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Het belang van privacy

De be(ver)werkersovereenkomsten

Werkgroep mbo

SURFmarket aanpak

Het privacy convenant 2018

Verwerkersovereenkomsten model 3.0



Programma ibp in het mbo, 2015

Framework ibp in het mbo

Benchmark ibp 2015 – 2017

Masterclasses, netwerkbijeenkomsten



AVG, mei 2018 geïmplementeerd!

Maatregelen getroffen:

Privacy beleid (CvB)

Informatiebeveiliging op orde (ict, proceseigenaren)

Dataregisters ontwikkeld

Rechten van betrokken geregeld

Verwerkersovereenkomsten afgesloten

Datalekken protocol in werking

Bewaartermijnen ingeregeld

Privacy by Design in ontwikkeling



Maar het eigenlijke belang is natuurlijk:

Respect

Vertrouwen

Integriteit

Transparantie

Recht van correctie, wissen  



Eén van de manieren om dat te bereiken is het maken van 

goede afspraken!

Bijvoorbeeld met leveranciers waarmee je persoonsgegevens 

deelt!

Daarvoor hebben we de bewerkersovereenkomsten, vanaf 25 

mei a.s. in de AVG de verwerkersovereenkomsten genaamd.

Die moet je afsluiten als jij persoonsgegevens beheert (als 

Verantwoordelijke) en die gegevens bijvoorbeeld door het 

gebruik van een applicatie van een leverancier met die 

leverancier deelt. En dat is vaak het geval bij een school…



1.1     Statements compliance-kader privacy
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1.1.1     Beleid en organisatie 1,9
Nr. Statement

Privacy-beleid: 2,2 5 15 10 1 0

Functionaris gegevensbescherming: 2,0 15 6 6 4 0

Bewaartermijnen: 1,5 18 11 1 1 0

Bewerkersovereenkomsten: 2,0 8 17 5 1 0

1.1.2     Personeel, studenten en gasten
Nr. Statement

Arbeidsvoorwaarden: 2,3 5 16 5 3 1

Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van privacy: 1,5 18 12 1 0 0

1.1.3     Ruimtes en apparatuur
Nr. Statement

Verwijderen van persoonsgegevens: 2,4 3 17 7 4 0

1.1.4     Vertrouwelijkheid en integriteit
Nr. Statement

Datakwaliteit (data-integriteit): 2,2 4 19 7 1 0

Datalek: 2,5 5 10 12 3 1

1.1.5     Controle en logging
Nr. Statement

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA): 1,4 22 6 3 0 0P.21
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- Modelovereenkomst 2.0, onderdeel van  het framework ibp

- Gebaseerd op het Privacy Convenant 2.0 uit het PO en VO

- Werkgroep screent bewerkersovereenkomsten van 

leveranciers aan het mbo op basis van dit model

- Artikelen van de modelovereenkomst staan niet ter discussie

- Overleg gaat over de privacy bijsluiter en de 

beveiligingsbijlage, die zijn leverancier en productspecifiek. 

- Het gaat met name om de categoriën van persoonsgegevens, 

de doelbinding, de beveiligingsmaatregelen en de auditing.

- De werkgroep adviseert het mbo veld



Overeenstemming met:

Eduarte

Magister

Xedule

Malmberg, Bureau ICE

Intergrip

Stichting Praktijkleren

Nog in overleg met:

Reat

HR2Day

Exact (Mercer)

Deviant

Qlickview

Trajectplanner

Afas

Werkgroep:

KW1 College, Deltion, A12, ROC TOP, ROC Tilburg, 

ROCvAmsterdam, Roc West Brabant, Kennisnet

De instelling (Verantwoordelijke) blijft verantwoordelijk voor het 

afsluiten van de overeenkomsten met de leveranciers!



Bevat:

- Verwerkersovereenkomst (versie oktober 2017, AVG)

- Instructie bij de verwerkersovereenkomst

- Handreiking beveiligingsmaatregelen

- Handreiking auditverplichting

De verwerkersovereenkomst is samengesteld met input en goedkeuring 

van de Juridische commissie 

https://www.surf.nl/kennisbank/2013/surf-juridisch-normenkader-cloudservices.html


Voorbeelden het de Model verwerkersovereenkomst SURF

Artikel 7 (Audit)

- Verwerker verplicht zich tot het doen van een periodieke audit voor 

rekening van de verwerker (7.1 t/m 7.4 en 7.6)

Artikel 8 (Inbreuk in verband met persoonsgegevens)

- Meldplicht aan de verantwoordelijke binnen 24 uur (8.1)

Artikel 11 (Aansprakelijkheid en vrijwaring)

- Verwerker is verantwoordelijk voor alle schade (11.1), alle 

aanspraken of boeten en/ of maatregelen van betrokkenen of 

toezichthoudende autoriteit (11.2), ook voor de door de verwerker 

ingeschakelde (rechts)personen of sub-verwerkers



SURFmarket gaat met een leverancier in gesprek over:

- Risicoklasse bepaling van het type persoonsgegevens dat wordt 

verwerkt (Laag, Midden, Hoog) 

- Auditrapporten worden beoordeeld door een CISA (Midden: per twee 

jaar/ Hoog: jaarlijks)

- Verwerkingslocatie (binnen/ buiten EER)

- Bij verwerking buiten de EER: passend beschermingsniveau, Privacy 

Shield, EU-Model Clauses, BCR

- Sub-verwerkers

- Verwerkersovereenkomst (startpunt: Model verwerkersovereenkomst 

SURF)

- Compliancy statement



Deze dienstverlening is standaard bij:

- Aanbestedingen in samenspraak met de instellingen/ 

kernteam

- Bemiddelingsovereenkomsten ICT

Nieuwe dienstverlening (wordt op korte termijn gelanceerd)

- Betaalde optionele dienstverlening (per dossier)

- Voorwaarde: koppeling met SURFconext, maar SURFmarket 

levert geen licenties

- Naar verwachting starten we met ca.10 dossiers per kwartaal

- Selectie op basis van interesse i.c.m. risicoklasse 

(prioritering)



Er komt een nieuw privacy convenant voor het onderwijs

Convenant 3.0, voor PO, VO en ook voor het mbo (MBO 

Raad tekent)

Model verwerkersovereenkomst 3.0, AVG proof en mbo proof

In gebruik vanaf 25 mei 2018, tot die tijd werken we met 

model 2.0, zie ook brief van saMBO-ICT en Kennisnet en 

SURF (november 2017)

https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2017/11/Verwerkersovereenkomsten-in-het-mbo-totaal.pdf


- Aanpassingen aan AVG

- Opnemen aansprakelijkheid

- Inbedding in convenant voor het mbo

- Onderwijssectoren PO, VO en MBO

- Leveranciers: 

- educatieve uitgeverijen (GEU)

- Distributeurs (KBb)

- Administratieve systemen (VDOD)

- Andere leveranciers kunnen zich ook aansluiten

- Voor hen die niet aangesloten zijn maken we een apart 

generiek model, gebaseerd op model 3.0





Bedankt voor uw aandacht

Sebastiaan Wagemans, Contract- / productmanager SURFmarket

Leo Bakker, adviseur informatiebeveiliging en privacy Kennisnet

E-mail: sebastiaan.wagemans@surfmarket.nl     

l.bakker@kennisnet.nl


