


Gezamenlijke gebruikersdag
saMBO-ICT 
9 april 2018

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

en doorleveren BRON gegevens

Mr. drs. Peter Vermeijs
Adviseur juridische zaken MBO Raad



Aan wie levert een mbo persoonsgegevens?

Als mbo lever je persoonsgegevens van studenten en 
medewerkers aan o. a.:
• Uitgevers/ distribiteurs
• ARBO-dienst
• DUO



Wanneer mag een mbo persoonsgegevens 
leveren?

• O.b.v. één van de grondslagen uit de AVG (artikel 8, lid 1) 
• a. Toestemming
• b. Uitvoering overeenkomst
• c. Wettelijke verplichting 
• d. Vitaal belang
• e. Algemeen belang
• f. Gerechtvaardigd belang

Voor meer info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-
privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens


Doorleveren aan BRON -DUO

• Wettelijke verplichting (Wet op het onderwijstoezicht; 
artikel 24b)

• De gegevens zijn niet openbaar, alleen DUO kan 
BRON raadplegen en op aanvraag gegevens 
verstrekken aan afnemers. In de wet is vastgelegd 
aan wie DUO gegevens uit BRON mag doorleveren 
en welke gegevens elke partij mag ontvangen. 



Communicatie aan studenten

Er moet op diverse manieren aan studenten 
gemeld worden dat hun gegevens gedeeld 
worden met andere instanties/ organisaties:
- in de onderwijsovereenkomst 
- op de website
- in een privacy handboek

Dit kan in algemene bewoordingen. Uit het dataregister blijkt aan wie, met 
welk doel, welke gegevens en met welke grondslag geleverd wordt.



Rechten van betrokkenen

• Het recht op dataportabiliteit. (NIEUW).
• Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).
• Recht op inzage.
• Het recht om te wijzigen.
• Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde 

besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op 
een menselijke blik bij besluiten.

• Het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking.



Belangrijkste aspecten: wat heeft 
de school beleidsmatig nodig? 

∙ Privacybeleid en privacy statement
∙ Beleid informatiebeveiliging
∙ Protocol datalekken
∙ Overzicht van de verwerkingen
∙ Verwerkersovereenkomsten
∙ Procedure rechten van betrokkenen
∙ Aanstellen functie/rol Functionaris 

Gegevensbescherming
∙ BEWUSTWORDING!



Wat doet de MBO Raad?

• Nauwe samenwerking met saMBO-ICT, met PO-raad, VO-Raad en 
Kennisnet

• De MBO Raad heeft sinds 1-1-2018 een privacy jurist aangesteld ter 
ondersteuning van de leden

• De MBO Raad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het 
Privacy Convenant 3.0 en de Verwerkersovereenkomst 3.0 
(https://www.privacyconvenant.nl/)

https://www.privacyconvenant.nl/
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