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Privacybeleid is iets voor het schoolbestuur en de -directie, daar moet
je leraren niet mee lastigvallen!!
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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%.
Gegeven toelichtingen per antwoordcategorie
Enigszins mee eens
− Als leerkracht ben je wel degelijk verantwoordelijk om je aan deze regelgeving te
houden m.b.t. je leerlinggegevens. Ik hoop echter dat directie en bestuur de
leerkrachten hierbij goed adviseren en op de hoogte houden.
− Beleid moet uitgezet worden door directie en bestuur. Maar: de leraren hebben wel
degelijk te maken met het privacybeleid, want zij hebben te maken met de
uitvoering hiervan in de dagelijkse gang van zaken! Zij zullen dus heel goed op de
hoogte moeten zijn van de afspraken en de veranderingen betreffende de nieuwe
wetgeving.
− Het beleid moet eenvoudig zijn en op een goede manier met de leerkrachten worden
gecommuniceerd. Organisatorische zaken omtrent het beleid moeten niet bij de
leerkrachten liggen.
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Het is in eerste instantie iets voor besturen, maar leerkrachten zullen het ook (voor
een deel) moeten uitvoeren. Het moet dus makkelijk uitvoerbaar zijn.
Het moet duidelijk zijn wat wel of niet mag. Ik vind het een taak voor besturen om
op dat niveau beleid te maken.

Enigszins mee oneens
− In de praktijk zul je er rekening mee moeten houden; dus moet je op de hoogte zijn.
Mee oneens
− Beleid wel, maar in praktijk is het de leerkracht die zaken goed moet volgen,
neerzetten.
− Het is de verantwoordelijkheid van de directie dat leraren bekend zijn met de
privacywetgeving, maar de leraren gaan met de kinderen om dus moeten zij wel
kennis hebben van de inhoud van het beleid.
− Iedereen moet er rekening mee houden en het toepassen.
− Leerkracht is ook verantwoordelijk en moet kennis hebben van wat wel en niet mag.
Eigenaarschap over gegevens van leerlingen en niet altijd via directie.
− Natuurlijk is het aan het schoolbestuur en de directie als eindverantwoordelijken om
er op toe te zien dat processen en systemen volgens de nieuwe privacywetgeving
worden ingericht. Leerkrachten zijn een schakel in de processen en kunnen in de
systemen. Daarom moeten zijn bekend zijn met de nieuwe privacywetgeving en er
naar handelen.
Helemaal mee oneens
− Als je de consequenties weet van waar je al de fout mee ingaat, kun je je niet
permitteren niet op de hoogte te zijn!
− De basis moet geregeld zijn door bestuur en directie. De leraren moeten zich er aan
houden en volgens de protocollen gaan werken .
− Dit privacy beleid, heeft alleen maar zin als dit schoolbreed wordt toegepast. Ook in
de communicatie binnen het team onderling, als het leerlingen betreft.
− Helaas... Als docent heb je er veel, heel veel mee te maken. Je hebt als docent te
maken met een kwetsbare groep. Hoe vaak hoor je bij de kassa van de supermarkt
niet de verhalen over een bepaalde leerling. Welke leerlinggegevens heb jij op je
(onbeschermde) usb stick staan? Haal jij je mail op via je telefoon, is die dan genoeg
beveiligd? Loop ook jij weg van je werkplek terwijl de schermbeveiliging niet
aanstaat? De docent is het kwetsbare deel in de privacy, die moet zoeker betrokken
worden in (de uitvoering van) het beleid.
− Het bestuur moet daar misschien iets voor regelen, maar nooit zonder de mensen
over wie het gaat toestemming te vragen. Privacy gaat over privézaken.
− Ook de leraren zullen goed op de hoogte moeten zijn van het nieuwe beleid en
handelen volgens de wet.
− Ook leerkrachten moeten bewust zijn van deze regels en ook zelf daaraan houden.
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