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Koert Sauer is sinds enige tijd privacy officer 

bij Koers VO, het samenwerkingsverband pas-

send voortgezet onderwijs in de regio Rotter-

dam. Een taak die hij combineert met zijn werk 

als beleidsmedewerker. Hij houdt zich sinds 

2017 bezig met alles rondom AVG. ‘Afgezien 

van een gehackte website in het verre verleden 

hebben we nooit te maken gehad met klachten 

of problemen rond privacy. Toch heeft dit 

onderwerp altijd mijn belangstelling gehad. 

Het thema sprak weinig collega’s aan, maar 

inmiddels hebben we zelfs een werkgroep.’

Als duidelijk wordt dat de AVG daadwerkelijk 

van kracht zal worden, houden Koert en zijn 

collega’s eerst het bestaande privacyregle-

ment tegen het licht. ‘Toen bleek dat we met 

achterstallig onderhoud te maken hadden. 

We hadden een aantal zaken onvoldoende 

vastgelegd.’ Ondanks ondersteuning vanuit 

organisaties als de VO-raad en PO-Raad en 

overleg met andere samenwerkingsverban-

den blijkt het aan kennis en vaardigheden te 

ontbreken om echte stappen te kunnen zetten: 

‘We dachten dat een goede tool ons wel op 

weg kon helpen, maar ook dat bleek tegen te 

vallen. Zonder goede ondersteuning kwamen 

we er niet uit.’

Mensenrechten
Op de zoektocht naar ondersteuning komt 

Koers VO uit bij de CED-Groep. ‘Zij beschik-

ken over veel expertise, kennen het onderwijs 

en voeren al heel lang begeleidingstrajecten 

uit.’ Bij de start van het begeleidingstraject in 

maart vorig jaar beseffen de medewerkers in 

één klap dat de AVG niet het zoveelste afvink-

protocol is, maar over basale rechten van de 

mens gaat. Koert: ‘De begeleiders hadden 

voorafgaand aan de eerste bijeenkomst en met 

toestemming van de betrokkenen gecheckt 

wat er online over hen te vinden was. Daarbij 

was zelfs op basis van vindbare gegevens een 

fake account van iemand aangemaakt. Toen 

werd voor iedereen het belang van een goede 

aanpak duidelijk.’ Het AVG-traject was op 25 

mei 2018 nog niet af: ‘Telkens doen zich weer 

nieuwe feiten voor of is onduidelijk wie er bij 

gegevensoverdracht verantwoordelijk is.’

Netwerkbijeenkomsten
Daarom zorgt de CED-Groep naast bege-

leiding ook voor blijvende ondersteuning. 

Accountmanager Angela Groen: ‘Wij houden 

ons aanbod zo praktisch mogelijk en laten 

medewerkers zien waar de AVG hen in hun 

werk raakt. Op alle niveaus: voor de klas, in 

de school en bij bestuursbureaus. Toch zijn 

er voortdurend nieuwe ontwikkelingen die om 

nieuwe antwoorden vragen. Wij kunnen in dat 

geval ontzorgen door bijvoorbeeld gesprek-

ken te voeren met externe partijen. We bieden 

ook netwerkbijeenkomsten, voor klanten voor 

wie wij als externe functionaris gegevensbe-

scherming fungeren. Tijdens zo’n bijeenkomst 

praten we mensen bij over nieuwe wet- en 

regelgeving en kan er met en van elkaar 

geleerd worden. Dat is heel handig omdat je 

daar collega’s ontmoet die met vergelijkbare 

problematieken te maken hebben en die in 

samenspraak met ons misschien wel een op-

lossing bedacht hebben die jou van pas komt.’
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Tekst Ronald Buitelaar

Graag of niet, onderwijsorganisaties móeten aan de slag met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), die geldt sinds mei 2018. De CED-

Groep ontwikkelde aanbod om scholen, besturen en samenwerkingsverbanden 

te ontzorgen. ‘Het voordeel is dat wij niet alleen over AVG-kennis beschikken, 

maar ook het onderwijs door en door kennen. Wij kunnen écht meedenken en 

maatwerk leveren.’

Meer weten?
Angela Groen
a.groen@cedgroep.nl

Een greep uit het AVG-aanbod van de CED-
Groep, dat zowel geheel als modulair kan 
worden afgenomen:

• Workshop Gegevensbescherming op 
school 

 Medewerkers bewust maken van en 

leren omgaan met persoonsgegevens.

• E-learningmodule Bewustwording AVG
 Een actuele en toegankelijke e-learning-

module waarmee medewerkers en leer-

krachten in het primair onderwijs snel en 

goed op de hoogte raken van de AVG.

• Functionaris Gegevensbescherming
 Verplichte specialist die zelf opgeleid of 

aangesteld kan worden, maar ook via de 

CED-Groep kan worden ingehuurd. 

• Traject databescherming
 Begeleiding bij de implementatie van de 

AVG binnen een bestuur met oa. privacy-

rechten van betrokkenen, verwerkers-

overeenkomsten, toestemmingsverkla-

ringen en meldplicht datalekken.

• Studiedag(deel) AVG
 Studiedag(delen) op maat over de AVG. 

Afgestemd op eigen wensen en behoeften 

van de organisatie. 

Vul op www.cedgroep.nl/avg tien vragen 

in over privacy-onderwerpen waar u als 

school mee te maken kunt krijgen. De 

resultaten krijgt u binnen enkele minuten in 

uw mailbox.


