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SCHIET UW PRIVACYBESCHERMING TEKORT?
Het thema privacy is actueel en kan rekenen op toenemende
belangstelling in het onderwijsveld. Dat is meer dan terecht.
Beantwoordt het privacybeleid van uw schoolbestuur nog wel aan
de wettelijke eisen? Het door veel scholen gehanteerde model
privacyreglement dateert uit 2006 en is daarna in de meeste gevallen
niet meer herzien. In 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) opnieuw aangescherpt door de Wet Meldplicht Datalekken en
de Wet uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP.
Een reglement dat voldoet, is echter nog niet genoeg. Er zal ook
naar gehandeld moeten worden. Volgens het CBP (nu de Autoriteit
Persoonsgegevens) ontbreekt in het onderwijsveld de kennis en kunde
om passende waarborgen te treffen voor een adequate uitvoering
van de Wet bescherming persoonsgegevens. Scholen ontbreekt het
bovendien aan bruikbare standaarden en modellen, die eenvoudig
toepasbaar zijn op scholen. Gevolg is dat de bescherming van
persoonsgegevens soms onbedoeld tekortschiet.

INHOUD PRIVACY
HANDBOEK
Naast een Modelprivacyreglement voor onderwijsinstellingen in het
PO en VO bevat het Handboek de volgende modules en bijlagen:

1. Belangrijkste bepalingen uit de
Wbp en het Vrijstellingsbesluit
2. Toegang persoonsregistratie

10. Bewerkersovereenkomst algemeen
11. (Verbeterde) bewerkersovereenkomst digitale leermiddelen

3. Toestemmingsformulier oud-per- 12. Modelantwoord op een verzoek
soneelsleden en oud-leerlingen
4. Bewaartermijnen
5. Beveiligingsmaatregelen
6. Geheimhoudingsverklaring
7. Uitvoering meldingsplicht bij
Autoriteit Persoonsgegevens
8. Handboek en protocol datalekken
9. Bewerkers die voor bevoegd gezag persoonsgegevens verwerken

ex artikel 35 Wbp (leerlingen en
personeel)
13. Privacy statement bezoekers
website
14. Protocol voor het gebruik van
e-mail, internet en
sociale media
15. Protocol gebruik van cameraen videobeelden

Bekijk een voorbeeldmodule op www.vgs.nl/privacy

WAT KAN IK MET HET
PRIVACY HANDBOEK?
Het privacyreglement en de modules zijn opgesteld als modellen
en worden u als bewerkbare word-bestanden aangeleverd. Het
model beantwoordt aan de kaders en voorschriften van de Wet
bescherming persoonsgegevens, maar het is nog niet af. Het is de
bedoeling dat u dit model toetst aan uw eigen bedrijfsvoering en dat
u zelf controleert of de uitgangspunten in het model in lijn zijn met
de wijze waarop u in uw organisatie de gegevensverwerking hebt
georganiseerd. Afwijkingen, uitbreiding respectievelijk een andere
invulling van het reglement kunnen eenvoudig worden doorgevoerd.

HET ONDERWIJS
PRIVACY PLAN
Samen met Wille Donker advocaten ontwikkelde de VGS het Onderwijs Privacy
Plan. Met dit plan helpen we scholen in 3 heldere stappen:
1. Privacy Handboek met modelreglementen en modules
2. Regionale voorlichtingsbijeenkomsten
3. Persoonlijke begeleiding

KOSTEN
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende schoolbesturen en van het
aantal leerlingen per schoolbestuur. De kosten voor de stappen 1 en 2 variëren
van 500 euro tot 1.400 euro, ex BTW. Hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten.
Op onze website treft u een overzicht van de prijzen aan. Bij de persoonlijke
begeleiding (stap 3) gaat de VGS uit van maatwerk en maken we duidelijke
prijsafspraken met uw school.

MELD U NU AAN!

Kijk op www.vgs.nl/privacy of mail naar info@vgs.nl.

