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HOT ITEM: PRIVACYBESCHERMING

Wat verandert er volgend jaar?

V
anaf 25 mei 2018 geldt binnen de hele Europese 
Unie de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG). Deze verordening vervangt dan de 
nationale privacywetten van alle lidstaten, waaron-

der de Nederlandse wet op dit vlak, de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Omdat de AVG een verordening is, heeft 
deze Europese ‘wet’ rechtstreekse werking in alle lidstaten en 
hoeft deze niet te worden omgezet in nationale wetgeving.

UITGANGSPUNTEN PRIVACYWETGEVING

Gegevensbescherming heeft betrekking op persoonsgege-
vens. Persoonsgegevens zijn al die gegevens die direct of 
indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Daaronder vallen 
bijvoorbeeld je naam, BSN-nummer, geboortedatum, tele-
foonnummer of IP-adres. Privacy-wetgeving stelt grenzen 
aan het verwerken (verzamelen, opslaan, doorsturen, wijzi-
gen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, ver-
spreiden) van persoonsgegevens. Daaronder vallen ook 
zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie 
over gezondheid, gedragsproblemen, politieke voorkeur, 
seksuele voorkeur of problematische thuissituatie. Voor 
dergelijke gegevens gelden, vanwege hun gevoeligheid, 
strengere regels. Hoofdlijn van de privacywetgeving is dat 
deze alleen worden verwerkt voor uitdrukkelijk omschre-
ven en gerechtvaardigde doeleinden. Die doeleinden moe-
ten concreet en voorafgaand aan de verwerking worden 
vastgesteld. Het is niet toegestaan persoonsgegevens te 
verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met de doe-
len waarvoor ze zijn verkregen. Behalve een gerechtvaar-
digd doel moet de verwerking van persoonsgegevens ook 
gebaseerd zijn op een specifieke grondslag. Die grondslag 
kan zijn: 
1. Toestemming van de betrokkene - Met toestemming van 
de ouders mag bijvoorbeeld een foto van een leerling in de 
schoolgids of op de website van de school worden geplaatst.
2. Uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 

In mei volgend jaar wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht. Iedere organisatie 
krijgt ermee te maken, ook scholen. Heeft u zich al bang laten maken door berichten 
over de nieuwe privacywetgeving en de boete die u boven het hoofd hangt als u niet aan 
de wet voldoet? En over de complexiteit van die wet? Wat zijn de hoofdlijnen van de 
nieuwe regels en wat gaat dit betekenen voor scholen?

partij is - Voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst 
tussen schoolbestuur en leraar is het bijvoorbeeld nodig 
bepaalde persoonsgegevens van de werknemer te verwerken.
3. Nakoming van een wettelijke verplichting - De school 
heeft de wettelijke plicht bepaalde leerlinggegevens te ver-
werken, zoals de naam en geboortedatum van de leerling1.  
4. Bescherming van een ‘vitaal belang van de betrokkene’ 
- Bijvoorbeeld als een leerling bepaalde medicijnen nodig 
heeft.
5. Vervulling van een taak van algemeen belang - Bijvoor-
beeld het bijhouden van de verzuimgegevens van leerlingen.
6. Behartiging van de gerechtvaardigde belangen - Op deze 
basis is het bijvoorbeeld geoorloofd persoonsgegevens door 
te spelen aan de verzekeraar of accountant van de school als 
de situatie daarom vraagt.

Er mogen volgens de wet niet méér persoonsgegevens ver-
werkt worden dan nodig om een bepaald doel te bereiken. 
De verwerking moet dus proportioneel zijn. Al deze vereis-
ten zijn nu al in de wet opgenomen en veranderen per 25 
mei 2018 niet wezenlijk.

