Privacybeleid is iets voor
besturen en directies van scholen, daar
moet je leraren niet mee lastigvallen!
Interview met Angela Groen-Vendrig, projectleider AVG

Het onderwijsforum van de CED-Groep legt professionals uit het onderwijsveld regelmatig een stelling
voor. Een van de laatste stellingen luidde: ‘Privacy beleid is iets voor het besturen en directies van school,
daar moet je leraren niet mee lastigvallen!.’ In totaal hebben 32 forumleden hun mening over deze stelling
gegeven. De grootste groep is het oneens of helemaal mee oneens met deze stelling: samen 62%.
Projectleider AVG Angela Groen van de CED-Groep is het ‘helemaal oneens’ met de stelling. ‘Leerkrachten
moeten zich echt bewust zijn van privacy en gegevensbescherming.’
Angela, waarom ben je het helemaal oneens met de stelling?
A.: ‘Leerkrachten werken met veel bijzondere persoonsgegevens en moeten zich heel bewust zijn van de
mogelijke consequenties die er kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld een datalek. Als iemand een telefoon,
laptop of usb-stick kwijt is, is het van belang dat hij/zij snapt dat dit consequenties kan hebben voor
leerlingen of ouders. Daarom is het echt van belang dat zij bewust omgaan met hun eigen privacy en de
privacy van de kinderen waar ze mee werken. Ik ben blij dat tweederde van de forumleden inziet dat dit
belangrijk is, had ik niet verwacht.’
Maar met beleid moet je docenten toch niet lastigvallen?
A.: ’Jawel, want ze moeten het beleid kennen, dus die bewustwording is essentieel. Leerkrachten moeten
direct de juiste stappen ondernemen bij het vermoeden van een mogelijk datalek om zoveel mogelijk
schade voor betrokkenen te voorkomen of minimaliseren.
Leerkrachten moeten dus niet bang zijn om het verlies van bijvoorbeeld een usb-stick te melden. Als zij
niet op de hoogte zijn van welke consequenties dit kan hebben voor anderen, dan gaan ze daar veel
lichtvoetiger mee om. Stel dat er een foto van een kind op die usb-stick staat die later opduikt op een
Russische pornosite, dan schrik je natuurlijk enorm als blijkt dat die foto van de school vandaan komt.’
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoe bereidt de
CED-Groep scholen voor?
A.: ‘We begeleiden schoolbesturen met de implementatie van het stappenplan om AVG-proof te worden.
Om AVG-proof te worden moet je namelijk een groot aantal stappen doorlopen om te voldoen aan de
nieuwe Europese wetgeving. Niet alleen een aantal documenten aanpassen en bekendmaken, maar –
dat is in ons traject heel belangrijk – werken aan de bewustwording van de medewerkers is essentieel.’
Er zijn veel aanbieders op AVG-gebied. Waarin is de CED-Groep onderscheidend?
A.: ‘Veel van die kleine ICT- of juridische bedrijfjes begeleiden alleen het documentenstuk, hebben geen
kennis van het onderwijs, en daarin merk je dat er ook zaken vergeten worden die wij wel meenemen.
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Dat hele bewustwordingsstuk zien we bij niemand terug. Ook merken wij bij klanten dat ze het prettig
vinden dat wij zoveel verstand hebben van onderwijs, dat wij de praktijk kennen.’

De wet AVG gaat 25 mei in, zijn scholen nog op tijd voor het volgen van een traject?
A.: ‘Zeker, want de Autoriteit Persoonsgegevens, die gaat controleren of bedrijven zich aan de wet
houden, heeft aangegeven dat het onderwijs wat meer tijd zal krijgen om alles op orde te krijgen voor
deze wet. Je moet echter wel aan kunnen tonen dat je er serieus mee gestart bent. Sowieso moet je
de Functionaris Gegevensbescherming geregeld hebben voor eind mei. Dus het is wel handig om
haast te maken. Later een AVG-traject starten kan ook, maar je moet je wel bewust zijn van de risico’s
die je dan loopt.’

Het aanbod van de CED-Groep bestaat uit verschillende onderdelen die u geheel of modulair
kunt afnemen. U kunt kiezen uit een workshop Identiteitsfraude, een e-learningmodule over de
AVG, een veiligheidscontrole en een compleet bestuursbegeleidingstraject. De CED-Groep kan
ook een functionaris Gegevensbescherming leveren of opleiden die in staat is uw organisatie te
adviseren over te ondernemen stappen.
Bestuur Prisma Almere, bestuur Palet Primair in Huizen, Mytylscholen Den Bosch en
omgeving (vijf aparte scholen), PO-scholen en Samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio
Voorne-Putten en regio (PRIMOvpr) kozen allemaal voor de CED-Groep. Lees de ervaringen
van PRIMOvpr op onze website www.cedgroep.nl/avg

Meer weten over het AVG-traject?
Angela Groen-Vendrig, a.groen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/avg

Ook uw mening geven over onderwijstrends? Geef u op bij het Onderwijsforum!
www.cedgroep.nl/onderwijsforum
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