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Inleiding
Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs.
Omdat we met persoonsgegevens (van medewerkers, leerlingen en anderen) werken, is
privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke
voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende
technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy
(afgekort: IBP) genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.
Dit handboek is bedoeld als informatiebron voor alle medewerkers van de VVGO. Hierin staan de
afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over informatiebeveiliging en privacy.
Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze
visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.
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Vijf vuistregels
Privacy is een lastig en vaag begrip. Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over
leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers. Dit wordt geregeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
In deze 5 vuistregels worden de belangrijkste uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met
persoonsgegevens samengevat (bron: Kennisnet).

Denk bij het registeren, verzamelen en verwerken van gegevens altijd aan de 5 vuistregels:
1. Doel en doelbinding
Heb ik vooraf een doel voor de verwerking van persoonsgegevens vastgesteld? Worden de
persoonsgegevens alleen gebruikt voor dat doel dat ik vooraf heb vastgelegd?
2. Grondslag
Is er minimaal een wettelijke grondslag voor de verwerking? Er is een wettelijke grondslag
als…
●
●
●
●
●

er een wettelijke plicht bestaat om deze gegevens te verstrekken. Bijv. voor
bekostiging, inspectie, overdrachtsdossier, etc.;
er toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers. Bijv. voor de begeleiding van
een leerling door externe onderwijsspecialisten, foto’s op website, etc.;
de partij een publiekrechtelijke taak heeft. Bijv. toelaatbaarheidsverklaring voor
samenwerkingsverbanden;
dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met de ouders/verzorgers. Bijv.
voor de TSO van kinderen;
er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals het goed laten werken van digitale
leermiddelen.
Bijv. voor Basispoort en educatieve uitgeverijen.

3. Dataminimalisatie
Gebruik ik alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het vastgestelde doel te
verwezenlijken? Kan ik met minder of bijvoorbeeld anonieme gegevens werken? Bewaar ik
de gegevens niet langer dan nodig?
4. Transparantie
Heb ik de leerling of zijn ouders vooraf helder geïnformeerd over het doel van de
gegevensverwerking? Heb ik uitgelegd welke gegevens worden gebruikt en met wie deze
worden gedeeld?
5. Data-integriteit
Kloppen de persoonsgegevens die ik gebruik nog steeds? Zijn de gegevens op het juiste
moment, op de juiste plaats en voor de juiste mensen beschikbaar? Heb ik onjuiste
gegevens gecorrigeerd of verwijderd?
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Privacyreglement
Het Privacyreglement is een document waarin nauwkeurig en op een begrijpelijke manier
beschreven is welke persoonsgegevens binnen de organisatie worden verwerkt en met welk doel.
Ook is hierin te lezen wie toegang heeft tot deze gegevens, hoe de gegevens zijn beveiligd en met
wie ze uitgewisseld mogen worden.
Met het reglement voldoet het bestuur aan zijn wettelijke informatieplicht, mits deze ook actief
wordt aangeboden aan de ouders/verzorgers en medewerkers.
Alle betrokkenen, zoals ouders/verzorgers en medewerkers, moeten daarom het Privacyreglement
kunnen inzien.
Medewerkers en ouders kunnen het reglement inzien via www.vvgo.nl

Het reglement is voor medewerkers in bijlage A toegevoegd bij dit handboek.
Ouders/verzorgers kunnen het reglement ook opvragen bij de directie van de school.
In bijlage B is een voorbeeldtekst opgenomen die gebruikt kan worden om ouders/verzorgers via
de website of de schoolgids te wijzen op het Privacyreglement van de school.
Ouders/verzorgers moeten tijdens de aanmelding geïnformeerd worden over de gegevens die
verzameld worden door de school en wat er met die gegevens gedaan wordt. In bijlage C is een
voorbeeldtekst opgenomen die gebruikt kan worden op het aanmeld- of inschrijfformulier.
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Toestemming
In de nieuwe privacywetgeving zijn de regels rondom het publiceren van beeldmateriaal van
leerlingen aangescherpt. Ouders/verzorgers, maar ook medewerkers, moeten altijd toestemming
geven voor het gebruik van beeldmateriaal en die toestemming moet specifiek zijn. Dat betekent
dat het voor ouders/verzorgers en medewerkers duidelijk is voor welk gebruik van het
beeldmateriaal ze toestemming geven, bijvoorbeeld voor het gebruik in de website, een nieuwsbrief
of de schoolgids.
Ouders/verzorgers en medewerkers moeten ook de mogelijkheid hebben deze toestemming weer
in te trekken.
Uiteraard zijn er in de school ook ouders die foto’s of video’s maken bijvoorbeeld bij feestelijke
gelegenheden. De school moet een veilige omgeving zijn voor alle kinderen (en hun
ouders/verzorgers) en zij moeten niet het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. Het is
echter lastig om het maken van beeldopnames door ouders/verzorgers te verbieden. Je kunt
hierover ouders/verzorgers hierop wel wijzen, bijvoorbeeld door dit op te nemen in de schoolgids.
Voor het gebruik van onlinediensten door leerlingen binnen of buiten de school moeten
ouders/verzorgers ook toestemming verlenen. Dit betekent dat wanneer leerlingen in de klas
gebruik willen maken van een eigen (privé) account voor bijvoorbeeld WhatsApp, Pinterest of
Instagram, etc., ouders/verzorgers hier vooraf toestemming voor moeten geven.
Dit betreft alleen online diensten die ook buiten de school om in het maatschappelijk verkeer
gebruikt kunnen worden, dus niet voor e-mail, digitale leeromgevingen of leermiddelen waarvoor
door de school zelf een account wordt verstrekt.
In bijlage C is een voorbeeldtekst opgenomen die gebruikt kan worden op het aanmeld- of
inschrijfformulier.
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Verwerkersovereenkomsten
In de nieuwe privacywet is bepaald dat de school afspraken moet maken met alle leveranciers van
de school die leerlinggegevens verwerken in zogenaamde Verwerkersovereenkomsten. Het gaat
bijvoorbeeld om uitgevers van digitaal lesmateriaal, leveranciers van toetsen,
onderwijsadviesdiensten, etc.
Het belangrijkste hierbij is dat scholen, als gegevensverantwoordelijke, de regie hebben en houden
over wat er gebeurt met de persoonsgegevens. Dit mag je niet overlaten aan de leverancier
(verwerker). De school beslist wat de leverancier wél en niet met de gegevens mag doen.
Een uitzondering hierop is de uitwisseling van gegevens met het samenwerkings-verband in het
kader van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is een zelfstandige organisatie die zelf
verantwoordelijk is voor de gegevens van leerlingen.
De wet regelt dat een school gegevens uitwisselt met het samenwerkingsverband. Hiervoor hoeft
daarom geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om
de gegevens op de juiste manier uit te wisselen.
Wanneer er een overeenkomst gesloten moet worden met een nieuwe leverancier kan gebruik
gemaakt worden van een model verwerkersovereenkomst. Je vindt deze modelovereenkomst via
https://www.privacyconvenant.nl

