
Samenwerken met partijen:  
verwerker of verwerkingsverantwoordelijke
Het is belangrijk om te weten wat de AVG-rol is van partijen waar de school mee samenwerkt.  
Vaak zal de school verwerkingsverantwoordelijke zijn, maar daar kan je niet automatisch van  
uitgaan. Welke verplichtingen er vanuit de AVG precies voor een partij gelden is afhankelijk  
van hun AVG-rol: zijn ze (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Ligt het voor de hand dat de  
partij bepaalde persoonsgegevens 
moet verwerken?

nee

nee ja

De partij is verwerkings-
verantwoordelijke.
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De gezamenlijke  
verwerkingsverantwoordelijke: 

 □ Heeft met betrekking tot de  
verwerking gezamenlijke  
doeleinden met andere partijen

 □ Verwerkt persoonsgegevens voor 
dezelfde doeleinden als de andere 
verantwoordelijke(n)

 □ Gebruikt dezelfde set persoonsge-
gevens of heeft toegang tot dezelfde 
database

 □ Heeft het proces samen met de 
andere verantwoordelijke(n)  
ontworpen en bedacht

 Heeft gemeenschappelijke regels 
voor informatiebeheer met de  
andere verantwoordelijke(n)

ja

Je bent samen met de an-
dere partij(en) de verwer-
kingsverantwoordelijke.

ja

Alleen Gezamenlijk
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Niet zeker van je zaak? Onderstaande indicatoren kunnen je meer inzicht geven. Niet alle indicatoren hoeven van toepassing te zijn.  
Hoe meer indicatoren van toepassing zijn, hoe aannemelijker het is dat een partij binnen een bepaalde categorie valt.

De verwerker:

 □ Volgt instructies op van een andere 
partij

 □ Heeft de persoonsgegevens verkregen 
via de klant of een derde partij of heeft 
deze in opdracht zelf verzameld

 □ Bepaalt niet zelf of, en welke,  
persoonsgegevens verzameld worden

 □ Bepaalt niet zelf voor welke doeleinden 
de data zal worden gebruikt

 □ Bepaalt niet zelf of, en aan wie, de  
gegevens verzonden worden

 □ Bepaalt niet zelf de bewaartermijn
 □ Kan over de verwerking zelf eventueel 

bepaalde beslissingen nemen, maar 
deze worden altijd in het contract met 
de verantwoordelijke beschreven

 □ Is niet geïnteresseerd in de uitkomst en 
het eindresultaat van de verwerking

Doel: Doel van de verwerking van 
persoonsgegevens.
Middelen: Alle middelen en tools 
waarmee de verwerking plaatsvindt.

Bepaalt de partij met welk doel  
de persoonsgegevens worden  
verwerkt en op welke wijze  
dat gebeurt?

Is de partij rechtstreeks  
onderworpen aan het gezag  
van een andere partij?

ja

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én weet alle ins & outs op het gebied van privacy. Met tools, trainingen,
ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen.

Meer weten?
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl

De verwerkingsverantwoordelijke: 
 

 □ Besluit zelf persoonsgegevens te 
verzamelen of te verwerken

 □ Heeft vastgesteld wat het doel of re-
sultaat van de verwerking moet zijn

 □ Heeft bepaald welke persoonsgege-
vens verzameld moeten worden

 □ Heeft vastgesteld van wie gegevens 
verzameld worden

 □ Verkrijgt een (commercieel)  
voordeel van de verwerking

 □ Verwerkt voor de eigen werknemers
 □ Verwerkt als gevolg van een contract 

met een betrokkene
 □ Heeft een rechtstreekse relatie met 

de betrokkene
 □ Heeft verwerkers ingeschakeld om 

persoonsgegevens te verwerken
 

De partij is verwerker.

Alleen Gezamenlijk

Doe verder onderzoek. 
Het kan zijn dat de partij 
noch verwerker noch  
verantwoordelijke is.

Staat in een wet nadrukkelijk  
genoemd dat de organisatie  
bepaalde persoonsgegevens 
mag of moet verwerken? Stelt de partij alleen of  

gezamenlijk het doel en de 
middelen vast?

Stelt de partij alleen of  
gezamenlijk het doel en de 
middelen vast?
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