingsformulier IB-er: blijkbaar worden hier andere gegevens
bedoeld dan ik begreep uit de formulering. Welke persoonsgegevens worden
hier bedoeld? In de discussie afgelopen vergadering leek het hier te gaan om
onderzoeksrapporten. Mij lijkt dat dat niet hier thuishoort, maar dat je daar
specifiek toestemming voor moet vragen, los van algemene toestemming bij
inschrijving nieuwe leerling.
P45 directeur: idem
P46 eigen leerkracht: idem
P46 andere leerkrachten: idem
P46 vermelding persoonsgegevens op klassenlijst: welke gegevens?
P46 hoofdluis. Toestemming voor controle valt niet onder de AVG. Wat als ik
geen toestemming geef? Wordt mijn kind dan niet gecontroleerd? Dat is niet
toegestaan, zie hieronder geel gearceerd.
P46 gebruik e-mailadres: waarom moet hier expliciet toestemming voor
worden gegeven? Als ik niet wil dat je mijn e-mailadres gebruikt, dan vul ik het
niet in op
P43. Kan m.i. weg.
P46 deelname schoolreisjes etc. valt niet onder de AVG. Wat als ik geen
toestemming geef? Mag mijn kind dan niet mee? Dat is niet toegestaan, zie
hieronder geel gearceerd.
P46 5 x toestemming beeldmateriaal: dit is wel heel duidelijk en expliciet!
(wat, hoe en doel) Alleen: ‘ik geef toestemming dat [] mag gebruiken’
vervangen door ‘ik geef toestemming voor het gebruik van []’.
P46 Verjaardagskalender. Waarom moet hier toestemming voor gegeven
worden? Mogen de kinderen uit de klas elkaars namen niet weten?
P57 jij en u door elkaar gebruikt
P57 kan het Nut beloven dat iemand niet strafbaar handelt? Verder adviseer
ik om de gehele tekst nog eens goed door te nemen op tik- en spelfouten en
onnodige spaties.
Opmerkingen SP:
In bijlage 6B bij vergadering van 30 januari 2019 zijn reeds een groot aantal
detailopmerkingen geplaatst, waaronder opmerkingen over inconsistenties
(eenvoudig voorbeeld: wel of niet gebruiken van [versleutelde] usb sticks).
Advies om deze detailopmerkingen,
indien betrekking hebbend op deel II, nogmaals door te nemen t.b.v. een
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volgende versie door deel II.
.
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1. De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en
aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling
signaleren en melden.
Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij
Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken.

2. Vooraf
De hieronder vermelde uitwerking van het afwegingskader binnen de meldcode is geldig voor het
gehele onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het lastig
om allerlei functies en functienamen te onderscheiden. Een aantal spilfiguren kan een rol spelen:
intern begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs,
studieloopbaanbegeleider in het MBO, decaan en psycholoog in het hoger onderwijs en anderen.
Daarnaast is het afwegingskader van toepassing voor leerplichtambtenaren/medewerkers RMC1.
In de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een
aandachtsfunctionaris verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een
deskundige collega (IB) of aandachtsfunctionaris (college van Bestuur) te consulteren. Dat
impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen de organisatie) aanwezig
moet zijn.
Organisaties waar de meldcode op van toepassing is, wordt geadviseerd om een
aandachtsfunctionaris aan te stellen. Het bevoegd gezag (bestuur en directie) moet altijd op de
hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode2.
Een school dient een protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voorhanden te
hebben waarin is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met betrekking tot (vermoedens
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het protocol Meldcode is te vinden op de website
van de scholen en de website van de Stichting.
In geval van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling moet een kindcheck zijn
opgenomen. De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een
volwassene of adolescent in een situatie verkeert die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan
berokkenen. Er moet onderzocht worden door de hulpverlening (ketenpartner CMD Geldrop-Mierlo),
in een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) of er (nog meer) kinderen bij ouder(s)/verzorger(s) wonen
en wie er voor hen zorgen. Op basis van deze informatie wordt besloten of er verdere actie
ondernomen moet worden door de verdere stappen van de meldcode te zetten3.
1

Waar wordt gesproken over leerplicht(ambtenaar) moet ook gelezen worden RMC. Dat staat voor
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het
scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende
onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar. Deze jongeren
kunnen begeleiding krijgen van een RMC-consulent. is dit ook voor ons van toepassing?
2
Een leerplichtambtenaar is in dezen autonoom in zijn beslissing.
3
Zie ook www.augeo.nl.
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3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ter ondersteuning van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.
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In stap 1 en 2 wordt altijd IB en directie betrokken voor het in kaart brengen van de signalen. Hier
vindt ook afstemming plaats met het betrokken kind.
In Stap 5 worden twee beslissingen genomen:
Het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens het beslissen of het zelf
bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De
betrokken persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn)
vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouder(s) af of melden noodzakelijk is aan de
hand van vijf afwegingsvragen (zie H5). Vervolgens besluit deze of het bieden of organiseren van
hulp tot de mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als de betrokkenen
(ouder(s)/verzorger(s)) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de
tweede beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord
worden. Melden is niet verplicht en kan ook anoniem.

4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen
kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom
geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de
algemene norm van de AVG. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De
wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om dossier aan te maken en te melden bij Veilig
Thuis is dus onverminderd van toepassing.

5. Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen
1. Vermoeden wegen
Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de Meldcode doorlopen en
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2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd
gezag)/leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:

3. Hulp
Ben ik, of iemand anders in mijn school4 of een ketenpartner5 /ben ik als leerplichtambtenaar in staat
om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of
kindermishandeling afgewend worden?

4

Hierbij valt te denken aan functionarissen uit de 2e lijnsondersteuning in de school, altijd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (dus geen docenten, wel een zorgcoördinator, een
vertrouwenspersoon, een orthopedagoog, een schoolpsycholoog, een intern begeleider, een
schoolmaatschappelijk werker, ….)
5
Betrokken functionarissen vanuit de gemeente. Per gemeente verschillend; hierbij valt te denken aan
de leerplichtambtenaar of een medewerker van een buurt- of wijkteam dat betrokken is bij de school
of een medewerker van de GGD/Jeugdgezondheidszorg.
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4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij
bereid zich actief in te zetten?

5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de
veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?6

6

Aanbeveling: spreek een nazorgtraject af. Leg termijnen en verwachtingen vast.
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Bijlage 1: begrippen en definities
Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke
kindermishandeling is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm B
In alle ANDERE gevallen waarin de aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar meent dat hij,
gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm C
Als een aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar die hulp biedt of organiseert om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Acute onveiligheid
Definitie
Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig.
Toelichting
Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een
beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit
betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval
van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de afwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het onnodig
toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige zorg.
Voorbeelden
● Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft.
● (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe.
● Poging tot verwurging.
● Wapengebruik.
● Geweld tijdens de zwangerschap.
● (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie van kinderen
jonger dan 18 jaar.
● Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid)
te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama,
eerwraak, vrouwelijke genitale verminking).
● Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar,
waaronder het onthouden van voedsel.
● Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt,
(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen
vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrekken of (medische) klachten en
afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.
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●
●
●
●
●
●
●

Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er
afdoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.
Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging,
automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht en verzorging van een
volwassene
Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van eten en drinken
Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij deze ouder een acute
psychose krijgt
etc.

1 maal in de 2 jaar evalueren we de meldcode. Indien noodzakelijk zullen we deze meldcode eerder
evalueren.
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