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Waarom privacy?  

Wens om zorgvuldig om te gaan met deelnemersgegevens 

 

Respect voor menselijke waardigheid: zelfbeschikking 

 

Mensenrecht, grondrecht 

 

Compliance  

 

Imago, schade, risico’s   

 

Accountantscontrole …  
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       Privacy in het MBO 

      

 gemeen- 

        schappelijk 

bedrijfsprocessen, bedrijfscontinuïteit  maatschappelijke ontwikkeling 
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• Privacy Compliance Kader : normen, wet 

• Toetsingskader Privacy: toegepast in de instelling 

• Model beleid verwerking persoonsgegevens: aan de slag!  

• PIA: privacy impact assessment  

• Hoe?Zo! Privacy in het MBO 
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Hoe?Zo! Privacy in het mbo 

• Waarom privacybeleid? 

 

• Wat betekent de privacywetgeving  

     voor mijn mbo-instelling? 

 

• Welke samenhang is er tussen  

     privacy en informatiebeveiliging? 

 

• Hoe kan ik de privacy van de deelnemer waarborgen? 

 

• Hoe kan ik de privacy van de medewerker waarborgen? 

 

• Opzetten privacybeleid binnen de mbo-instelling? 
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1. doel 

2.doelbinding 

3. grondslag 

4. Dataminimalisatie 

5.Transparantie en       

 rechten betrokkene 
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Deelnemersadministratie 

- intake: OOK 

 

- Vijf vuistregels 

 

- Informatievoorziening: opname in 

administratie + rechten/plichten 

 

- Verstrekking aan derden 

 

- Bewaartermijnen 

 

- Beveiliging 

 

- Persoonlijke aantekeningen!   



Bedankt voor uw aandacht! 
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