
Netwerkbijeenkomst IBP mbo
Bijeenkomst FG’s

Utrecht, 3 oktober 2019

Peter Vermeijs
Job Vos 



2

Programma (11.00 – 13.30 uur)
► Kennismaking en verwachtingen

► Toetsingskader privacy

► Rondje veld

► Korte evaluatie FG’s in het mbo

► Mededelingen en actualiteiten

► Volgende bijeenkomsten 

► Lunch
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Kennismaking en verwachtingen
► Bijeenkomst FG’s in het mbo: 

► Voorafgaand aan Netwerk IBP mbo
► Valt onder Regiegroep IBP 
► Géén werkgroep

► Afspraken tijdens bijeenkomst:
► Vertrouwelijkheid
► Persoonlijke titel
► ‘Chatham House Rules’ van toepassing

► Verwachtingen 

11.00 – 11.15 (Job Vos)



4

Toetsingskader privacy
► De Regiegroep IBP mbo heeft in september 2019 de 

aangepaste documenten van het Framework IBP mbo 
aangenomen. De documenten rondom privacy worden 
besproken en toegelicht. 

► Privacy Compliance Kader: https://www.sambo-
ict.nl/IBPDOC2B

► Toetsingskader privacy: https://www.sambo-ict.nl/ibpdoc7

11.15 – 11.35 (Peter Vermeijs)

https://www.sambo-ict.nl/IBPDOC2B
https://www.sambo-ict.nl/ibpdoc7
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Rondje veld: privacy in het mbo
► 27 nov komt Aleid Wolfsen bij ALV van de MBO Raad. Juristen 

van instellingen zijn gevraagd vragen in te dienen. – Peter 
Vermeijs

► Hoe gaan FG’s nu om met klachten? Wordt hier de 
klachtenprocedure van de instelling voor gevolgd, de 
ombudsman geraadpleegd of is er een aparte procedure? –
Peter Vermeijs 

► Prangende vragen uit de zaal: wat speelt er en wat leeft er in 
het mbo rondom privacy? – Job Vos 

11.35 – 12.20
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Korte evaluatie FG’s in het mbo
► Na 496 dagen AVG: hoe vergaat het de FG’s in het mbo? 

► Waar lopen FG’s tegen aan, hoe zijn de gepositioneerd t.o.v. 
het CvB, etc. 

12.20 – 12.40 (Job Vos)
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Mededelingen en actualiteiten
► Video opnames lio’s en stagiaires: de AP komt na vragen van 

de VO-raad in oktober met antwoorden 
(https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Aanpak-IBP-
antwoorden-op-vragen-rondom-privacy-bij-stages-van-
studenten-van-pabos-en-lerarenopleidingen-versie-1.1.pdf) –
Job Vos

► ECK-iD Nvz, VVA (VO/MBO) – Peter Vermeijs 

► 16 - 18 jaar – Peter Vermeijs 

12.40 – 12.55  

https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Aanpak-IBP-antwoorden-op-vragen-rondom-privacy-bij-stages-van-studenten-van-pabos-en-lerarenopleidingen-versie-1.1.pdf
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Programma volgende keer
► Wat is de behoefte om te bespreken voor een volgende 

bijeenkomst, moet er een spreker uitgenodigd worden, etc? 

► Aansluitend: lunch in de zaal

► Aanvang Netwerkbijeenkomst IBP mbo: 13.30 uur 

12.55 – 13.00 