In bijlage D is een overzicht te vinden van de leveranciers waar de school op dit moment een
verwerkersovereenkomst mee heeft en welke gegevens per leverancier worden verwerkt.
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Procedure datalekken
Zijn er leerlinggegevens verloren gegaan? Is je laptop (of mobiel) gestolen? Heb je last van een virus
waardoor je niet meer bij je bestanden kunt? Of vertrouw je iets niet? Meld dit dan direct bij je
leidinggevende. Als er persoonsgegevens beschadigd of verloren zijn, dan moet er mogelijk binnen
3 werkdagen een melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van
meldplicht datalekken.
We spreken van een datalek wanneer er mogelijk persoonsgegevens (van leerlingen, hun ouders of
medewerkers) in handen kunnen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden
mogen hebben of wanneer er persoonsgegevens onbedoeld verloren zijn gegaan.
Voorbeelden van datalekken zijn:
●
●
●
●
●

een e-mail die aan een verkeerd persoon geadresseerd is
een kwijtgeraakte USB-stick
inloggegevens die openbaar zijn geworden
een gestolen iPad
een gehackte computer

Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
van leerlingen en personeel en moet bepalen of er een melding gedaan moet worden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er een datalek ten onrechte niet wordt gemeld, kan een
hoge boete opgelegd worden.
Ben je dus (een device met) persoonsgegevens kwijtgeraakt of heb je onrechtmatigheden
geconstateerd met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens? Meld dit dan direct bij je
leidinggevende en/of via privacy@vvgo.nl

In bijlage E is de volledige procedure melden datalekken opgenomen.
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Toegang en verwerking leerlinggegevens
Niet alle medewerkers hebben toegang nodig tot leerlinggegevens. Per rol is vastgesteld welke
gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd, waarbij is gekeken wat die rol nodig heeft aan
gegevens om zijn of haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Gegevens die daarbij niet
noodzakelijk zijn, kan die rol ook niet inzien of wijzigen.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste toegang (lees:
accounts met de juiste rollen en rechten). De directeur ziet er ook op toe dat de accounts worden
ingetrokken na het beëindigen van een arbeids- of samenwerkingscontract of het wijzigen van
functies. Daarnaast worden de accounts van systemen met veel persoonsgegevens periodiek
gecontroleerd.
Gegevens van leerlingen met betrekking tot administratie, inschrijving, onderwijsbegeleiding en
zorg worden in ParnasSys opgeslagen.
De afspraken met betrekking tot de toegang tot en het verwerken van leerlinggegevens in
ParnasSys is te vinden in bijlage F.
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Opslaan van documenten en (persoons)gegevens
Om ervoor te zorgen dat we binnen de school onze documenten en gegevens overzichtelijk en
veilig opgeslagen hebben, zijn er afspraken over wat we waar bewaren. Op deze manier zijn
documenten eenvoudiger terug te vinden, maar kunnen ze ook beter afgeschermd en geback-upt
worden.

In het schema hieronder kun je aan de hand van een aantal vragen bepalen op welke plek je
digitale gegevens op moet slaan.
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Gedragscode online communicatie en privacy
Door de toename van ict worden door scholen steeds meer online communicatiekanalen gebruikt
en neemt de opslag en de mogelijkheid voor het delen van (persoons)gegevens toe. Ook leerlingen
begeven zich steeds vaker op internet en communiceren online of delen bestanden met elkaar
tijdens of na schooltijd.

De mogelijkheden van ict levert allerlei voordelen op, maar brengt ook gevaren met zich mee.
Bijvoorbeeld als er bewust of onbewust gegevens gedeeld worden die inbreuk maken op de privacy
van leerlingen of leerkrachten. Naast de persoonlijke schade en gevolgen kan dit ook imagoschade
opleveren voor de VVGO.
De VVGO wil dat kinderen zich veilig weten op school. Daarnaast heeft de VVGO de wettelijke
verplichting om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Tenslotte wil DE
VVGO een professionele uitstraling hebben in de communicatie met de buitenwereld.
Onderstaande gedragscode bestaat uit de volgende 3 onderdelen en maakt integraal onderdeel uit
van het Veiligheidsplan van de VVGO.
A.
B.
C.

Omgang met vertrouwelijke gegevens door medewerkers
Online communicatie door medewerkers
Gedragsregels leerlingen

A. Omgang met vertrouwelijke gegevens door medewerkers
Binnen de VVGO worden vertrouwelijke gegevens van zowel leerlingen als personeel verwerkt. Bij
leerlingen dient hierbij gedacht te worden aan adres- en contactgegevens, toetsgegevens, absentie,
notities, maar ook medische en andere ‘gevoelige’ informatie indien dit relevant is voor de
onderwijsbegeleiding. Van het personeel worden adres- en contactgegevens bijgehouden, alsmede
salarisgegevens en ziekteverzuim.
Daarnaast wordt in de administratie en communicatie van de scholen foto- en videomateriaal
gebruikt van zowel personeel als leerlingen.
Alle vertrouwelijke gegevens worden binnen de VVGO verzameld voor een duidelijk doel. In de
schoolgids worden ouders/verzorgers en overige betrokken geïnformeerd welke gegevens door de
VVGO verwerkt worden. Voor de verwerking van gegevens zonder wettelijke grondslag wordt altijd
toestemming aan de betrokkene(n) gevraagd. De Vereniging heeft de noodzakelijke maatregelen
genomen om de gegevens veilig op te slaan en af te schermen voor derden, zoals toegangsbeleid
en beveiligde ict-systemen.

Van de medewerkers binnen de VVGO wordt verwacht dat zij:
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●

Vertrouwelijke gegevens die verzameld zijn, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze
verzameld zijn. Indien deze gegevens ook nodig zijn voor andere doeleinden, dan wordt
hiervoor expliciete toestemming gevraagd (en opgeslagen)
Bijvoorbeeld:
Naam, achternaam, geboortedatum en (e-mail)adres van kinderen of hun
ouders/verzorgers die in het kader van inschrijving zijn doorgegeven aan de school, mogen
niet zonder toestemming door een school doorgegeven worden aan derden.

