en aandacht
voor privacy
(Algemene Verordening
Gegevensbescherming)

Voorwoord
Dit boekje met informatie en privacy-tips is voor jou.
De tips kun je gebruiken in je dagelijks werk met
leerlingen, ouders en collega’s. In dit boekje staat ook
informatie hoe we omgaan met gegevens van
leerlingen, ouders, collega’s en je eigen
persoonsgegevens.
Extra informatie kun je ook vinden op onze site onder
Privacy.
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Aandacht voor privacy
We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van
gegevens van onze leerlingen, ouders/verzorgers
en medewerkers die ingeschreven zijn of werken
bij onze stichting.
Of het nu gaat om leerlingen, hun verzorgers,
medewerkers, bezoekers of andere partijen.
Stichting VCO neemt de
bescherming van iedereen
serieus. Ook die van jou! We
vragen daarom hierbij je
aandacht voor privacy.
Wij richten o.a. het
leerlingvolgsysteem goed in en zorgen dat alle
gegevens veilig bij ons zijn.
Jij bent daar een belangrijke schakel in! Je bent
bezig met leerlingengegevens, omgang met
leerlingen en ouders/verzorgers. Het is daarom
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belangrijk dat je weet welke afspraken
we binnen onze stichting hierover hebben
gemaakt.
In de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) staat hoe wij als
stichting moeten omgaan met persoonsgegevens.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar
een goede reden voor is. Wij doen dit uitsluitend
met een specifiek doel. Leerlingen en
ouders/verzorgers hebben recht op informatie en
recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens.
Dit geldt ook voor jou: ook de bescherming van
persoonsgegevens van medewerkers valt ook
binnen de AVG. Vanwege het belang van ieder
zijn/haar privacy en jouw rol hierin, ontvang je dit
boekje. Je vindt hierin antwoorden op de meest
belangrijke vragen over de bescherming van
privacygegevens.
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Iedereen moet er binnen onze stichting
vanuit kunnen gaan dat er zorgvuldig en goed met
informatie en gegevens wordt omgegaan. Samen is
dat onze verantwoordelijk!
Wij rekeningen op je medewerking.
Freek ten Klooster &
Martin van den Bor
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Wat is de Algemene
verordening Gegevensbescherming
(AVG)?
In onze onderwijswereld kom je regelmatig lastige
begrippen tegen. Begrippen waarvan je soms niet
weet wat ze betekenen. Hieronder geven we
daarom een korte uitleg over de AVG.
Op 25 mei 2018 moeten wereldwijd alle
organisaties, ook onze stichting, die
persoonsgegevens bewaren en verwerken van
Europese staatsburgers, voldoen aan de AVG
(General Data Protection Regulation (GDPR). Deze
verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn
uit 1995 en sluit beter aan op de digitale wereld
waarin wij nu leven. In grote lijnen moet deze wet
zorgen voor betere bescherming op het gebied van
de privacy voor de Europese staatsburgers. We
krijgen met deze wet meer controle over
persoons-gegevens (o.a. naam, foto,
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telefoonnummer, adres,
bankrekeningnummer, e-mailadres, leerling
gegevens, IP-adres, vingerafdruk). De nieuwe wet
geeft dus meer rechten aan betrokkenen, met
name het recht op informatie en het recht op
wissen van gegevens is nu uitgebreid. Ook kunnen
leerlingen en hun ouders/verzorgers eenvoudiger
beschikken over hun eigen gegevens en deze
doorgeven aan andere organisaties (scholen,
stichtingen, verenigingen).
Daarnaast moeten wij gedetailleerder vastleggen
welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij
hiermee omgaan. We moeten als stichting een
functionaris gegevensbescherming aanstellen die
toezicht houdt op onze in- en externe
gegevensverwerking.
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Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn:

Alle informatie die over een persoon gaan en
die herleidbaar is tot die persoon. Denk aan
de standaardgegevens zoals naam, straat,
postcode, foto, film etc.(herleidbaar naar een
persoon). Maar het zijn ook bijzondere
gegevens zoals gezondheid, geloof en
godsdienst.
Wij verwerken als stichting en school veel
leerlingengegevens. We hebben
daarom met elkaar een grote
verantwoordelijkheid om goed
met deze gegevens om te gaan en
ze te beschermen.
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Wat is verwerken van
persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de
privacywet van toepassing. Dit geldt bij het
opslaan, verzamelen, wijzigen, opvragen,
raadplegen, wissen of verspreiden van gegevens.

Welke privacy rechten hebben onze
leerlingen, ouders/verzorgers en
medewerkers?

