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Inleiding 
 

Dit verslag betreft de periode van 21 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Als begindatum is 21 

januari 2019 gekozen, omdat de Functionaris Gegevensbescherming per die datum is aangesteld. Dit 

verslag behandelt kort de ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid en privacy en de 

ondernomen en te nemen stappen door Stichting Samenlevingsscholen.  

Binnen de Stichting Samenlevingsscholen wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leerlingen, 

ouders en medewerkers. Stichting Samenlevingsscholen hecht veel waarde aan dat de verwerkingen 

van persoonsgegevens zorgvuldig, rechtmatig en veilig gebeurt. Bescherming van persoonsgegevens 

is een grondrecht. Een zorgvuldige omgang met de gegevens van haar leerlingen en medewerkers 

vormt een essentiële bouwsteen voor het vertrouwen in de organisatie.  

In deze tijd gaat ook Stichting Samenlevingsscholen mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe 

technologische ontwikkelingen, innovatie, globalisering en steeds meer digitaal onderwijs stellen 

andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Stichting Samenlevingsscholen is zich 

hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het 

gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en privacy bewustwording van 

medewerkers.  

Stichting Samenlevingsscholen heeft een start gemaakt met het opstellen van de beleidsstukken. 

Daarbij wordt er veel gebruik gemaakt van het stappenplan op Kennisnet.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is nog volop in ontwikkeling binnen de Stichting 

Samenlevingsscholen. Er is nog veel werk te doen.  
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1. Organisatie  
 

De wettelijke verantwoordlijkheden 

Stichting Samenlevingsscholen is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Algemene 

verordening gegevensbescherming en het beleid op het gebied van de verwerking van 

persoonsgegevens. Deze verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot de bestuurder(s). Iedereen die 

werkzaam is binnen Stichting Samenlevingsscholen moet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.  

Organisatorische inbedding 

Binnen Stichting Samenlevingsscholen is de AVG in ontwikkeling. Er zijn nog veel actiepunten die 

opgepakt moeten worden, te denken valt o.a.  aan een verwerkersregister, het uitvoeren van een DPIA, 

risico’s in kaart brengen, samenstellen van een werkgroep, enz….. 

Vaststellen beleid 

Met het opstellen van de beleidstukken op het gebied van de AVG is een start gemaakt. Het is de 

Functionaris Gegevensbescherming onduidelijk wat de status is van deze documenten en of deze zijn 

goedgekeurd door de MR. Ook is het de bedoeling het beleid regelmatig te evalueren en zo nodig aan 

te passen. 

Werkgroep AVG 

Er is geen werkgroep AVG aangesteld. De bestuurder(s) en de beide schooldirecteuren hebben 

besloten om met assistentie van de bovenschoolse ICT coördinator zelf aan de slag te gaan met het 

beleid en het implementeren van de AVG. De FG adviseert om alsnog een werkgroep in te stellen om 

daarmee de taken en werkzaamheden te verdelen en de gedragenheid binnen de organisatie en de 

beide scholen te vergroten. 

Functionaris IBP 

Stichting Samenlevingsscholen heeft officieel geen functionaris IBP aangesteld. De bovenschoolse ICT 

coördinator wordt op afroep ingeschakeld. Daarmee zijn de directieleden van de beide scholen zelf 

verantwoordelijk voor het implementeren van de AVG.  

Functionaris gegevensbescherming (FG) 

Stichting Samenlevingsscholen heeft wel een FG aangesteld. De FG is betrokken bij aangelegenheden 

die verband houden met de AVG. De FG informeert, adviseert, houdt toezicht en treedt op als 

contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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2. Werkzaamheden en bevindingen 
 

2.1 Privacybeleid 
Het is de FG niet geheel duidelijk of het privacy beleid is vastgesteld door de Stichting 

Samenlevingsscholen. Het is de bedoeling dat in dit beleid, de taken, de rollen en de 

verantwoordelijkheden van de FG, verwerkingsverantwoordelijke en domeinverantwoordelijken 

opgenomen zijn, evenals de procedures rondom datalekken en toezicht. Het privacy beleid zal de 

komende jaren (door) ontwikkeld moeten worden.  

2.2 Verwerkingsregister 
Stichting Samenlevingsscholen is nog niet aantoonbaar gestart met een Verwerkingsregister. Dit is nog 

in ontwikkeling. Om AVG compliant te worden adviseert de FG hier per omgaande mee te beginnen. 

Vanaf de invoeringsdatum van de AVG op 25 mei 2018 is het verplicht voor scholen een 

verwerkingsregister te hebben en actueel te houden.  