●

Gegevens alleen verstrekken aan de personen of organisaties die hiertoe gerechtigd zijn

●

Gegevens alleen opslaan op de daarvoor ingerichte en aangewezen ict-systemen, en niet op
privé opslagmedia (eigen laptop, tablet, usb-stick) zonder expliciete toestemming

●

Geen (illegale) bestanden downloaden, onbetrouwbare e-mails openen, onveilige websites
bezoeken of software installeren, waarmee risico op onrechtmatige toegang wordt vergroot

●

Wachtwoorden die zijn verstrekt voor de toegang van gegevens zorgvuldig bewaren (en
niet overhandigen aan derden)

●

Misstanden die te maken hebben met de verwerking of toegang tot informatie melden aan
de leidinggevende (i.v.m. meldplicht datalekken)

B. Online communicatie door medewerkers
Binnen de VVGO wordt er, naast de fysieke contactmomenten, met ouders en andere betrokkenen
buiten de school gecommuniceerd via e-mail, ParnasSys, de website, het ouderportaal, de
nieuwsbrief en/of via sociale media.
Het gebruik van digitale communicatiemiddelen sluit aan bij de eigentijdse manier waarop de
VVGO-betrokkenen wil informeren en toegankelijk wil zijn. De scholen binnen de VVGO zorgen ook
digitaal voor een veilig klimaat en communiceren met personeelsleden, leerlingen en
ouders/verzorgers hoe zij dit doen.
De VVGO stelt aan alle medewerkers een mailaccount beschikbaar en beheert accounts voor het
gebruik van social media. Het gebruik van social mediakanalen van de VVGO is alleen
voorbehouden aan personeelsleden die hiervoor gemandateerd en geïnstrueerd zijn.

Van de medewerkers binnen de VVGO wordt verwacht dat zij:
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●
●
●
●
●
●

Op een professionele manier communiceren en handelen, dat wil zeggen:
Geen eigen online communicatiemiddelen (e-mail, social media) gebruiken voor het
contact met ouders/verzorgers of leerlingen vanuit hun rol als professional
Niet op persoonlijke titel communiceren vanuit hun rol als professional
Geen privé berichten versturen via een account van GPO-WN
Geen online discussie voeren met ouders/verzorgers of leerlingen
Zich niet negatief uitlaten over de school, ouders/verzorgers of leerlingen

Publieke communicatiemiddelen, zoals website en social media, alleen inzetten om informatie te
delen over groeps- en schoolactiviteiten (en geen informatie over personen)
Voor communicatie over groeps- of schoolactiviteiten alleen gebruik maken van de e-mail-, social
media- en overige accounts die door de school beheerd worden

Alleen foto’s, video- of geluidsopnamen van leerlingen, collega’s of anderen delen die hiervoor (via
de ouder/verzorger) expliciete toestemming hebben gegeven
C. Gedragsregels leerlingen
De regels voor digitaal verkeer kunnen met leerlingen gezamenlijk worden opgesteld. Op deze
manier kan er gepraat worden in de klas over het gebruik en misbruik van digitale middelen. Door
betrokkenheid bij de totstandkoming ontstaat begrip en is de naleving van de regels vaak ook
groter. Onderstaande regels dienen als voorbeeld:
Internet en e-mail
We vinden het van groot belang dat je als leerling zo veilig mogelijk online kan werken. Om hiervoor
te zorgen, zijn de volgende gedragsregels van belang:

●
●

●
●
●

Ik gebruik het internet om informatie te zoeken over een onderwerp of werkstuk voor
school.
Ik vraag toestemming van mijn meester of juf, als ik…
o een online game wil spelen
o persoonlijke gegevens (naam, adres en je telefoonnummer) moet invullen op een
website
o bestanden wil downloaden of delen
o een e-mail wil versturen
Ik deel geen wachtwoorden met anderen.
Ik ga voorzichtig om met mails die ik niet vertrouw of waarvan ik de afzender niet ken. Bij
twijfel klik ik geen linkjes aan.
Ik vertel direct aan mijn meester of juf als ik informatie tegenkom die ik niet prettig vind of
waarvan ik weet dat dat niet hoort.

Social media
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Binnen de school gelden de volgende gedragsregels om te zorgen dat de mogelijkheden van
sociale media worden gebruikt zonder andere personen of de school te schaden:

●
●
●
●

Ik plaats geen foto’s of verhalen over een ander (leerling, juf of meester, school,
ouders/verzorgers of anderen van buiten de school) op sociale media als een ander dit niet
goed vindt.
Ik plaats geen kwetsende foto’s, verhalen of opmerkingen op sociale media.
Ook gebruik ik geen grove taal.
Ik doe niet mee aan pesten via de WhatsApp. Als ik nare berichten ontvang van iemand, dan
vertel ik dit op school of thuis.
Als ik iemand niet begrijp via de WhatsApp of andere berichten, dan vraag ik dit
rechtstreeks aan diegene.

ICT-apparatuur
De ICT-apparatuur op school (laptop, tablet, 3d-printer, digibord, scanner, etc.) is niet goedkoop,
daarom dien je hier voorzichtig mee om te gaan. De volgende gedragsregels zijn daarom van
belang:

●
●
●

Ik gebruik alleen ICT-apparatuur en software waar ik toestemming voor heb gekregen van
de meester of juf. Dat geldt ook voor meegebracht smartphones, etc.
Ik ga voorzichtig om met de dure ICT-apparatuur van de school die ik mag gebruiken.
Ik gebruik geen meegebrachte USB-sticks van thuis in ICT-apparatuur van de school.

Tot slot
In de groepen 5 t/m 8 wordt met de kinderen het mediareglement besproken en ondertekend. Het
reglement hangt op een zichtbare plaats bij de computers.
Tevens worden de gedragsregels opgenomen in de schoolgids.
We vertrouwen erop dat leerlingen verantwoord omgaan met sociale media en de gedragsregels
volgen. Het niet houden aan de gedragsregels betekent dat leerlingen voor bepaalde tijd geen
gebruik meer mogen maken van de computer.
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Bijlage A – Privacyreglement VVGO
1. Aanhef
Dit reglement1 is voor Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs, gevestigd op de Flevolaan 9,
3752DA Bunschoten. Hierna te noemen de VVGO
2. Definities
Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
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 andere
vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
Bijzonder persoonsgegeven
Een persoonsgegeven dat iets zegt over iemand zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid of zijn gezondheid;

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, al dan niet vertegenwoordigt door diens
wettelijk vertegenwoordiger. In dit reglement gaat het om de leerlingen en medewerkers;

Wettelijk vertegenwoordiger
Indien de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, wordt de betrokkene
vertegenwoordigd door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Meestal zal dit een ouder zijn maar het
kan hier ook gaan om een voogd;
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van
die verwerking. Dat wil zeggen de gemeente of (openbare of privaatrechtelijke) rechtspersoon waar
de VVGO onder valt: het bevoegd gezag. Wanneer er in dit regelement gesproken wordt over de
verantwoordelijke dan wordt daarmee het bevoegd gezag van de VVGO bedoeld.

1

Gebaseerd op het model van Kennisnet / PO-raad van 8 september 2015
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Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
Derde
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens
te verwerken;
School
De verantwoordelijke onderwijsinstelling / bevoegd gezag.
3. Reikwijdte en doelstelling
3.1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en
medewerkers van de VVGO.
3.2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door de VVGO
worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:
a.
b.
c.
d.

De persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en
onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;
Vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;
De zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;
De rechten van betrokkene te waarborgen.

4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de VVGO zich aan de relevante wetgeving
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doelen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor:
a.
b.
c.
d.
e.