De volgende rechten zijn van toepassing:

 Het recht op inzage (persoonsgegevens die wij

verwerken)

 Het recht op informatie (welke gegevens wij

verwerken en hoe gaan wij met deze gegevens
om)
 Het recht om persoonsgegevens eenvoudig
over te dragen (aan ander instellingen, scholen
etc.)
 Het recht om gegevens te laten verwijderen, te
corrigeren en af te schermen
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 Het recht om bezwaar in te dienen

(als je van mening ben dat de
persoonsgegevens niet juist worden verwerkt)

De privacy rechten van leerlingen,
ouders/verzorgers en voor jou als medewerker
staan beschreven in het Privacyreglement van
Stichting VCO (dit reglement is op te vragen via de
schooldirecteur).
Moet ik toestemming vragen om
persoonsgegevens te verwerken?

In veel gevallen moeten we
toestemming vragen als we
persoonsgegevens willen
verwerken, maar is het een
wettelijke verplichting om deze gegevens te
verwerken, dan hoeven we geen toestemming te
vragen (bijvoorbeeld bij het aanleggen van een
groeidocument of het overdragen van leerlingen
naar het Voortgezet Onderwijs).
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Toestemming vraag je altijd schriftelijk
aan, via een toestemmingsformulier. Op dit
formulier geef je altijd duidelijk aan waarvoor
toestemming vraagt. Ook geef je aan dat de
toestemming altijd mag worden ingetrokken en
hoe iemand dat kan doen. Het
toestemmingsformulier moet voorzien zijn van een
datum en handtekening.
Tip: Als je foto’s of video’s wilt maken van leerlingen heb je
altijd toestemming nodig. Bij twijfel; overleg met de AVGmanager binnen de stichting.
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Wat is een AVG
manager/functionaris
gegevensbescherming (FG)?
De AVG-manager:
 helpt leerlingen, ouders/verzorgers en
medewerkers met vragen over het verwerken
van persoonsgegevens;
 handelt klachten af en zorg voor meer
bekendheid over AVG binnen de organisatie;
 houdt meldingen, datalekken bij en ontwikkelt
interne privacyregelingen;
 houdt toezicht op gegevensverwerking en
zorgt dat risicoanalyses worden uitgevoerd;
 is de contactpersoon voor de Autoriteit
Persoonsgegevens (waarbij hij ondersteuning
krijgt vanuit de in te zetten onafhankelijke FG)
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Hoe kunnen leerlingen,
ouders/verzorgers en medewerkers
een klacht indienen?
Klachten over privacybescherming kunnen worden
ingediend bij onze eigen AVG-manager. Dit kan via
het e-mailadres: info@stichtingvco.nl. De AVGmanager geeft binnen twee weken een reactie op
de klacht.
De AVG-manager kan bij de
persoon die de klacht indient
en de FG extra informatie
opvragen. De FG kan naast
informatie ook onafhankelijk
aangeven hoe de klacht verder
afgehandeld moet worden.
De AVG-manager zal binnen zes weken een
schriftelijk besluit verstrekken. Indien noodzakelijk
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kan deze termijn met vier weken worden
verlengd. Leerlingen, ouders/verzorgers en
medewerkers hebben de mogelijkheid om de
klacht mondeling toe te lichten. Het spreekt voor
zich dat de privacy gewaarborgd blijft bij de
behandeling van een klacht.
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Datalekken
Een datalek is een incident
waarbij persoonsgegevens
verloren gaan.
Enkele voorbeelden:
dossier kwijtgeraakt;
leerlingengegevens zijn naar een verkeerd
adres gestuurd;
 je laptop is gestolen.



Waar meld je een datalek?

Denk je dat er sprake is van een datalek? Vul het
formulier in ‘Melding Datalek’ (op te vragen bij de
schooldirecteur). Meld dit dan direct aan de AVGmanager van de VCO H&H en overhandig het
ingevulde formulier. De melding wordt direct
afgehandeld.
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De AVG-manager beoordeeld of het
datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Als dit het geval is dan meld de AVG-manager het
datalek binnen 72 uur. Als het datalek nadelige
gevolgen heeft voor de leerling, ouders of
medewerkers, wordt dit ook aan hen gemeld. Zij
kunnen maatregelen nemen. Dit is bv als het
wachtwoord of pincodes verloren zijn gegaan.
De AVG-manager zorgt ervoor dat maatregelen
worden getroffen om de gevolgen van het datalek
te beperken.
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Gegevens bewaren van
leerlingen, ouders en medewerkers
Vanaf januari 2019 slaan wij gegevens digitaal op.
Dit gebeurt in ParnasSys, LOVS en de leerling
administratie. Dit is vanaf nu ook de enige plaats
waar je de gegevens mag opslaan. Wij houden
geen papieren dossier meer bij (uitzonder zijn de
nu bestaande dossiers).
VCO H&H slaat geen gegevens van leerlingen,
ouders en medewerkers op, op vrij toegankelijke
schijven.
Alleen op die manier kunnen wij verantwoording
afleggen over het zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens. Gegevens van leerling en
ouders slaan wij op in de leerlingadministratie.
Gegevens van medewerkers worden opgeslagen in
personeelsdossier.
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Hoe lang bewaren wij gegevens van
leerlingen, ouders en medewerkers?