2.3 Meldplicht datalekken 
Het is de FG niet duidelijk of er een procedure meldplicht datalekken is vastgesteld. De Stichting 

Samenlevingsscholen dient een register bij te houden, waarin alle datalekken en 

beveiligingsincidenten worden opgenomen.  Het is de FG niet duidelijk welke beveiligingsincidenten er 

in 2019 zijn voorgekomen, welke daarvan aangemerkt zijn als datalek, en of deze gemeld zijn aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens en/ of betrokkenen en of er (technische of organisatorische) maatregelen 

getroffen zijn.  

2.4 Rechten van betrokkenen 
Op de website van Stichting Samenlevingsscholen staat dat de Functionaris Gegevensbescherming het 

aanspreekpunt is voor medewerkers, leerlingen en ouders. In het Informatiebeveiligings- en 

privacybeleid staat dat de FG de contactpersoon is voor klachten en vragen van betrokkenen. De 

contactgegevens van de FG kunnen betrokkenen op website van Stichting Samenlevingsscholen 

terugvinden.  Het doel is erop toe te zien dat betrokkenen en toezichthouders gemakkelijk, direct en 

vertrouwelijk contact met de FG kunnen opnemen zonder met een ander onderdeel van de organisatie 

contact te hoeven opnemen.  

2.5 Bewaartermijnen 
Stichting Samenlevingsscholen heeft nog geen procedure opgenomen over bewaartermijnen. 

2.6 Verwerkers en verwerkersovereenkomsten 
Bij het aangaan van een samenwerkings- of uitvoeringsovereenkomst komt bij de meeste partijen 

direct de vraag op of er ook een verwerkersovereenkomst afgesloten moet worden. Het is de FG 

onduidelijk of de nodige verwerkersovereenkomsten zijn gesloten door de Stichting 

Samenlevingsscholen. Aandachtspunt blijft dus de actualiteit en de compleetheid van de 

verwerkersovereenkomsten.  

2.7 Informatieveiligheid 
Informatieveiligheid is een continu proces. Als er persoonsgegevens worden verwerkt dan moeten er 

passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de verwerkingen te 

beveiligen (art. 32). Stichting Samenlevingsscholen heeft de nodige maatregelen getroffen omtrent de 
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informatieveiligheid. Uiteraard zal dit na het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact 

Assessment) aangescherpt moeten worden. 

2.8 Data protection impact assessment (DPIA) 
Volgens de AVG moet Stichting Samenlevingsscholen als verantwoordelijke ervoor zorgen dar er een 

data protection impact assessment (DPIA) wordt uitgevoerd. Ze hoeft de DPIA niet zelf uit te voeren, 

dit kan ze ook door iemand anders binnen of buiten de organisatie uitgevoerd worden. De 

verantwoordelijke moet omtrent de DPIA advies vragen aan de FG. Ze moet in het rapport over de 

DPIA opnemen wat de FG heeft geadviseerd en wat ze daarmee heeft gedaan.  

2.9 Bewustwording 
Medewerkers worden aan de hand van nieuwsbrieven geïnformeerd over de gang van zaken rond de 

AVG. Begin september 2019 is er met de FG gesproken over implementatie van de AVG met 2 

directieleden en met medewerkers van de Stichting Samenlevingsscholen. Bewustwording is een 

continu proces en is het daarom nodig om hier regelmatig aandacht aan te besteden. De 

bovenschoolse ICT coördinator is per december 2019 gestart met het geven van trainingen en/of 

presentaties op de diverse scholen. Stichting Samenlevingsscholen heeft nog niet besloten of zij alle 

medewerkers een zg. e-learning laat volgen. Een e-learning kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

de bewustwording en kennis over de AVG. Door dit verplicht te stellen kan inzichtelijk gemaakt worden 

of alle medewerkers voldoende kennis hebben van de AVG en/ of gecertificeerd zijn.  
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3. Aanbevelingen 
 

Belang: Stichting Samenlevingsscholen is verplicht verantwoording af te leggen over de 

gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Er moet aangetoond 

worden dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals 

rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Voor Stichting Samenlevingsscholen is het 

opstellen van een verwerkingsregister een verplicht onderdeel.  

Aanbeveling: Stichting Samenlevingsscholen moet een verwerkingsregister opstellen. Op de website 

van Autoriteit Persoonsgegevens kan men meer informatie over dit onderwerp vinden. 

Belang: Data protection impact assessment (DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van 

een gegevensverwerking in kaart te brengen om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s 

te verkleinen.  