De organisatie of het geven van het onderwijs, de administratie van leerlingen, hun
ouders/verzorgers en de personeels- en salarisadministratie van medewerkers;
Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
Het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a
en b, alsmede informatie over de leerlingen, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website,
ouderportaal of intranet;
Het bekendmaken van de activiteiten van de instelling op de eigen website;
Het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, de school- en lesgelden en
bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder
begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
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f.
g.
h.
i.
j.

Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
Het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen van de verantwoordelijke;
De beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan
komen;
Het onderhouden van contacten met oud-medewerkers;
De uitvoering of toepassing van een andere wet.

5. Doelbinding
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de
omschreven doelen van de verwerking. De VVGO verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is
om die vastgestelde doelen te bereiken.

6. Soorten gegevens
De door de VVGO gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 omschreven.

7. Grondslag verwerking
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:
a.
b.

c.
d.
e.

Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige
toestemming heeft verleend
Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van
een arbeids- of onderwijsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen
van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en
die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een
wettelijke verplichting na te komen waaraan de VVGO onderworpen is
Publiekrechtelijke taak: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede
vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel
het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt
Gerechtvaardigd belang: De gegevens gebruikt worden voor het uitvoeren van onze
publiekrechtelijke taak: onderwijs geven

8. Bewaartermijnen
De VVGO bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het
doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer
bewaren van de gegevens verplicht stelt.
9. Toegang
De VVGO verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen van de VVGO
opgenomen persoonsgegevens aan:
a.

De bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van de VVGO staat;
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b.
c.

De bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
Derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang
wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden
gegeven.

10. Beveiliging en geheimhouding
a.

b.
c.
d.

De VVGO neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te
voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig
worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
De VVGO zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de
persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van
hun werk.
Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en
de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt de VVGO rekening met de concrete
risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking
krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden
(zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of
wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van
die persoonsgegevens daarvan.

11. Meldplicht datalekken
De verantwoordelijke conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels
van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van
incidenten (zie VVGO Privacy Handboek).
12. Verstrekken gegevens aan derden
Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan de VVGO de persoonsgegevens verstrekken aan
derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan ook plaats vinden na toestemming
van de betrokkene. De derden aan wie de VVGO-gegevens verstrekt worden in bijlage 2
omschreven.
13. Sociale media
Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt voor
leerlingen in een ict- en mediaprotocol en voor medewerkers in een gedragscode. Leerlingen
mogen alleen dan gebruik maken van sociale media, als daar vooraf toestemming door de
ouders/verzorgers voor is verleend.
14. Rechten betrokkenen
14.1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft de betrokkene een aantal
rechten. De VVGO erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten.
Inzage
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a.

Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door de VVGO verwerkte persoonsgegevens
die op hem/haar betrekking hebben. De VVGO mag voor het inwilligen van dit verzoek een
kostprijs verbinden van maximaal € 25,Wanneer het verzoek wordt afgewezen dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
De VVGO kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de
verzoeker.

Verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming
b.

Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou
vergen.

Verzet
c.

Voor zover de VVGO persoonsgegevens gebruikt op de grond van artikel 8 onder d en e, dan
kan de betrokkene zich verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van
diens persoonlijke omstandigheden.

Termijn
14.2. De VVGO dient binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van een verzoek hieraan
schriftelijk gehoor te geven dan wel deze schriftelijk, gemotiveerd af te wijzen. De VVGO kan de
betrokkene laten weten dat er meer tijd nodig en deze termijn verlengen met maximaal 4 weken.
Uitvoeren verzoek
14.3. Indien het verzoek van de betrokkene wordt gehonoreerd, draagt de VVGO zorg voor het zo
spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.
Intrekken toestemming
14.4. Voor zover voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is,
kan deze toestemming ten allen tijden door de betrokkene of wettelijke vertegenwoordiger worden
ingetrokken.

15. Transparantie
15.1. De VVGO informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien het
type verwerking dat vraagt, informeert de VVGO iedere betrokkene apart over de details van die
verwerking.
15.2. De VVGO informeert de betrokkene – op hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn
met derden en bewerkers die persoonsgegevens van de betrokkene ontvangen.
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16. Klachten
16.1. Wanneer u van mening bent dat het doen of nalaten van de VVGO niet in overeenstemming is
met de AVG of zoals dat is uitgewerkt in dit reglement is, dan dient u zich te wenden tot de
schooldirecteur of leidinggevende.
16.2. Overeenkomstig de AVG kan de betrokkene zich eveneens wenden tot de rechter of de
Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Onvoorziene situatie
Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de
verantwoordelijke de benodigde maatregelen.
18. Wijzigingen reglement
18.1. Dit reglement wordt na instemming van de GMR vastgesteld door de verantwoordelijke. De
verantwoordelijke maakt dit reglement openbaar via de website http://www.vvgo.nl Hiernaar
wordt verwezen vanuit de afzonderlijke schoolgidsen.
18.2. De verantwoordelijke heeft het recht dit reglement, na instemming van de GMR te wijzigen.
19. Slotbepaling
Dit reglement wordt aangehaald als “het privacyreglement” van de VVGO en treedt in werking op
(na vaststelling GMR, …. 2018).
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Bijlage 1 bij Privacyreglement – Categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden binnen de
VVGO

1.
Leerlingen
Geen andere persoonsgegevens van een leerling worden verwerkt dan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats;
het persoonsgebonden nummer;
nationaliteit en geboorteplaats;
gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het onderwijs;
gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde
studieresultaten;
gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter
beschikking stellen van leermiddelen;
gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de ouderbijdrage of de
bijdrage voor TSO;
andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt
vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke
regeling.

2.
Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen
Geen andere persoonsgegevens van ouders, voogden, verzorgers van leerlingen worden verwerkt
dan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens;
nationaliteit en geboorteplaats;
hoogst genoten opleiding; behaald diploma; diplomajaar; naam en plaats van de instelling
waar het diploma is behaald;
beroep;
relatie tot het kind;
burgerlijke staat.