De meeste gegevens mogen we 2 jaar bewaren,
nadat de leerling van school is gegaan of een
medewerker uit dienst is gegaan.

Langer bewaren gegevens leerlingen:

gegevens over verzuim en in- en uitschrijving
(5 jaar na vertrek);
gegevens over een leerling die naar een school
voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3
jaar na vertrek);
 adresgegevens van (oud) leerlingen mag de
school bewaren voor het organiseren van
reünies.




Langer bewaren gegevens medewerker:

We zijn wettelijk verplicht sommige gegevens uit
het medewerkersdossier een langere tijd te
bewaren.
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Gegevens uit de salarisadministratie
die fiscaal van belang zijn worden 7 jaar
bewaard nadat een medewerker uit dienst is;
 Loonbelastingverklaringen en een kopie van
het identiteitsbewijs moeten tot 5 jaar na het
einde van het dienstverband bewaard blijven.
 Gegevens van een (ex-) medewerker mogen
langer bewaard worden als er een
arbeidsconflict is (geweest) of als er een
rechtszaak loopt.


Voor sommige gegevens uit het
medewerkersdossier bestaat geen wettelijke
bewaartermijn. Voor die gegevens geldt over het
algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het
dienstverband is beëindigd. Zijn de gegevens al
eerder niet meer
nodig, dan moeten
ze direct verwijderd
worden.
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Hoe worden gegevens verwijderd
(vergetelheid)?
In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen.
Dit recht houdt in dat in een aantal gevallen
iemands persoonsgegevens moeten worden
gewist. Leerlingen, ouders en medewerkers en
personen buiten de organisatie kunnen dit verzoek
aan ons doen, door een beroep te doen op ‘het
recht op vergetelheid’.
Wanneer geldt het recht op vergetelheid?


Niet meer nodig
Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor de VCO H&H ze
heeft verzameld of worden ze verwerkt.
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Toestemming ingetrokken
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke)
toestemming gegeven aan de VCO H&H voor
het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die
toestemming nu in.



Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de
verwerking. Er geldt op grond van artikel 21
van de AVG een absoluut recht van bezwaar
tegen direct marketing. Een relatief recht van
bezwaar geldt als de rechten van de
betrokkene zwaarder wegen dan het belang
van onze organisatie om persoonsgegevens te
verwerken.



Onrechtmatige verwerking
Als we de persoonsgegevens onrechtmatig
gebruiken (bijv. er is geen wettelijke grondslag
voor de verwerking).
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Wettelijk bepaalde bewaartermijn is
verlopen
We zijn wettelijk verplicht om de gegevens na
bepaalde tijd te wissen.



Apps en websites bij kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de
persoonsgegevens zijn verzameld via een app
of website (‘dienst van de
informatiemaatschappij’).

Wanneer geldt het recht op vergetelheid
niet?

Er zijn een aantal uitzonderingen op het recht op
vergetelheid. Als we bepaalde gegevens wettelijk
verplicht zijn om te verwerken dan kunnen we
gegevens niet op verzoek wissen. Het recht op
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vergetelheid is in principe niet namens
iemand anders op te eisen, tenzij men daar een
volmacht voor heeft.
Vraagt iemand op grond van het recht op
vergetelheid om zijn gegevens te wissen, dan
moeten we daar onmiddellijk gehoor aan geven,
en wel uiterlijk binnen een maand. Alleen als het
om een heel complex verzoek gaat, wordt
hiervoor twee maanden extra tijd gegeven. We
moeten dan wel binnen een maand aan de
betrokkene laten weten, dat het langer gaat
duren.
Manier van reageren

Als een betrokkene het verzoek digitaal indient
moeten we een digitale reactie geven. Tenzij de
betrokkene ons het verzoek doet anders te
reageren.
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Wie heeft toegang tot welke
documenten?
Om ervoor te zorgen dat het niet
alleen bij woorden blijft in ons
Privacyreglement, geven we
duidelijk aan welke medewerkers
toegang hebben tot welke
persoonsgegevens van onze
leerlingen en ouders.
We onderscheiden hierbij de medewerkers die
toegang hebben tot bepaalde categorieën
gegevens en handelingen mogen verrichten.
Leerkrachten:

inzien NAW (Naam, Adres, Woonplaats)
gegevens leerlingen van zijn of haar groep;
 invoeren zorg- en medische gegevens
leerlingen eigen groep;
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invoeren overige gegevens leerlingen
uit de eigen groep of uit andere groepen als
daarmee gewerkt wordt.

