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Checklist AVG 
(voor het omgaan met leerlingengegevens binnen stichting VCO) 

  
Privacy is vaak een lastig en soms een vaag begrip. Het veilig omgaan hiermee wordt geregeld in de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de oudere wetgeving hiervoor vervangen 
door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel Europa van 
toepassing is. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan het omgaan met 
persoonsgegevens en privacy.  
 
Bij stichting VCO speelt privacy en de wetgeving hierover een belangrijke rol bij de gegevens van 
leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers. 
 
Als VCO hebben wij op 5 gebieden (in de vorm van een checklist) dit document opgesteld. Hierin 
worden de belangrijkste  uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens 
samengevat. Deze uitgangspunten zijn:  

 Doel en doelbinding  
 Grondslag  
 Dataminimalisatie 
 Transparantie 
 Data-integriteit 

Bij deze uitgangspunten zijn vragen te stellen die het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 
zoveel mogelijk moeten waarborgen. 
 
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? 
  
Grondslag  
Is er minimaal een wettelijke grond voor het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens?  
Heb ik toestemming van leerling of ouders?  
Zijn de gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst? 
Is het verwerken van deze gegevens wettelijk verplicht? 
Is de verwerking van gegevens nodig voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak? 
Is er een gerechtvaardigd belang dat ik kan uitleggen aan (de ouders van) de leerlingen? 
  
Dataminimalisatie 
Gebruik ik alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het vastgestelde doel te verwezenlijken?  
Kan ik met minder of bijvoorbeeld anonieme gegevens werken?  
Hoe lang mag de gegevens bewaren? 
Bewaar ik de gegevens niet langer dan nodig? 
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Transparantie  
Heb ik de leerling of zijn/haar ouders vooraf helder geïnformeerd over het doel van de 
gegevensverwerking? 
Heb ik uitgelegd welke gegevens worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld? 
  
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? 
 
Deze checklist biedt een eerste handreiking om een voorgenomen gegevensverwerking zo 
zorgvuldig mogelijk in te richten. 
 
Daarnaast gebruikt wij als VCO ook een verificatie checklist die gebruikt kan worden bij nader 
onderzoek. 
Let op: de hieronder omschreven VCO-verificatie checklist is geen uitputtende lijst. U kunt hieraan dus 
geen rechten ontlenen. 
 

 De gegevensverwerking door de VCO is behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de 
wet. 

 De voorgenomen gegevensverzameling voor de VCO heeft een welbepaald, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigd doel. 

 Als VCO kunnen wij  dit doel niet op een andere manier bereiken, die minder ingrijpend is voor 
de betrokkenen (degenen van wie u persoonsgegevens verwerkt). 

 De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen is niet onevenredig in 
verhouding tot het doel van de verwerking (proportionaliteit). 

 De VCO heeft speciale waarborgen getroffen voor de verwerking van gegevens over 
minderjarigen. 

 De voorgenomen verwerking heeft een wettelijke grondslag in de zin van artikel 8 Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

 De VCO verstrekt de gegevens alleen aan derden als dit verenigbaar is met het doel waarvoor 
de VCO de gegevens heeft verzameld. 

 De bewaartermijn van de gegevens is redelijk en in overeenstemming met het doel van de 
beoogde verwerking. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt de VCO de gegevens. 

 De verzamelde persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig 
 gelet op het doel waarvoor ze zijn verzameld. 
 De verantwoordelijke (voor de gegevensverwerking) verifieert de juistheid en 

nauwkeurigheid van de gegevens. Of de verantwoordelijke treft maatregelen om de 
juistheid en nauwkeurigheid te garanderen. 

 De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor medewerkers en bewerkers van de VCO 
geldt een geheimhoudingsplicht. 

 De VCO treft technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. 
 De VCO sluit met eventuele bewerkers een bewerkersovereenkomst. 
 De VCO voorziet in een vorm van (onafhankelijk) toezicht op de gegevensverwerking. 
 De VCO informeert de betrokkenen over de verwerking van hun gegevens, tenzij er sprake is 

van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 43 Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

 De betrokkenen hebben de mogelijkheid om het recht op inzage, correctie en verzet uit te 
oefenen. 

 


