Nieuwsbrief – mei 2018

Informatiebeveiliging en privacy

Deze nieuwsbrief informeert over informatiebeveiliging en privacy binnen samenwerkingsverband
Koers VO.

AVG en IBP
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze
verordening is de Nederlandse versie van de op Europees niveau vastgestelde regeling. Deze
Europese regeling is bekend onder de naam ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De AVG
vervangt de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) wordt
gehanteerd als aanduiding van alles wat voorheen onder het privacybeleid viel, in combinatie met
aspecten die te maken hebben met gegevensbescherming.
Waarom is privacy eigenlijk zo belangrijk?
Quotes uit een webinar van Kennisnet: "Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en
grondrecht", "het staat in de wet dus het moet", "imago: datalekken, schade, risico's" en "hoge
boetes"...

AVG-ontwikkelingen Onderwijs Transparant en andere partners
In de maand juni verzendt samenwerkingsverband Koers VO zogenaamde
‘verwerkersovereenkomsten’ naar de besturen die bij ons aangesloten zijn en/of waarvoor gewerkt
wordt. Deze ondertekende verwerkersovereenkomsten zijn nodig om scholen te laten werken met het
platform Onderwijs Transparant (OT). Het gaat o.a. om POVO/ZIB, de aanvragen voor lwoo/pro
aanwijzingen, aanvragen van tlv’s of plaatsen op het OPDC. De verwerkersovereenkomsten worden
momenteel door OT gemaakt en vervolgens door Koers VO ter ondertekening verzonden naar de
besturen, inclusief een duidelijke toelichting per brief. Hierbij wordt samengewerkt met FOKOR omdat
die organisatie de Rotterdamse scholen ondersteunt met het POVO-proces met gebruikmaking van
OT.
Het ondertekeningsproces moet voor de zomervakantie afgerond zijn. Het komend schooljaar zal ook
aandacht worden besteed aan de vereiste om uiteindelijk te gaan werken met zogenaamde ‘2-factor
autorisatie’, dat wil zeggen dat er een extra veiligheidsstap wordt ingebouwd die gebruikt moet gaan
worden bij het inloggen in OT. Daarover volgt nog nadere informatie.
Met betrekking tot andere samenwerkingspartners worden wanneer nodig ook
verwerkersovereenkomsten afgesloten. De planning en uitvoering daarvan wordt meegenomen in ons
eigen interne Koers VO ‘Bestuurstraject AVG’.

Landelijk convenant Privacy en onderwijs
Voor de sector onderwijs zijn een aantal zaken landelijk en in gezamenlijkheid geregeld. Er is een
platform opgericht, waarin de onderwijsraden, OCW, Kennisnet en een aantal andere relevante
partijen het onderwijs helpen om alle AVG-zaken op orde te krijgen. In maart 2018 is versie 3.0 van
het landelijk convenant ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten. Koers VO
hanteert dit als uitgangspunt voor alle zaken rondom dit onderwerp. Ook de genoemde
verwerkersovereenkomsten zullen hierop gebaseerd zijn.
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IBP-ontwikkelingen bij Koers VO
Bureau Koers VO is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Vanuit het team zijn Koert Sauer,
Marijke Terwisscha van Scheltinga en Joke Snoeijenbos werkzaam rondom het thema IBP. We zijn
vorig jaar begonnen met het aanpassen van ons oude privacyreglement. Het nieuwe privacyreglement
is inmiddels vastgesteld en voldoet op enkele kleine punten na al aan de AVG.
Vanwege de complexiteit van het onderwerp heeft Koers VO een externe partij ingehuurd die ons
bureau helpt om volledig te voldoen aan de AVG-vereisten. We hebben daarbij een keuze gemaakt
voor de CED-Groep. Alle medewerkers hebben inmiddels deelgenomen aan een workshop ‘AVG
Bewust’, waarbij de bewustwording over privacy en gegevensbescherming concreet aan de orde is
gekomen. Ook zijn we gestart met een intern ‘Bestuurstraject AVG’, waarbij alle facetten van Bureau
Koers VO worden doorgelicht en daar waar nodig aanpassingen zullen worden gedaan. De CEDGroep levert voor Koers VO ook een Functionaris Gegevensbescherming om toezicht te houden op de
AVG-ontwikkelingen en uitvoering.

Vragen?
Voor meer informatie is het van belang om eerst te kijken hoe het staat met AVG-ontwikkelingen
binnen uw eigen organisatie. Elke organisatie (lees: bestuur of directie) is verantwoordelijk voor het
eigen IPB-beleid.
Voor vragen over het IBP-beleid en de AVG-ontwikkelingen bij Koers VO, kunt u terecht bij Koert
Sauer, sauer@koersvo.nl of 010-4842576.

Meer relevante informatie
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kennisnet: www.kennisnet.nl/informatiebeveiliging-privacy-ibp/ (tips, tools, podcasts en
andere informatie voor het onderwijs)
Passend Onderwijs: https://www.passendonderwijs.nl/?s=privacy (diverse soorten informatie)
Passend Onderwijs: https://passendonderwijsenprivacy.nl/#!/ (een zeer bruikbare tool voor
scholen, hiermee kunnen concrete vragen worden gesteld met daarop direct een antwoord of
nadere informatie naar aanleiding van de gestelde vraag)
Passend Onderwijs: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/?s=privacy (veel
informatie en voorbeeld privacyreglement
VO-Raad: https://www.vo-raad.nl/themas/privacy-en-informatiebeveiliging
(achtergrondinformatie)
Convenant: www.privacyconvenant.nl (landelijk convenant Onderwijs en Privacy)
Wikiwijs: https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy (Aanpak IPB voor
het po en vo)
Nederlands Jeugdinstituut: https://www.nji.nl/Zoek?q=privacy (Over onderwijs en jeugdhulp
en -bescherming)
Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.hulpbijprivacy.nl/#onderwijs (Special over
onderwijszaken)
Privacyreglement Koers VO: www.koersvo.nl/privacy
U ontvangt vier keer per schooljaar de algemene nieuwsbrief van samenwerkingsverband
Koers VO. In het kader van de AVG attenderen wij u erop dat u zich kunt uitschrijven als u
niet meer geïnteresseerd bent.
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