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tekst: Tonny Plas

De invoering van de AVG in onderwijsland heeft behoorlijk 

wat voeten in de aarde gehad. Tijd om terug te blikken en 

te kijken wat de AVG het onderwijs gebracht heeft. Daarnaast 

licht ik een paar interessante vraagstukken toe die op het 

gebied van uitvoering nog de nodige aandacht vragen.

R
uim een jaar geleden was er een ware AVG-hype, ook in het 

onderwijs. Iedereen moest AVG-compliant zijn. Waarom al 

die ophef? We hadden toch ook al een Wet Bescherming 

Persoonsgegevens? Scholen verwerken veel gevoelige 

gegevens en de informatiebeveiliging is niet state of the art. Dit heeft 

uiteraard te maken met de middelen die voor ICT beschikbaar zijn. 

De meeste informatieverwerking vindt tegenwoordig echter plaats 

in digitale systemen. De vorige wetgeving voorzag onvoldoende in 

deze digitale ontwikkelingen. De AVG is juist bedoeld om digitaal meer 

mogelijk te maken, maar is dit nu ook het geval? Laten we eens kijken 

naar de impact van de AVG op het onderwijs. 

De AVG-bibliotheek en waar het echt om gaat
De meeste scholen hebben hun privacybeleid (op papier) op orde. Denk 

aan een privacyverklaring, maar ook procedures rondom datalekken 

en het afhandelen van vragen en klachten. Uit onderzoek van Ken-

nisnet1 (IBP-monitor 2018), bleek dat slechts 1 procent in het primair 

onderwijs nog niet begonnen was met het implementeren van beleid. 

Echter, papier is geduldig. Het gaat erom dat de afspraken op papier ook 

worden nageleefd en er een continu proces van verbetering ontstaat. 

Zo’n organisatieverandering vergt tijd. Het valt mij op dat scholen zich 

onvoldoende bewust zijn waar de AVG écht om gaat: de bescherming 

De AVG in het 
onderwijs, een 
jaar later…
onderwijs, een onderwijs, een 

van de privacy van jou als onderwijsprofessional en de leerlingen 

die je onder je hoede hebt. In feite gaat het niet om bescherming van 

gegevens, maar van personen. Daarom is er meer aandacht nodig voor 

bewustwording en voorlichting. 

Boetes en andere enge gevolgen
De voornaamste oorzaak dat we harder zijn gaan lopen op deze wet, 

de dreiging van boetes. Inmiddels heeft de Nederlandse Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP), naast eerdere dwangsommen, haar eerste 

boete uitgedeeld. De reden van deze boete was het toegangsbeleid tot 

medische dossiers. Laat dit nu in het onderwijs ook een groot risico zijn 

rondom de leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen. Ik denk dat 

een gemiddeld leerlingdossier niet onderdoet voor een medisch dossier. 

Zelfs na een onderzoek van de AP in 2017 bij een aantal schoolbesturen2, 

De volgende vraagstukken vragen om een gemeen-

schappelijke aanpak, omdat we het binnen de 

onderwijssector wel werkbaar moeten houden. 

Ik pleit ervoor dat we als onderwijssector hierin 

een gezamenlijke lijn trekken in overleg met de 

besturenkoepels, Kennisnet, FG’s en de AP en dat we 

de dialoog hierover beter gaan organiseren in een 

zogenaamd IBP-platform.

1. Beeldmateriaal

Dat het zoeken is naar de juiste vertaling van de 

AVG naar het onderwijs, blijkt wel uit het feit dat 

de AP een jaar geleden nog adviseerde om elk jaar 

opnieuw om toestemming te vragen bij ouders 

voor het gebruik van beeldmateriaal. In de AVG 

staat echter niets over de houdbaarheidsdatum van 

toestemming. Inmiddels is de richtlijn ook bijge-

steld: eenmalig toestemming geven is in principe 

voldoende, maar ouders moeten hieraan wel 

herinnerd worden en de mogelijkheid hebben om 

dit op elk moment in te trekken. Een jaar naar dato 

komen er gelukkig steeds meer oplossingen in de 

markt om scholen hierin goed te faciliteren, zoals in 

diverse ouderportalen. Dit blijft echter voor scholen 

hoe dan ook een lastenverzwaring. Een interessante 

gedachte daarbij is in hoeverre een school zich 

kan beroepen op journalistieke doeleinden of een 

gerechtvaardigd belang. 