NIEUWE AANVULLINGEN

In aanvulling op deze al bestaande regels gelden vanaf 25 
mei 2018 een aantal nieuwe verplichtingen. In de eerste 
plaats moet u zich als schoolbestuur uitgebreider kunnen 
verantwoorden dat u aan de privacyregels voldoet. Deze 
verantwoordingsplicht houdt in dat u voldoet aan de hier-
boven genoemde regels en dat u de juiste technische en 
organisatorische maatregelen heeft genomen om persoons-
gegevens te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens 
kan u vragen te verantwoorden hoe u met persoonsgegevens 
omgaat. Daarnaast moet in sommige gevallen voorafgaand 
aan het starten van gegevensverwerking een Data Protection 
Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd. Dat is een 
beoordeling van de privacyrisico’s van een bepaalde nieuwe 
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aanpak, waarbij ook wordt vastgesteld met welke waarbor-
gen en veiligheidsmaatregelen die risico’s kunnen worden 
geborgd. Zo’n DPIA is verplicht in een situatie waarin 
gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico 
oplevert voor betrokkenen, bijvoorbeeld omdat op grote 
schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. De 
DPIA is niet verplicht als deze al eerder is uitgevoerd voor 
hetzelfde type van verwerking en de verwerkingswijze niet 
wezenlijk wijzigt. Het schoolbestuur kan de DPIA zelf uit-
voeren of hiervoor deskundigen inhuren.
Een andere belangrijke wijziging is dat organisaties vaak 
verplicht worden een functionaris voor gegevensbescher-
ming (FG) aan te stellen. Dit is iemand binnen de organisa-
tie die informeert, adviseert en toezicht houdt op de toepas-
sing en naleving van de AVG. De FG moet gefaciliteerd 
worden om deze taak goed te kunnen vervullen, financieel 
maar ook door scholing op het vlak van privacyregels en 
it-toepassingen mogelijk te maken. Een FG is verplicht als 
sprake is van regelmatige en stelselmatige observatie op 
grote schaal en/of van grootschalige verwerking van bijzon-
dere persoonsgegevens. 
De verplichtingen een DPIA uit te voeren en een FG aan te 
stellen zijn van toepassing op scholen, aangezien zij ten 
aanzien van hun leerlingen bijzondere persoonsgegevens 
verzamelen, onder meer over leerprestaties maar ook of  
leerlingen dyslexie of adhd hebben.

TOESTEMMING GEVEN

Verder verandert de manier waarop een organisatie moet 
omgaan met gegeven toestemming als grondslag voor ver-
werking van persoonsgegevens. Een school die zich erop 
beroept dat zij bijvoorbeeld toestemming heeft van een 
ouder om foto’s van een leerling te gebruiken voor de web-
site van de school, moet die toestemming altijd schriftelijk 
kunnen aantonen. Deze schriftelijke verklaring moet begrij-
pelijk zijn en er moet onderscheid worden gemaakt tussen 
de verschillende zaken waarvoor toestemming gevraagd 
wordt. Ook mag de toestemming altijd worden ingetrok-
ken, dit moet net zo eenvoudig zijn als het geven ervan.  
Als sprake is van online gegevensverwerking van persoons-
gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, is de toestem-
ming vereist van de ouder of verzorger. Dit laatste geldt 
bijvoorbeeld bij het gebruik van digitale leermodules.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Behalve dat schoolbesturen zelf persoonsgegevens verwer-
ken, laten ze andere organisaties vaak voor of namens hen 
persoonsgegevens verwerken. Denk aan het administratie-
kantoor dat de personele en salarisadministratie verzorgt, de 
arbodienst die gegevens verwerkt over zieke medewerkers 
(vaak bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG) 
en de aanbieders van digitale leermiddelen die de leerresul-
taten van leerlingen opslaan en terugkoppelen. Met deze 
partijen moet het schoolbestuur verwerkersovereenkomsten 
sluiten die voldoen aan de huidige WBP en straks de AVG. 
Wat betreft de digitale leermiddelen is hiervoor door 
betrokken partijen het convenant digitale onderwijsmidde-
len en privacy ontwikkeld met daarbij een model voor de 
overeenkomst met aanbieders. In oktober 2017 heeft de 
Tweede Kamer bovendien ingestemd met het wetsvoorstel 
pseudonimisering leerlinggegevens. Deze wet houdt in dat 
voor iedere leerling een uniek pseudoniem (keten iD) wordt 
gemaakt, waardoor de opgeslagen gegevens niet herleidbaar 
zijn tot de individuele leerling.
  
CONCLUSIE

Er zijn veel bronnen van objectieve informatie over dit 
onderwerp, maar ook partijen die organisaties schrik aanja-
gen om zo een graantje mee te pikken bij de implementatie 
van de AVG. Objectieve informatie vindt u onder meer op 
de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens, de 
PO-Raad en Kennisnet, een organisatie die scholen onder-
steunt bij ict-toepassingen en gefinancierd door het minis-
terie van OCW. Heeft u nog geen stappen gezet om de 
verplichtingen uit de AVG binnen uw organisatie te imple-
menteren, dan is het zaak daarmee op korte termijn te 
beginnen. Beperk u daarbij niet alleen tot het opstellen van 
een privacyprotocol, maar zorg er ook voor dat iedereen 
binnen én buiten de organisatie begrijpt wat dit betekent. 
Om goed om te gaan met gegevensbescherming moet u 
iedereen, personeel, leerlingen en ouders, er op een gerichte 
wijze bij betrekken. 

Noten

1  Artikel 40b van de Wet op het Primair Onderwijs


