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Zadkine

Agenda

 Waar gaat het over?
› AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

 Kernpunten AVG
 IBP-programma
 Impact voor Zadkine

 Wat moet je er mee?
› Handreikingen / adviezen
› Vragen en antwoorden ?
› Voorbeelden

 Kapstok
› Dataregister
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Kernpunten AVG
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1. Wettelijke verplichting

2. Uitvoering overeenkomst

3. Vitaal belang

4. Algemeen belang/ 

openbaar gezag

5. Gerechtvaardigd belang

6. Toestemming betrokkene.
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IBP programma

 MBO-Raad  IBP-programma

› 3 jaar geleden gestart, i.o.m. OCW

› Kennisopbouw, masterclasses

› Normen (Normenkader iso27002)

› Benchmark IB(P) 2015, 2016, 2017

 Regiegroep IBP in het MBO

› saMBO-ICT

› Samen met Kennisnet en SURF

› Regiegroep: 6 instellingen + vertegenwoordiger sambo-ict, kennisnet en surf

› Netwerk IBP ( 4 bijeenkomsten / jaar)

› Elke instelling heeft lid IBP-netwerk (IBP-contactpersoon en/of FG)
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Normenkader - clusters

 Beleid en organisatie

 Personeel

 Ruimten en apparatuur

 Continuïteit

 Vertrouwelijkheid en integriteit 

(toegang)

 Controle en logging

Toegevoegd:

 Privacy
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Normenkader – clusters  & Zadkine

 Beleid en organisatie

 Personeel

 Ruimten en apparatuur

 Continuïteit

 Vertrouwelijkheid en integriteit (toegang)

 Controle en logging

Toegevoegd:

 Privacy

Studentenadministratie en AVG – wat moet je ermee?     11 juni 2018 6

 beleidsplan vastgesteld

 Awareness campagne

 Inrichten meldingensysteem (Topdesk)

 voornaamste onderwerp Awareness campagne
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Awareness campagne Zadkine
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Aandacht

Herkenning

Nieuwsgierig

Erkenning

Kennis

Gedrag

Gedragsverandering
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Awareness campagne Zadkine

 Posters, flyers, nieuwsbrief e.d.

 Presentaties

› bij teams

› Ruimte voor vragen/discussie

 Intranet / portaal: FAQ, tips enz.

 Awareness is nooit af

› Herhaling

› Vragen beantwoorden

› E-learning

Inhoud
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Awareness campagne Zadkine
Ervaring
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Samen verbeteren

Positief

Gezamenlijk

“Schat aan informatie”

Meldpunt
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Awareness campagne Zadkine
Ervaring

Studentenadministratie en AVG – wat moet je ermee?     11 juni 2018 10

Samen verbeteren

• Veel meldingen en vragen collega’s

• Belangrijk: neem dit serieus:

 Hierop acteren

 Pas project planning aan

• Gewenste antwoorden met ja of nee – is er vaak niet
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Vragen en antwoorden

Welke informatie moet ik waar opslaan?
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Welke informatie heb ik ECHT nodig en 
waarvoor?

Moet ik het opslaan en 
bewaren?

Wat is de beste

plek?
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Vragen en antwoorden

Wat betekent dit praktisch?
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1. (Bijzondere) persoonsgegevens in EduArte of 

Zadkine InSite

• Toegangsrechten/beveiliging centraal geregeld

• Backup gegarandeerd

• Minimale maar ook maximale bewaartermijnen 

bewaakt

2. Maak voor (bijzondere) persoonsgegevens géén 

gebruik van:

• Bestanden op C-schijf

• USB-sticks of externe harde schijven

• via e-mail versturen

 Op OneDrive en TeamSite delen*

3. Exports (met persoonsgegevens) niet 

opslaan

• NIET VIA EMAIL delen.

• Ook papieren dossiers!!

* Tijdelijk bewerken op OneDrive of TeamSite
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Vragen en antwoorden

 Mag je studentinformatie delen met leerplicht ambtenaren?

› Ja, dat mag, maar uitsluitend via het verzuimloket DUO.

 Leerplicht ambtenaar vraagt aanvullen info, omdat hij die niet krijgt via DUO.

› Ga je hier op in?

 Nee, als info niet via DUO komt, heeft hij er geen recht op.

 Leerplicht ambtenaar vraagt om persoonlijke info over student en zegt dat hij hier recht op heeft.

› Wat doe je?

 Overleg eerst met je leidinggevende

 Vraag de ambtenaar volgens welke grondslag de FG van de gemeente dit baseert

Met wie mag ik informatie delen?
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Vragen en antwoorden

Mag ik informatie delen met ouders?
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KADERS LEEFTIJD:

Bij studenten:

 < 16 jr: 

› toestemming ouders nodig

› Ouders/wettelijke vertegenwoordiger 

heeft NAMENS student recht op inzage.

 ≥ 18 jr: 

› Meerderjarig en handelingsbekwaam

› Student beslist alles zelf 

(ook inschrijving, cursusgeld e.d.).
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Vragen en antwoorden

Mag ik informatie delen met ouders?
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Bij studenten:

 ≥ 16 en < 18 jr:

› Student beslist zelf over privacy, dus ook over inzien gegevens.

› Wet op VO kent speciale regeling voor inzage ouders,

› WEB kent deze speciale regeling NIET.  student beslist zelf over inzage door ouders 

(moet actieve keuze zijn!)

› Spanning met familierecht:

 Bv. Student beslist: ouders niet informeren over voortgang, maar ze moeten wel mee 

tekenen in OOK en BPVO (POK).

 Ouders hebben recht op minimum aan informatie over voortgang (bv 3 rapportages/jr).

Instelling moet zelf afweging maken wat in belang student is!
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Vragen en antwoorden

 Wat laat je wel en wat laat je niet zien bij inspectie bezoek?

Inspectie-bezoek?
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Inzage toegestaan

Onder begeleiding van een Zadkine 

medewerker mag de inspecteur inzien:

 Inschrijving (NAW, Opleiding, 

Onderwijsovereenkomst, BPV en POK)

 Specifieke maatregelen t.b.v. een 

student (extra begeleiding, extra 

examentijd, hulpmiddelen e.d.)

 Presentie-gegevens

 Studieresultaten

Inzage NIET toegestaan

Vertrouwelijke gegevens in EduArte, bv

 begeleidingsgegevens van SLB,

 intake- en zorgdossiers 

zijn altijd vertrouwelijk. 

Toegang alleen voor de direct betrokken 

begeleider(s) van de student.

Inspecteur krijgt dus geen inzage.

Standpunt heeft tot discussie geleid !
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Vragen en antwoorden

7 GOUDEN REGELS
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1. Vraag om toestemming

2. Deel alleen met personen die betrokken zijn

3. Minimaliseer de informatie die je deelt met externe partners

4. Verzamel geen gegevens buiten het SIS

5. Let in het bijzonder op bijzondere persoonsgegevens

6. “Vragen staat toch vrij” is niet altijd het geval

7. Sommige zorgmedewerkers delen geen informatie
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Dataregister
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Overzicht van verwerkingen

 Verwerken: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, uitwisselen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, 

uitwissen of vernietigen van gegevens;

 Overzicht nodig van:

› WELKE persoonsgegevens

› WAT gebeurt er met de gegevens

› Welke GRONDSLAG is er voor de verwerking

 Dit overzicht moet je de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunnen overhandigen

 De Functionaris Gegevensbescherming (FG) beheert dit overzicht op de instelling.
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Vragen ?
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