3.
Sollicitanten
Geen andere persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt dan:
a.

b.
c.
d.
e.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailaccount en soortgelijke voor communicatie benodigde
gegevens, alsmede een IBAN rekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
nationaliteit en geboorteplaats;
gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
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f.
g.
h.
i.

gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede
betreffende de beëindiging ervan;
gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede
betreffende de beëindiging ervan;
andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn
verstrekt of die hem bekend zijn;
andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt
vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

4.
Medewerkers
Geen andere persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt dan:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailaccount en soortgelijke voor communicatie benodigde
gegevens, alsmede een IBAN rekeningnummer van de betrokkene;
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
nationaliteit en geboorteplaats;
gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;
gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de
inhoud en de beëindiging van het dienstverband;
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;
gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun
arbeidsomstandigheden;
gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige
gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een
overeengekomen arbeidsvoorwaarde;
gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de
loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt
vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 2 – Overzicht van derden aan wie gegevens verstrekt worden (art. 12)

Verstrekking aan

Doel

Categorie persoonsgegevens

Dienst Uitvoering
Onderwijs

Bekostiging*

1a t/m c en f, 2b en c
Zie ook:
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0022542/2016-08-01

Educatieve uitgeverijen
en Basispoort

Gebruik digitale leermiddelen

1g

Basisscholen of scholen
voor voortgezet
onderwijs

Overdracht leerlingdossier
(na aanmelding)*

1a t/m d en f
Zie ook:
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0031619/2012-08-01

Externe
Onderwijsspecialisten

Zorgbegeleiding van een leerling

1a t/m d en f

Samenwerkingsverband

Toelaatbaarheidsverklaring afgeven*

1a t/m d en f

TSO

Tussenschoolse opvang

1h en 2a

Inspectie van het
onderwijs

Toezicht*

1a t/m c en f
Zie ook:
http://wetten.overheid.nl/BWB
R0022542/2016-08-01

Administratiekantoor

Salarisadministratie en HRmanagement

4a t/m k

* = wettelijk verplicht
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Bijlage B – Voorbeeldtekst voor op de website school en/of in de schoolgids
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
In het privacyreglement (www.vvgo.nl) is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens,
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR
vastgesteld.
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.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers bij de inschrijving op onze school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over 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 leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de VVGO die
de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als
die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.
De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een
lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
grond bestaat, dan vragen wij vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers om met deze partijen
gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders/verzorgers en het gebruik
van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te
wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
De school heeft daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.

25

Bijlage C – Voorbeeldtekst bij inschrijfformulier
Toelichting in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens
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.
Een aantal vragen in dit inschrijfformulier zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen.
Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke ‘gewichtenregeling’:
het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van het ‘leerlinggewicht’
van onze leerlingen.
Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar ons
privacyreglement op de website (www.vvgo.nl).
Toestemming
In het kader van privacywetgeving, vragen wij uw toestemming voor het delen van de volgende
persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook
mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Foto- en videomateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in
video’s) te zien zijn. Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om
terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te
stemmen.
Adressenlijst
Op onze school wordt er -per groep- een lijst 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, etc. 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 school. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van
uw kind niet gedeeld (en dient u daar zelf voor te zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag
uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld
reclame.
Sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken en om contact
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te onderhouden met vrienden of klasgenoten. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich
mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Op school besteden we in
ons lesprogramma hier aandacht aan. Voor het gebruik van sociale media door uw kind(eren),
vragen wij uw toestemming.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………., dat:
1.

foto’s en video’s WEL gebruikt mogen worden:
op het ouderportaal van de school
in de (digitale) nieuwsbrief
in de schoolkalender
in de schoolgids
op de website van de school
in folders en flyers ter promotie van de school
op sociale-media accounts van de school (Whats App, Twitter, Facebook)
(kruis aan waar u toestemming voor geeft)
2.
3.

haar/zijn naam, adres en telefoonnummer WEL / NIET * gedeeld mag worden met andere
ouders.
hij/zij onder schooltijd WEL / NIET * gebruik mag maken van sociale media t.b.v.
onderwijsdoeleinden.
(* streep door wat niet van toepassing is)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam:
Datum:
Plaats:

Handtekening:
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Bijlage D – Overzicht leveranciers met verwerkersovereenkomst
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Bijlage E – Procedure melden datalekken
Inleiding
Deze procedure2 maakt integraal onderdeel uit van het privacy beleid van de VVGO en is vastgesteld
door de directeur/bestuurder.
De procedure bestaat uit 5 onderdelen voor afzonderlijke doelgroepen, te weten:
A. Medewerkers en leerlingen (meldingen aan ict-coördinator, schooldirecteur/ teamleider)
B. Ict-coördinator of directeur (meldingen aan bovenschoolse Privacyfunctionaris)
C. Privacyfunctionaris (meldingen aan Autoriteit Persoonsgegevens)
D. Communicatiemedewerkers (informeren betrokkenen)
Er wordt periodiek (minstens een keer per jaar) gecontroleerd of deze procedure inclusief de
onderstaande beschreven stappen adequaat zijn geïmplementeerd.

Waarom deze procedure?
Beveiligingsincidenten kunnen leiden tot informatie en/of gegevens die verloren gaan of onbedoeld
gewijzigd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.
Daarnaast kunnen vertrouwelijke gegevens door beveiligingsincidenten op straat komen te liggen
of in verkeerde handen vallen. Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn regels vastgelegd in
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke
gegevens kan leiden tot boetes en imagoschade.

Deze procedure is afgeleid van de Beleidsregels meldplicht datalekken zoals deze te downloaden
zijn via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

2
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§uur melding worden gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College
Bescherming Persoonsgegevens).
Deze procedure is bedoeld voor
het snel oplossen van
beveiligingsincidenten en indien
nodig, het tijdig melden van
datalekken. De procedure is
afgeleid van de beleidsrichtlijnen
van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Definities

Wat is een beveiligingsincident?
Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij gegevens:
1. verloren zijn geraakt
2. gestolen zijn
3. beschadigd zijn
4. onbedoeld gewijzigd zijn
5. onrechtmatig toegankelijk zijn voor derden
Wat is een datalek?
Er is sprake van een datalek als er bij een opgetreden beveiligingsincident persoonsgegevens
betrokken zijn.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die (evt. gecombineerd met andere gegevens) tot een persoon herleid kunnen
worden.

Voorbeelden persoonsgegevens
•
•
•
•
•
•
•

Naam
BSN
Pasfoto
Geboortedatum
Adres
IP-adres
Etc.
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Deel A. Medewerkers en leerlingen

Onderstaande teksten zijn opgenomen op de website, schoolgids en/of intranet van de scholen
binnen de VVGO.

Persoonsgegevens gelekt? Meld ze direct!
Als er sprake is van gestolen computers of opslagmedia, virussen of kwijtgeraakte logingegevens
waardoor persoonsgegevens toegankelijk zijn voor anderen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de ictcoördinator of schoolleiding van de school.

Op deze manier hopen we op <naam school> veilig en probleemloos met ict te kunnen
werken. Klik hier voor meer informatie over hoe wij omgaan met privacy en zorgen voor een veilig
schoolklimaat.

Voorbeelden
computer of software die niet
werkt of bruikbaar is
kwijtgeraakte USB-stick
gestolen laptop
inbraak door een hacker
DDOS aanval
malware- of virusbesmetting
gestolen logingegevens
onbeveiligde serverruimte.

Nog 3 belangrijke tips:
Deel je logingegevens nooit met
anderen en laat ze niet
meekijken.
Als je een link in je mail niet
vertrouwt, klik er dan niet op.
Mocht je computer besmet zijn
met een virus, sluit de computer
dan zo snel mogelijk af en
verbreek de internet- of
netwerkverbinding, om
besmetting te voorkomen.
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Deel B. Ict-coördinator of schoolleider

Stap 1 - Analyseer en beoordeel (binnen 8 uur na melding)
Heeft de melding betrekking op persoonsgegevens?
Meld dit direct via privacy@vvgo.nl of via <telefoonnummer> bij de privacyfunctionaris binnen de
VVGO.
Wat is een datalek?
Er is sprake van een datalek als er bij een opgetreden beveiligingsincident
persoonsgegevens betrokken zijn.

