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Privacykaart INNOVO directie – IB-er 

 

Begrippen 
IBP: Informatiebeveiliging en privacy; betreft het beveiligen van privacygevoelige gegevens en het correct 
omgaan met de privacy van personen. 

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming is de wettelijke basis van de IBP. 

Privacy: Privacy is een grondrecht en omvat het recht om met rust te worden gelaten; het recht om te weten en 
te bepalen wat er met gegevens over jou gebeurt en om te weten wie de beschikking heeft over jouw gegevens. 

Persoonsgegevens: Privacywetgeving gaat over persoonsgegevens en dat zijn alle gegevens, waarmee direct of 
indirect een natuurlijk persoon (mens) kan worden geïdentificeerd. Denk aan: naam, BSN-nummer, 
geboortedatum, telefoonnummer of IP-adres; maar ook aan het volgen of vastleggen van gedrag, handelen van 
personen via  foto’s, films, schoolwebsite, social media, e.d. 

Bijzondere persoonsgegevens: Gevoelige informatie over leerlingen en medewerkers, zoals informatie over 
gezondheid, gedragsproblemen, politieke voorkeur, godsdienst, seksuele voorkeur of een problematische 
thuissituatie. Deze mogen niet worden gebruikt, tenzij de wet daar toestemming voor geeft. 

Privacygevoelige gegevens: Persoonsgegevens en Bijzondere persoonsgegevens. 

Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, valt onder de wettelijke bescherming: on-line en 
off-line persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen én uitwisselen. 

Toestemming van een betrokkene: Een bewuste, actieve handeling van de betrokkene, waaruit blijkt dat deze 
uitdrukkelijk akkoord gaat dat zijn/haar persoonsgegevens, of van zijn/haar kinderen tot 16 jaar, worden verwerkt. 
Het moet duidelijk zijn waar specifiek toestemming voor wordt gevraagd: vooraf is de betrokkene geïnformeerd 
voor welk doel de gegevens gebruikt gaan worden. Een opt-out – geen bezwaar, tenzij gemeld - is geen 
goedkeuring, evenmin als een toevoeging op een aanmeldformulier of via aanpassing van de schoolregels. 
Ouders moeten periodiek ondubbelzinnig toestemming hebben gegeven door plaatsing van een handtekening. 
Ouders worden tenminste één keer per jaar specifiek gevraagd een keuze te maken voor de handhaving van de 
toestemming of intrekking daarvan. INNOVO hanteert daartoe centraal een toestemmingformulier dat via de 
ouderportal wordt ingevuld. 

Beveiligingsincident: Van een beveiligingsincident is sprake, wanneer er iets gebeurt met informatie en/of 
informatiesystemen, waarbij de kans aanwezig is dat de vertrouwelijkheid, de integriteit of de beschikbaarheid 
hiervan in gevaar is, of kan komen. 

Datalek: Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij het risico groot is dat onbevoegden zich toegang kunnen 
verschaffen tot persoonsgegevens. Er is dan sprake van verloren raken van persoonsgegevens of van een 
onrechtmatige verwerking, wanneer mogelijke toegang tot 
persoonsgegevens door onbevoegden redelijkerwijs niet kan 
worden uitgesloten. Voorbeelden van een datalek zijn het 
verlies van een USB-stick of laptop met privacy-gevoelige 
gegevens, of het sturen van een mailing met adressen in het 
CC-veld (in plaats van het BCC-veld), verlies van inlog-
gegevens, school- of werkprestaties. Een datalek moet binnen 
72 uur via INNOVO gemeld worden bij de toezichthouder. 
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Vijf Vuistregels: 

1. Doel en doelbinding : Worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor dat doel dat ik 
vooraf heb vastgelegd? 

2. Grondslag: Kan ik aantonen, dat ik deze gegevens mag verwerken? Is er minimaal één 
wettelijke grond voor de verwerking? Heb ik toestemming of is er een gerechtvaardigd belang. 

3. Dataminimalisatie: Gebruik ik alleen die minimale gegevens die noodzakelijk zijn om het 
vastgestelde doel te verwezenlijken? Kan ik met minder of bijvoorbeeld anonieme gegevens 
werken? Bewaar ik de gegevens niet langer dan strikt nodig? 

4. Transparantie: Heb ik de leerling en/of de ouders vooraf uitgelegd, waarom welke gegevens worden gebruikt 
en met wie deze worden gedeeld? 