2. Schoolfotograaf

Het verstrekken van persoonsgegevens aan 

schoolfotografen voor het communiceren met 

ouders over de verkoop van schoolfoto’s valt onder

gerechtvaardigd belang, zo blijkt uit de Aanpak IBP 

van Kennisnet3 die hierop onlangs is aangepast. De 

school moet dan wel een verwerkersovereenkomst 

hebben met de schoolfotograaf. Voor de versprei-

ding van de klassenfoto’s aan alle ouders is echter 

wel toestemming nodig. Volgens dezelfde Aanpak 

IBP van Kennisnet is zelfs het vastleggen van kinde-

ren op een klassenfoto toestemmingsplichtig. Dit 

lijkt mij vanuit pedagogisch oogpunt juist onwense-

lijk. Iemand wordt letterlijk buiten de groep gezet en 

maakt ook later (volgens de foto) geen onderdeel 

meer uit van de klas. Hiervoor moet mijns inziens 

een andere oplossing worden gezocht.

3. Geslaagden in de krant

Hetzelfde geldt voor de namen van geslaagden in de 

krant. De AP twitterde vorig jaar om even een mailtje

te sturen voor het regelen van toestemming. Dit 
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Om scholen te helpen met vragen die 

eigenlijk op elke school spelen, hebben we 

een aantal vragen en antwoorden op een 

rijtje gezet, die gaan over de uitwisseling 

met andere partijen. Scholen hebben hier 

veel vragen over. In het algemeen raad ik 

aan om hiervoor duidelijke samenwerkings-

afspraken te maken en gevoelige gegevens 

zeker niet per mail te versturen, mits ze 

versleuteld zijn.

Mag je persoonsgegevens delen met de 

wijkagent?

De gegevens van ouders die bij de school 

bekend zijn, zijn door de ouders aan de 

school verstrekt met als doel het organise-

ren en geven van onderwijs aan de zoon of 

dochter. In dat kader kan en mag de school 

geen gegevens verstrekken aan derde 

partijen wanneer dit buiten het onderwijs-

doel valt en/of er verder geen wettelijke 

verplichting bestaat. Natuurlijk mag je als 

school nog wel gegevens aan de politie 

verstrekken als de politie daar om vraagt, 

maar de politie moet dit dan baseren op een 

wettelijke plicht. Ze moeten dan gebruik 

maken van een zogenaamde ‘vordering’ of 

bevelschrift. 

Mag de school gegevens delen met de 

leerplichtambtenaar of de GGD/CJG?

Het delen van gegevens met de leerplicht-

ambtenaar met betrekking tot de aan- en 

afwezigheid van leerlingen gebeurt op 

basis van een wettelijke verplichting (Leer-

plichtwet). Een belangrijk uitgangspunt 

bij verwerking van persoonsgegevens is 

dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar 

heeft alleen recht op die informatie die 

strikt noodzakelijk is voor de uitoefening 

van de wettelijke taak. De uitwisseling met 

de GGD/CJG is geen wettelijke verplichting. 

Toch heeft de GGD ook een wettelijke taak 

om deze gegevens te mogen verwerken. Bij 

wet is geregeld dat ze dit uit BRON (DUO) 

mogen halen. Gegevens die zij aan-

vullend hierop nodig hebben, kan de 

school ook verstrekken, maar zij zijn 

hiertoe niet verplicht. Deze kunnen 

dan op grond van Algemeen belang 

verstrekt worden5.

Alles wat je moet weten over de 

AVG – met deze antwoorden maar 

nog veel meer - is ook in een 

informatieboekje beschreven, 

deze is gratis te downloaden via: 

privacyopschool.nl/boekje. 

Over de auteur

Tonny Plas is mede-eigenaar van Privacy op School en als advi-

seur en FG betrokken bij meer dan 50 schoolbesturen in het PO en 

VO. Samen met andere FG’s in het onderwijs organiseert hij net-

werkbijeenkomsten om privacyvraagstukken die in het onderwijs 

spelen te bespreken. De ambitie is om deze netwerkbijeenkom-

sten uit te laten groeien tot het IBP-platform van het primair en 

voortgezet onderwijs, waarin kennis en krachten gebundeld 

worden om de implementatie van privacybescherming binnen de 

sector goed vorm te geven. Heb je interesse om deel te nemen 

aan dit platform? Stuur dan een mail naar info@privacyopschool.

nl of kijk op privacyopschool.nl.