Is er sprake van opzettelijk misbruik of strafbare feiten, zoals diefstal, hacken of DDOS?
Neem (ook) contact op met de schooldirecteur in verband met te nemen sancties en/of het doen
van aangifte.
Stap 2 - Inventariseer en registreer
Indien er een melding wordt gedaan van een beveiligingsincident, dan worden de volgende
gegevens geregistreerd:
Naam:
Datum:
Tijdstip:
Omschrijving incident:
Soort gegevens:
Omvang gegevens: (aantal personen)
Betrokkenen:
Locatie:
Type hardware (tagcode):
Naam software:
Prioriteit: (indien datalek: hoog)
Back-up aanwezig?: ja/nee
Zijn de gegevens versleuteld?: ja/nee
Stap 3 – Neem herstelmaatregelen

Is er sprake van diefstal, verlies of beschadiging?
Dan moet het systeem vervangen worden en/of de back-up teruggeplaatst worden (indien
aanwezig). Neem hiervoor contact op met de ict-leverancier van de school.
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Is er sprake van onrechtmatige toegang?
Dan dient de toegang afgesloten te worden door fysieke beveiliging, een wijziging in de
configuratie van het netwerk of in de accounts van computers, netwerkapparatuur of applicaties,
zoals wachtwoorden. Pas dit zelf aan de software of neem hiervoor contact op met de ict-leverancier
van de school.
Is er sprake van DDOS aanval op servers die in beheer zijn van de school?
Dan dient relevante netwerk apparatuur afgesloten of opnieuw geconfigureerd te worden,
eventueel in overleg met leveranciers of externe beheerders. Neem hiervoor contact op met de ictleverancier van de school of de leverancier van het betreffende softwarepakket.

Is er sprake van malware of anti-virus aanvallen?
Dan dient de computer of apparatuur uit het netwerk genomen, opgeschoond en hersteld te
worden. Indien nodig dienen backups teruggeplaatst te worden. Neem hiervoor contact op met de
ict-leverancier van de school.
Stap 4 – Neem preventieve maatregelen en registreer deze bij de melding
De melding kan pas afgesloten worden als de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd en er preventieve
maatregelen zijn genomen en beschreven om het risico op toekomstige incidenten te vermijden of
te verkleinen.

De herstelmaatregelen en preventieve maatregelen worden geregistreerd bij de melding.
N.B. De registratie van meldingen wordt meegenomen in de periodieke evaluatie van het
privacybeleid van de VVGO. In de evaluatie wordt ingegaan op eventuele structurele
ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.
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Deel C. Privacyfunctionaris
Dit onderdeel is opgenomen in het procedurehandboek van de bovenschoolse Privacyfunctionaris.
Dit betreft een rol die op bovenschools niveau is belegd en belast is met onder andere de volgende
taken en verantwoordelijkheden:
•

(Laten) uitvoeren risicoanalyses

•

(Laten) opstellen / bijwerken beleidsplan

•

(Laten) opstellen, evalueren en controleren jaarplan

•

Rapporteren (relevante) incidenten en datalekken aan Directeur-bestuurder

Stap 1 - Controleer en registreer
Controleer of al gegevens zijn geregistreerd over het beveiligingsincident. Vul deze registratie aan
met de informatie die uit de volgende stappen naar voren komt.

Stap 2 – Bepaal of er sprake is van een datalek (binnen 8 uur na melding)
Zijn er bij het incident persoonsgegevens verloren gegaan?
Er is geen kopie of back-up aanwezig van de persoonsgegevens
Is er bij het incident sprake van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens? En kan dit niet
uitgesloten worden?
Onbevoegden hebben onrechtmatig toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens.
Indien Ja op één van beide → Ga naar stap 3.
Indien Nee op beide →Er is geen sprake van een datalek, overleg met systeembeheer over
preventieve maatregelen
N.B. Schakel indien nodig een externe deskundige in en informeer de betrokken leverancier(s)! Zie
bewerkersovereenkomst voor de afspraken in het kader van datalekken met leveranciers.
Stap 3 – Bepaal of er sprake is van meldplicht
Zijn er persoonsgegevens van gevoelige aard gelekt of leidt de aard en omvang van de inbreuk tot
(een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen?
Indien Ja → Ga naar stap 4.
Indien Nee → Er is geen sprake van meldplicht, overleg met systeembeheer over preventieve
maatregelen.
Gegevens van gevoelige aard:
Godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, ras, gezondheid, seksuele leven,
lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke gegevens of over onrechtmatig of hinderlijk gedrag,
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financiële gegevens of over de economische situatie, gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering
(schoolprestaties, relatieproblemen), gebruikersnamen en wachtwoorden, gegevens die kunnen
worden gebruikt bij identiteitsfraude (BSN)
Nadelige gevolgen:
Misbruik in het criminele circuit van grote databestanden, ingrijpende beslissingen die op basis van
(gewijzigde) gegevens worden genomen, gevolgen die binnen ketens van gegevensverwerking
kunnen optreden.
Stap 4 – Informeer de Directeur-bestuurder en bepaal of betrokkenen ook geïnformeerd dienen
te worden.
Ontbreken er technische beschermingsmaatregelen waardoor het datalek (waarschijnlijk) nadelige
gevolgen kan hebben voor leerlingen, ouders of personeel?
De gegevens zijn niet voorzien van encryptie of de encryptie is verouderd.
Indien Ja → Ga naar de volgende vraag.
Indien Nee → Ga naar stap 5 en informeer de Directeur-bestuurder.
Zijn er zwaarwegende redenen om de melding aan leerlingen, ouders of personeel achterwege te
laten?
Het informeren van de leerlingen, ouders of personeel kan negatieve gevolgen hebben voor de
veiligheid van anderen.
Indien Ja → Ga naar stap 5 en informeer de Directeur-bestuurder.
Indien Nee → Ga naar stap 6 en informeer de Directeur/bestuurder.

Stap 5 – Meld het datalek bij de Autoriteit (binnen 72 uur na melding)
Verzamel alle benodigde informatie (zie bijlage 1 voor vragenlijst).
Na toestemming van de Directeur-bestuurder wordt door de Privacyfunctionaris een melding
gedaan via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl of (indien de website niet beschikbaar
is) via faxnummer 070 - 888 85 01
De melding wordt minimaal 3 jaar bewaard.
Informeer indien nodig de leverancier over de melding.
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Stap 6 – Communicatie
Bij grootschalige datalekken dient er ook een persbericht in overleg met de Directeur-bestuurder
opgesteld te worden.