Aanbeveling: Stichting Samenlevingsscholen is in principe verplicht een DPIA uit te voeren. Samen met 

de FG moet dit opgepakt worden.  

Belang: De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook 

melden aan de betrokkenen. Stichting Samenlevingsscholen heeft in 2019 voor zover de FG bekend 

geen datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen.  

Aanbeveling: Stichting Samenlevingsscholen moet volgens de privacywet een datalekregister 

opstellen. Dit is onderdeel van de verantwoordingsplicht die organisaties hebben. In het 

datalekregister vermeldt de organisatie alle inbreuken die er zijn geweest. Het gaat hierbij zowel om 

de datalekken die de organisatie moet melden, als datalekken die niet gemeld hoeven te worden. Ook 

moet Stichting Samenlevingsscholen de advisering van de FG omtrent van datalekken verantwoorde 

keuzes gaan maken. Volgens de AVG kan een organisatie ook een boete krijgen als men ten onrechte 

een datalek met een hoog risico verzwijgt voor de betrokkenen.  

Belang: Een organisatie moet zijn systemen, processen en interne organisatie inrichten op de rechten 

van betrokkenen. Op de website van Stichting Samenlevingsscholen ontbreekt een overzicht van deze 

rechten.  

Aanbeveling: Stichting Samenlevingsscholen moet de rechten van betrokkenen zichtbaar maken op 

hun website. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kan men meer informatie over dit 

onderwerp vinden. 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
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4. Acties 2019-2020 
 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke werkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd en in hoofdstuk 3 

worden de aanbevelingen genoemd. In dit laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de acties die al 

kort genoemd zijn in de voortgaande hoofdstukken.  

 

• AVG stappenplan actief opzetten 

• Doorontwikkeling beleidsdocumenten;   

• Verwerkingsregister opstellen; 

• Actualiseren compleet krijgen van de verwerkersovereenkomsten; 

• Uitvoeren DPIA; 

• Opstellen datalekregister; 

• Procedures van rechten van betrokkenen opstellen en actualiseren; 

• Handhaving van de bewaartermijn en toezien op de juiste wijze van verwijdering van gegevens 

na het vestrijken van de bewaartermijn, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 

persoonlijke mappen van medewerkers, op afdelingsschijven en e-mailbestanden; 

• Aandacht voor regelmatige bewustwording van medewerkers. 
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5. Conclusie 
 

De jaren 2018 en 2019 stonden in het teken van de privacy en de AVG. Kenmerkend voor 2019 is de 

opstartfase: een fase waarin veel moest worden opgezet, ontdekt en uitgezet. Dat wil niet zeggen dat 

de organisatie ‘klaar’ en compliant is. De AVG is een omvangrijke en gecompliceerde wet. Hiervoor is 

vooral nodig dat de organisatie zich voortdurend bewust is, dat met persoonsgegevens van mensen 

wordt gewerkt en dat deze mensen de regie hebben over deze persoonsgegevens.  

In 2020 en volgende jaren zijn stevige vervolgstappen nodig om privacy structureel te borgen binnen 

Stichting Samenlevingsscholen. Dit betekent in ieder geval dat het privacybeleid continu actief door de 

organisatie moet worden uitgevoerd. Ook bij de inrichting van systemen en werkprocessen moet al in 

een vroeg stadium aandacht zijn voor privacy, om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van 

begin af aan te verzekeren. Daarbij komt dat bij alle privacy gevoelige verwerkingen een periodieke 

DPIA moet worden uitgevoerd om risico’s en bijbehorende maatregelingen inzichtelijk te maken. In 

2020 en volgende jaren vraagt dit veel inzet van de organisatie. 

 

Voor het niet naleven van de AVG kan er een forse geldboete worden opgelegd tot, afhankelijk van het soort 

overtreding, tot een maximum van 4% van de totale jaaromzet. Hiermee is er sprake van een materieel belang 

en moet de controlerende accountant inzicht verkrijgen in de verwerking van persoonsgegevens door de 

betreffende organisatie, de toepasselijke vereisten van de AVG, en de wijze waarop deze vereisten worden 

nageleefd. Indien (potentiële) overtredingen van de AVG worden geconstateerd, kan dat er mogelijk toe leiden 

dat een voorziening, schuld of toelichting dient te worden opgenomen in de jaarrekening. Ook kan het voorkomen 

dat een organisatie substantiële investeringen moet doen om compliant te worden met de AVG. (Bron Autoriteit 

Persoonsgegevens en de Leidraad voor de AA/ Accountant) 