Leuker kunnen we het niet maken

1  https://www.kennisnet.nl/artikel/monitor-ibp-scholen-goed-op-weg-met-informatiebeveili-

ging-en-privacy/

2  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/onderwijsorganisaties-passen-werkwijze-

met-leerlingvolgsysteem-aan-na-onderzoek-ap

3  https://aanpakibp.kennisnet.nl/

4 https://www.privacyshield.gov

5  https://www.vo-raad.nl/nieuws/advies-gegevenslevering-aan-ggd-vrijwillig-en-onverplicht

zijn er nog veel schoolbesturen die hier te weinig of geen aandacht 

aan schenken. Een kwestie van de juiste prioriteiten stellen (na een 

risicoanalyse) is hierbij van belang. De volgende stap van de AP na 

een onderzoek op een bepaald onderwerp, is namelijk handhaving op 

ditzelfde onderwerp. 

De Functionaris voor de wátte?

De AVG voorziet in het verplichtstellen van een Functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG) voor bepaalde organisaties die bijzondere 

persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan gezondheidsgegevens, 

religie, ras, etc. De FG kan gezien worden als een interne toezichthouder, 

ofwel een verlengstuk van de AP. Ook in het onderwijs is men verplicht 

om een FG aan te stellen. De meeste schoolbesturen huren deze func-

tionaris in, aangezien ze zelf onvoldoende tijd en expertise hebben om 

dit goed vorm te geven. Een FG kan helpen met bewustwording en voor-

lichting, maar ook bij het stellen van de juiste prioriteiten. Natuurlijk, het 

kost iets, maar er zijn genoeg scholen die dit in samenwerkingsverban-

den slim organiseren en daarmee een hoop geld besparen. Een FG die 

de wereld van het onderwijs begrijpt en diverse AVG-vraagstukken in 

het juiste perspectief kan zetten, maakt uiteraard wel het verschil. 

jaar vertelde Aleid Wolfsen (voorzitter van de AP) dat 

je het ook mondeling mag regelen. Dit lijkt mij toch 

wel ingewikkeld worden, aangezien toestemming 

wel aantoonbaar moet zijn. Dit soort ingeburgerde 

tradities moeten zonder al te veel omslachtig gedoe 

kunnen blijven plaatsvinden. Ik hoop dat ook hier-

voor snel met FG’s uit het onderwijs een heldere lijn 

getrokken zal worden. Er zijn namelijk al veel scholen 

die van deze traditie afstappen.

4. Filmen in de klas

“Maar zonder te kunnen filmen, kan ik mijn opleiding

niet afronden!”, zei een student van een hogeschool 

na afloop van een keynote tegen me. Ze moest haar 

lessen filmen en delen met haar praktijkopleider 

voor haar beoordeling. Het probleem was dat ze ook 

kinderen in beeld had gebracht en hiervoor geen 

toestemming had geregeld. Wiens probleem was 

dit eigenlijk? Die van haar of de hogeschool? Of had 

de stageschool dit moeten oplossen? Een moeilijk 

vraagstuk, omdat het gebruik van de video ook ver-

schillend is. Sommige opleidingen delen het binnen 

de opleiding met andere docenten en studenten als 

opleidingsmateriaal. Hoog tijd dat hier duidelijkheid 

over komt. Inmiddels is deze casus voorgelegd aan 

de AP. Hopelijk dat ze voor de nieuwe stagerondes 

een helder antwoord hebben. Tot die tijd, is de vol-

gende poster met beslisboom een prima leidraad om 

te hanteren.

5. Zijn Microsoft en Google voldoende veilig?

De AP van de Duitse deelstaat Hessen heeft het 

gebruik van Microsoft O� ice 365 door scholen 

verboden omdat dit in strijd met de AVG is. De 

aanleiding was dat Microsoft in de gewijzigde gebrui-

kersvoorwaarden onvoldoende duidelijk maakte of 

de gegevens op eigen bodem opgeslagen zouden 

worden. Ditzelfde geldt voor Google en heel veel 

andere cloudoplossingen, die veelal afkomstig zijn 

uit de VS en zich beroepen op het Privacy Shield4. Dit 

betekent dat de Amerikaanse overheid zich alsnog 

toegang kan verscha� en tot deze gegevens. Dit zou 

mogelijk ook een probleem kunnen worden voor de 

clouddiensten die geleverd worden aan Nederlandse 

scholen. Bij de Nederlandse AP en organisaties zoals 

SURF en Kennisnet blijven de reacties op dit nieuws 

vooralsnog uit. Dat is gezien de gevolgen te begrij-

pen, maar toch denk ik dat we deze hete aardappel 

vroeg of laat moeten slikken. 
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