In de kennisgeving aan de betrokkene wordt in ieder geval vermeld:
Een algemene omschrijving van de aard van het incident, de contactgegevens om meer informatie
over de inbreuk te verkrijgen, en de maatregelen die genomen zijn en/of door betrokkene genomen
moeten worden om negatieve gevolgen te beperken.
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Bijlage 1 – meldingsformulier autoriteit persoonsgegevens
1.

Is dit een vervolg op een eerdere melding?
Zo ja, Wat is het nummer van de oorspronkelijke melding?

2.

Wat is de strekking van de vervolgmelding?
Zo ja, Wat is daar de reden voor?

3.

Op grond van welke wettelijke bepaling doet u deze melding?

4.

Naam van het bedrijf of de organisatie

5.

Adres locatie

6.

Postcode

7.

Plaats

8.

KvK-nummer

9.

Naam van de persoon die meldt

10. Functie van de persoon die meldt
11.

E-mailadres van de persoon die meldt

12. Telefoonnummer van de persoon die meldt
13. Alternatief telefoonnummer van de persoon die meldt
14. In welke sector is het bedrijf of de organisatie actief?
15. Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens zich heeft voorgedaan.
16. Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk?
17. Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk.
18. Wanneer vond de inbreuk plaats? (Kies een van de volgende opties en vul waar nodig aan).
19. Wat is de aard van de inbreuk? (U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)
20. Om welk type persoonsgegevens gaat het? (U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)
21. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
(U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.)
22. Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de
inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen?
23. Heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen of bent u van plan dat te gaan doen?
24. Wanneer heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen, of wanneer gaat u dit doen?
25. Wat is de inhoud van de melding aan de betrokkenen? (Letterlijke weergave, beantwoord deze
vraag als de 1e vraag met “ja” is beantwoord.)
26. Hoeveel betrokkenen heeft u in kennis gesteld of gaat u in kennis stellen? (Beantwoordt deze
vraag als de 1e vraag met “ja” is beantwoord.)
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27. Welk communicatiemiddel of welke communicatiemiddelen gebruikt u of gaat u gebruiken bij
het in kennis stellen van de betrokkenen? (Beantwoordt deze vraag als de 1e vraag met “ja” is
beantwoord.)
28. Waarom ziet u af van het melden van het datalek aan de betrokkenen? (Beantwoord deze vraag
als de 1e vraag met “nee” is beantwoord.)
29. Zijn de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of
ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden?
30. Als de persoonsgegevens geheel of deels onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt, op
welke manier is dit dan gebeurd?
31. (Beantwoord deze vraag als de vorige vraag beantwoord is met “ja” of “deels”. Als u gebruik
heeft gemaakt van encryptie, licht dan ook de wijze van versleutelen toe.)
32. Heeft de inbreuk betrekking op personen in andere EU-landen?
33. Heeft uw bedrijf of organisatie het datalek gemeld bij toezichthouders in een of meer andere
EU-landen?
34. Is naar uw mening deze melding compleet?
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Bijlage F – Toegang en verwerking leerlinggegevens
Inleiding
Binnen de VVGO worden gegevens over leerlingen verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het
leren en begeleiden van leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Deze gegevens
noemen we persoonsgegevens. De VVGO heeft de wettelijk plicht om zorgvuldig om te gaan met
de verwerking van persoonsgegevens en ouders/verzorgers hierover te informeren. In het
privacyreglement (www.gpown.nl/privacy) van de VVGO is beschreven hoe de school omgaat met
persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers. In de schoolgids wordt hiernaar
verwezen. Daarnaast heeft de VVGO-afspraken met ParnasSys gemaakt (in een zogenaamde
Bewerkersovereenkomst) over de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen.
Doel
Dit document beschrijft de kaders die binnen de VVGO gelden voor de verwerking van
persoonsgegevens van leerlingen (verder: leerlinggegevens) door medewerkers van
de VVGO. Met behulp van deze kaders kunnen we de privacy van leerlingen borgen en voldoen aan
de eisen vanuit de privacywet- en regelgeving.
N.B. Dit is een intern document. Voor de informatie hierover aan ouders/verzorgers kan verwezen
worden naar het privacyreglement of de voorbeeldtekst in de schoolgids en -website.

Afbakening
Onder leerlinggegevens vallen ook de gegevens van of over ouders/verzorgers. Over de verwerking
van gegevens van medewerkers worden afzonderlijke afspraken vastgelegd en gedeeld met
degenen die deze gegevens moet verwerken.
Uitgangspunten
●
●
●
●

We vinden een open en transparante leeromgeving binnen de VVGO van groot belang.
We zoeken naar een balans waarin we de privacy kunnen borgen, maar professionals ook zo
goed mogelijk hun werk kunnen uitvoeren met zo weinig mogelijke administratieve last.
Wij communiceren (via schoolgids en – website) duidelijk met ouders/verzorgers over welke
medewerkers van de VVGO en welke externe partijen toegang hebben tot leerlinggegevens
Wij slaan zoveel mogelijk leerlinggegevens op in één afgeschermde en beveiligde plek

Verwerking leerlinggegevens
●

●

Leerlinggegevens worden digitaal opgeslagen, geraadpleegd en bewerkt in ParnasSys.
o Leerlinggegevens worden niet bewaard op papier (bijv. in de klassenmap)
o Leerlinggegevens worden niet opgeslagen op laptops, pc’s, usb-sticks of op andere
opslagmedia
o Aantekeningen over leerlingen worden direct in ParnasSys verwerkt en opgeslagen
Verwerkingen van persoonsgegeven via de app van ParnasSys zijn niet toegestaan, vanwege de
risico’s met betrekking tot datalekken.
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●

●

Indien het noodzakelijk is om (incidenteel) leerlinggegevens uit te printen of tijdelijk lokaal op te
slaan voor respectievelijk een bespreking of bewerking van een digitaal document, dan geldt
het volgende:
o Uitgeprinte gegevens worden na gebruik direct vernietigd of opgeslagen in afgesloten
dossierkasten
o Leerlinggegevens worden alleen lokaal opgeslagen op (beveiligde) computers van de
school en na bewerking direct verwijderd van de computer
Uitgezonderd van opslag in ParnasSys zijn leerlinggegevens die:
o in digitale leermiddelen, toets-, leerlingvolgsystemen of leeromgevingen worden
verwerkt;
o op leerlingenrapporten zijn verwerkt;
o zijn gedeeld op de werkstukken die door leerlingen zijn gemaakt;
o zijn gepubliceerd met toestemming van de ouders/verzorgers (denk aan adressenlijst,
website, etc.);
o nodig zijn voor (het publiceren van) groepsindelingen of het toewijzen van meubilair,
lesmaterialen en leermiddelen aan leerlingen;
o niet vallen onder bovenstaande uitzonderingen, maar waarvoor wel zwaarwegende
redenen zijn om deze buiten ParnasSys (structureel) te bewaren of te raadplegen. Dit
kan alleen na schriftelijke toestemming van de Directeur-bestuurder (als
eindverantwoordelijke) worden uitgevoerd.