Bouwcoördinatoren:




inzien NAW-gegevens leerlingen eigen bouw;
inzien zorg- en medische gegevens;
inzien overige gegevens leerlingen eigen groep
of uit andere groepen als dat voor de
organisatie noodzakelijk is.

Directie en MT leden:

inzien NAW-gegevens leerlingen eigen school;
inzien Zorg- en medische gegevens leerlingen
eigen school;
 inzien overige gegevens leerlingen eigen
school.



Intern begeleider(s)/Remedial teacher(s):



inzien NAW-gegevens leerlingen eigen school;
inzien Zorg- en medische gegevens leerlingen
eigen school;
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inzien overige gegevens leerlingen
eigen school.

Administratief medewerkers:

invoeren, wijzigen en inzien NAW-gegevens
leerlingen eigen eenheid Invoeren;
 wijzigen en inzien zorg- en medische gegevens
leerlingen eigen eenheid Invoeren;
 wijzigen en inzien overige gegevens leerlingen
eigen eenheid.


Onderwijsassistenten:

inzien NAW-gegevens eigen leerlingen (1 op 1);
inzien zorg- en medische gegevens leerlingen
(1 op 1);
 invoeren overige gegevens leerlingen (1 op 1).



Orthopedagogen:

inzien NAW-gegevens eigen leerlingen
Invoeren;
 wijzigen en inzien zorg- en medische gegevens;
 inzien overige gegevens alle leerlingen.
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Leraren in opleiding (LIO):

inzien NAW-gegevens leerlingen van zijn of
haar groep. (onder toezicht);
 invoeren zorg- en medische gegevens
leerlingen eigen groep. (onder toezicht);
 invoeren overige gegevens leerlingen uit de
eigen groep (onder toezicht).


Klassenassistenten en niet ondersteunend
personeel:


geen toegang tot gegevens van leerlingen.

Stagiaires:


geen toegang tot gegevens van leerlingen.
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Geheimhouding
Artikel 12 van de Wet bescherming
persoonsgegevens bevat weliswaar een algemeen
geldende verplichting tot geheimhouding voor
eenieder die onder het gezag van de
verantwoordelijke of de bewerker valt bij de
verwerking van persoonsgegevens, maar om onze
medewerkers zich van deze geheimhoudingsplicht
bewust te laten zijn, wordt van hen gevraagd om
een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
Deze getekende verklaring wordt bewaard in het
personeelsdossier van onze medewerker.
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Hoe wissel je gegevens van leerlingen uit?

Overdracht en uitwisselen (met toestemming van
ouder(s) / verzorger(s)) van leerling gegevens naar
een andere (basis)school, zorginstelling en of
hulpverlening gebeur d.m.v. een vast formulier (op
te vragen bij de schooldirecteur). Het formulier
moet altijd worden onderteken door alle partijen
en voorzien zijn van handtekeningen en datum.

Hoe gebruik gegevens van leerling, ouders
en medewerkers op sociale media?

Sociale media, zoals WhatsApp, Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat gebruik je niet om informatie
over je werk te delen. Je praat niet over
leerlingen, ouders en medewerkers.
Let goed op als je een vertrouwelijke mail
verstuurt!

Belangrijke aandachtspunten:


controleer ontvangers;
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gebruik BCC groepen;
controleer bijlage;
controleer inhoud;
verzend de e-mail veilig (beveiligd als het
bericht extern wordt verstuurd en hier
 gegevens in staan).





33

Tien privacy tips:
1. Praat nooit over leerlingen, ouders of
medewerkers in openbare ruimtes. Overleg in een
afgesloten ruimte en ga vertrouwelijk met
informatie om.
2. Gebruik geen sociale media om informatie over je
werk en/of leerlingen te delen.
3. Vraag altijd vooraf en schriftelijk toestemming aan
leerling, ouders of medewerker als je een foto of
film van hen wil publiceren.
4. Denk je een datalek te herkennen? Meld dit altijd
direct aan onze AVG-manager.
5. Lees goed het Privacy protocol door van onze
organisatie. Zodat je op de hoogte bent en evt.
vragen van ouders goed kunt beantwoorden.
6. Gebruik overal unieke wachtwoorden. Schrijf je
wachtwoord nooit op. Je wachtwoord is geheim,
deel dat met niemand, ook niet met de ICTbeheerder.
7. Vergrendel je computer als je hiervan wegloopt
(Ctrl-alt-del-enter).
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8. Koppel geen onbekende USB-sticks
(liefst helemaal niet), diskdrives, camera’s of
andere apparaten aan je pc.
9. Print veilig. Iets geprint? Haal het gelijk op en/of
weg bij je printer.
10. Raadplaag het Privacy protocol als je vragen hebt
of neem contact op met onze eigen AVGmanager, telefoonnummer: 0341-431479.
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