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Nieuwsbrief informatiebeveiliging en privacy nr. 1
Intro
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk
bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en gepersonaliseerd leren. VPCO Ermelo vindt het
belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met
persoonsgegevens om te gaan.

Privacy en beveiliging
Privacy gaat over welke persoonsgegevens we wel en
niet verkiezen te delen. Informatiebeveiliging gaat om
hoe we zorgen dat persoonsgegevens die we privé willen
houden privé blijven.

AVG
Nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 stelt scherpere eisen
aan organisaties die persoonsgegevens verwerken.
Anders dan voorheen dienen organisaties actief beleid te
voeren en maatregelen te implementeren waaruit blijkt
dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Dit betekent
dat van organisaties wordt vereist dat ze de juiste technische en organisatorische
maatregelen nemen om te voldoen aan de principes en verplichtingen in de wet en dit
kunnen aantonen.

Praktisch
Ook scholen moeten hieraan voldoen. AVG moet echter geen waterhoofd worden.
VPCO Ermelo kiest dan ook nadrukkelijk voor een praktische en pragmatische insteek.

Stappenplan
Op basis van een o-meting hebben we een stappenplan gemaakt. Dit plan is in het directieberaad, het bestuur en de GMR besproken.

Werkgroep
VPCO Ermelo heeft een werkgroep AVG ingesteld bestaande uit een directeur, een ICT’er
en een externe adviseur. Deze werkgroep ondersteunt VPCO Ermelo en zijn scholen bij de
1e fase. In deze fase moet het beleid worden opgezet en maatregelen worden uitgevoerd om
te voldoen aan de AVG. Hieronder zullen we enkele maatregelen kort toelichten.

Register
VPCO Ermelo moet in een register alle verwerkingsactiviteiten gaan bijhouden. Welke
(typen) persoonsgegevens houden scholen en het bestuurskantoor bij? Waar komen ze
vandaan en met wie worden ze gedeeld? Hoe worden verwerkingen geregistreerd? Wat is
de wettelijke grondslag voor de verwerking?
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Privacyverklaring
Hoe informeren we betrokken welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel en
wat hun rechten hierbij zijn?

Datalekken
Op welke wijze kunnen we datalekken opsporen, rapporteren en onderzoeken? We gaan
hiervoor een procedure opstellen.

FG
We zijn verplicht om een functionaris gegevensbescherming te hebben. Het plan is om te
gaan werken met de ICT’er als 1e aanspreekpunt in de school en een externe FG als 2e
aanspreekpunt. Deze FG huren we voor een aantal uren per jaar in. Hierdoor wordt AVG iets
van de organisatie zelf en besparen we veel geld.

IBP-beleidsplan
In één plan komen het beleid en alle maatregelen te staan. De GMR wordt betrokken in het
besluitvormingstraject.

Meer info?
Heeft u vragen of wilt u meer info? Neem dan contact op met de directeur of ICT’er van uw
school. U kunt ook mailen naar Clemens Geenen van de AVG werkgroep:
avg@vpcoermelo.nl.
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