Inzage leerlinggegevens
Leerlinggegevens worden zodanig vastgelegd in ParnasSys dat ze ook ingezien kunnen worden
door ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers hebben het recht om deze gegevens in te mogen zien
(WBP art. 35, lid 1 t/m 4). Daarnaast hebben ouders/verzorgers voor uitwisseling van het
leerlingdossier met een andere school inzagerecht.
Bewaartermijn leerlinggegevens
Nadat de leerling wordt uitgeschreven op een school worden de leerlinggegevens na 3 jaar
vernietigd.
Delen leerlinggegevens
●

●

Er worden alleen gegevens van leerlingen gedeeld met andere partijen als:
o er een wettelijke plicht bestaat om deze gegevens te verstrekken. Bijv. voor bekostiging,
inspectie, overdrachtsdossier, etc.;
o er toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers. Bijv. voor de begeleiding van
een leerling door externe onderwijsspecialisten, foto’s op website, etc.;
o de partij een publiekrechtelijke taak heeft. Bijv. TLV’s voor samenwerkingsverbanden;
o dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met de ouders/verzorgers. Bijv.
voor de TSO van kinderen;
o er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals het goed laten werken van digitale
leermiddelen. Bijv. voor Basispoort en educatieve uitgeverijen.
Er worden geen leerlinggegevens verstuurd via de e-mail of via andere online
communicatiemiddelen.
o Voor medewerkers van DE VVGO met toegang tot ParnasSys wordt verwezen naar de
vindplaats van de specifieke gegevens in ParnasSys.
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Uitwisselingen met andere partijen vinden plaats via beveiligde systeemkoppelingen of
via beveiligde uploadmogelijkheden.
Ouders worden vooraf geïnformeerd over de leerlinggegevens die verstrekt worden aan andere
partijen.
o

●

Toegang tot leerlinggegevens
Alle medewerkers van de VVGO hebben toegang tot de leerlinggegevens in ParnasSys die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Het gaat hierbij om de
medewerkers op bovenschools- en schoolniveau zoals opgenomen in tabel A.
De accounts (inclusief rollen en toegangsrechten) worden verstrekt en op inactief gezet door de
ict-er in opdracht van de schooldirecteur.
De accounts worden jaarlijks gecontroleerd op juistheid door of in opdracht van de
schooldirecteur.

●
●
●

Toegangsbeveiliging
Inloggegevens van ParnasSys worden via het e-mailadres van de VVGO verstrekt aan de
medewerker en nooit gedeeld met anderen.
Inloggegevens worden jaarlijks vernieuwd. De gebruiker ontvangt een geautomatiseerd bericht
met het verzoek om het wachtwoord te veranderen.
Computers waar ParnasSys in de internetbrowser is geopend, worden niet onbeheerd
achtergelaten.
De optie “automatisch wachtwoord onthouden” in de internetbrowser wordt niet aangezet voor
ParnasSys.

●
●
●
●

Tabel A: Toegangsrechten in ParnasSys voor medewerkers van GPO-WN

Functies/rollen

Rol in parnassys1

Werkzaamheden

Niveau van toegang2:

Monitororganisatie
beheerder

Sturing en beleid

Vereniging

Leerkrachten

Leerkracht

Verzorgen onderwijs

School

Invalleerkracht

Leerkracht beperkt

Verzorgen onderwijs

Groep

Lio-stagiaire

Leerkracht beperkt

Verzorgen onderwijs

Groep

Bovenschools
Algemene directie

…
School
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Directeur

Applicatiebeheerder

Sturing en beleid

School

Intern begeleider

Intern begeleider

Leerlingzorg

School

Administratief
medewerker

Administratie /
leerkracht3

Administratietaken

School

Beheer

School

Extra rollen op schoolniveau
Beheerder ParnasSys4

Applicatiebeheerder

1

Zie bijlage voor toegangsrechten die standaard per rol zijn ingesteld in ParnasSys

2

De volgende toegangsniveaus worden onderscheiden:
o
o
o

Alle leerlingen in een specifieke groep
Alle leerlingen per school of op meerdere scholen
Alle leerlingen binnen de vereniging

Indien de administratief medewerker aanmeldformulieren en overdrachtsdocumenten van het
kinderdagverblijf moeten invoeren, moeten zij ook de rol leerkracht hebben op groepsniveau.
3

Deze rol kan bij Directeur, IB-er of ICT-er belegd worden, afhankelijk van het taakbeleid van de
school.
4
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Bijlage – Toegangsrechten per rol in ParnasSys
Tabblad Leerling

Tabblad Groep

Tabblad Medewerker
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Tabblad School

Beheer
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Toelichting rechtenstructuur
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Bijlage G – Cameratoezicht
In het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen en
medewerkers zijn kunnen scholen ervoor kiezen om camera’s op te hangen. Met het
cameratoezicht worden de volgende doelen nagestreefd:
•
•
•
•
•

Bewaking in verband met toegang, schade door vandalisme en diefstal
Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn
geweest
Bevorderen van het gevoel van veiligheid
Preventief, ter voorkoming van onwenselijk gedrag
Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten

Informatievoorziening
De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt in principe geen gebruik gemaakt van
verborgen camera’s. In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen
van leerlingen of personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst.

Bij het betreden van de school wordt gewaarschuwd dat er cameratoezicht wordt
uitgevoerd.
Bewaartermijn beelden
•

•

•

De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard behoudens voor de
beelden van de incidenten die in behandeling zijn. Indien er in de periode geen
incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de schoolleiding worden de
beelden verwijderd.
Bij geconstateerde incidenten worden de daaraan te relateren camerabeelden pas
verwijderd nadat het incident is afgehandeld. Camerabeelden die gebruikt worden
in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas
vernietigd na overleg met de politie. De termijn van vier weken is in deze gevallen
niet van toepassing.
Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden
geregistreerd en gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident
worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in een logboek. Het logboek
wordt beheerd door de systeembeheerder.

Bekijken van beelden
Toestemming voor het bekijken van opgeslagen en/of actuele camerabeelden kan alleen
gegeven worden door een lid van het managementteam.
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Beheer systeem
Systeembeheerders zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te
controleren op het functioneren van het systeem.
Informatie aan ouders
•

•

•

•

Ouders van een leerling die een incident meldt dat het bekijken van
camerabeelden noodzakelijk maakt, worden hiervan door de schoolleiding op de
hoogte gesteld.
Indien een leerling – in het belang van het oplossen van een incident – wordt
verzocht camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.
Ouders kunnen het bekijken van de beelden desgewenst bijwonen.
Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “dader”
wordt geïdentificeerd, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld
en hebben het recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te
bekijken.
Camerabeelden die een incident registeren, dat aangifte bij de politie noodzakelijk
maakt, kunnen desgevraagd door de politie worden bekeken. Betrokken
leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd.
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