5. Data-integriteit: Kloppen de persoonsgegevens die ik gebruik nog steeds? Zijn de gegevens voor de juiste 
mensen beschikbaar? Heb ik onjuiste gegevens gecorrigeerd of verwijderd? 

Stappen 
1. Gedrag en bewustwording: Agendeer privacy op het teamoverleg. Aandacht voor aanpassingen in manier 

van werken en (ICT)deskundigheid in kader van veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.  

2. Gegevens: Breng in kaart welke gegevens van leerlingen en personeel worden opgeslagen. Pas de Vijf 
Vuistregels strikt toe en verwijder gegevens, die daaraan niet voldoen. Vernietig de documenten/ data 
waarvan de bewaartermijn is verstreken. Zie ook de instructie in het Dataregister. De IB-er ziet toe op de 
kwaliteit en dataminimalisatie van de vastgelegde verslagen. Gegevens worden alleen opgeslagen in het 
leerlingenadministratieprogramma Eduscope en de afgesproken digitale volgsystemen en datamappen. Alle 
nieuwe privacygevoelige gegevens die op papier zijn verkregen, worden voortaan alleen gedigitaliseerd 
opgeslagen. 

3. Gegevenstoegang: Leg vast wie bij welke gegevens mag komen. Dit geldt voor alle gegevens die gekoppeld 
zijn aan een persoon. INNOVO- beleid is dat leerkrachten en onderwijsondersteuners in principe alléén 
toegang hebben tot zorgdossiers van leerlingen waar zij (mede)verantwoordelijkheid voor dragen. De IB-er 
heeft toegang tot alle zorggegevens. Alleen de directeur heeft toegang tot alle gegevens, waaronder ook de 
personeelsgegevens. De grondslag voor toegang moet steeds worden aangetoond door een goed 
onderbouwde taakomschrijving van betreffende personeelsleden. 

4. Opschonen data-toegang: Laat de I-coach of eigen ICT-coördinator de toegang tot alle digitale 
programma’s controleren/ opschonen. Let met name op accounts van oud-medewerkers. 

5. Beeldmateriaal: Foto’s en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens. Voor het gebruik is altijd 
schriftelijke toestemming van ouders nodig. De school is ook verantwoordelijk voor het veilig delen van 
beeldmateriaal. Gebruik een beveiligde site waarbij ouders moeten inloggen. Alleen foto's van kinderen, 
waarvan de ouders toestemming hebben gegeven, mogen worden gedeeld. Voor het maken van foto’s / 
beeldmateriaal door ouders bij bijzondere activiteiten gelden andere regels; zie daarvoor de centrale 
INNOVO-notitie: Omgaan met beeldmateriaal. 

6. Toestemmingsverklaring: Jaarlijks dienen de ouders opnieuw toestemming te geven voor het maken van 
beeldmateriaal. Ook voor het uitwisselen van gegevens aan externen is in een aantal gevallen toestemming 
nodig; zie daarvoor de centrale INNOVO-notitie: Toestemmingsverklaring. 

7. Communicatie ouders: Alleen ouders die met ouderlijk gezag zijn belast, krijgen een inlog van het digitale 
ouderportal. Informeer de ouders jaarlijks via schoolgids, website over het privacybeleid, de genomen 
beveiligingsmaatregelen, welke data worden bewaard en wie deze kan inzien. Benoem ook de rechten van de 
ouders en de klachtenprocedure. Voor nadere uitwerking; zie de centrale INNOVO-notitie: Communicatie 
ouders. 

8. Risico-inventarisatie: De risico-inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd voor bovenschoolse privacy-
afspraken. De FG zal steekproefsgewijs onderzoek doen. Op schoolniveau wordt het privacybeleid jaarlijks 
gecheckt als onderdeel van werkproces 2: Veiligheid. Resultaat en mogelijke consequenties van deze 
inventarisaties worden in teamverband besproken. 

9. Verwerkersovereenkomsten: Verwerkersovereenkomsten worden centraal voor heel INNOVO op 
bestuursniveau afgehandeld. Dat geldt ook voor de enkele schoolspecifieke gegevensverwerker zoals de 
schoolfotograaf: 

10. Datalekken en beveiligingsincidenten: Elk datalek moet bij INNOVO worden gemeld, tenzij er geen enkel 
risico is, dat de privacy van individuen of groepen in het gedrang komt. Het is wel verplicht om op school alle 
beveiligingsincidenten en datalekken te registreren. 


