WAAR ZITTEN DE RISICO’S EN WAT MAG ER WEL EN NIET?

besturen bereiden zich
samen voor op de avg
De privacyregels gaan strenger worden. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Wat gaat dat precies betekenen voor scholen en hun besturen? Op Voorne-Putten
laten alle po-besturen zich hierover gezamenlijk informeren en waar nodig bijscholen.
TEKST MARIJKE NIJBOER
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Z

o langzamerhand weten al haar medewerkers
wel dat er nieuwe privacywetgeving aankomt,
zegt Willeke Lageweg, bestuursmanager bij
PRIMOvpr (Voorne-Putten en regio, 20 scholen). ‘Verschillende systemen waar wij mee werken, zoals het leerlingvolgsysteem, attenderen ons daarop. Het
onderwerp leeft ook bij de collega’s. Als we bijvoorbeeld dossiers
van leerlingen doorsturen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs, hoor ik regelmatig: ’Nou, binnenkort mag dat niet meer.’
Maar of dat klopt, en wat de verdere consequenties zijn …?’

PRIMOvpr besloot samen met de vier andere besturen voor
primair onderwijs en twee samenwerkingsverbanden op VoornePutten om zich op de AVG te laten voorbereiden door de CEDGroep. Die gezamenlijke aanpak lag voor de hand: de besturen
van de genoemde organisaties zitten in één pand, samen met
onderwijskantoor De Cirkel, dat hun administratieve bedrijfsvoering verzorgt. ‘De bestuurders overleggen regelmatig, maar
treﬀen elkaar ook informeel bij de koﬃeautomaat’, schetst
Lageweg. ‘Eén van hen kreeg deze begeleiding onder ogen en
stelde aan de anderen voor om deze in te kopen. Zo gaat het hier
met veel goede ideeën.’
FUNCTIONARIS INHUREN

De besturen huren samen een functionaris voor gegevensbescherming (FG) in bij de CED-Groep. ‘We hebben overwogen om
daarvoor iemand in dienst te nemen’, vertelt Martijn de Haas,
leidinggevende op onderwijskantoor De Cirkel. ‘Maar daarvoor
is de tijd nog niet rijp. We zijn namelijk met een organisatieverandering bezig. We werken nu samen op het gebied van HRM
en ﬁnance en hebben een gezamenlijke vervangingspool, maar
daar komen ook huisvesting, ICT en inkoop bij. De functionaris
gegevensbescherming past straks goed in die nieuwe organisatie.’
Een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende besturen laat
zich tijdens zes bijeenkomsten trainen in het werken volgens de
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regels van de AVG. Daarbij gaat er aandacht naar zaken als de
privacyrechten van alle betrokkenen in de scholen, verwerkersovereenkomsten, toestemmingsverklaringen en de meldplicht bij
datalekken. Ieder verspreidt de kennis daarna binnen de eigen
organisatie. De Haas is één van de trainees. ‘Zelf heb ik vooral te
maken met personeelsgegevens’, vertelt hij. ‘Ik heb een redelijk
beeld van welke stappen ik zelf moet zetten. Maar ik vind het wel
ﬁjn om straks te kunnen sparren over de aanpassingen die nodig
zijn in onze organisatie.’
RISICOMATRIX

‘

te vinden. Daarnaast biedt de CED-Groep ook een e-learningmodule aan, waarbij medewerkers zich op een interactieve manier
voorbereiden op de AVG.
DATALEK

Een paar weken geleden zat bestuursmanager Lageweg met een
groepje mensen in een klaslokaal te vergaderen en kwam het
gesprek op de AVG. ‘Een van ons merkte op dat het digibord nog
aanstond. Dat zou een behoorlijk datalek
kunnen zijn. Een handige hacker kan langs
die weg misschien wel in het computersysteem van de school komen.’ Niemand
weet op dit moment goed waar de risico’s
zitten en wat er wel en niet mag, zegt zij.
‘Dus wij gaan ongetwijfeld heel wat
onvoorziene dingen tegenkomen in die
eerste trainingsbijeenkomsten. We laten ons
ook graag vertellen wat er beter moet worden georganiseerd in onze scholen en op het bestuurskantoor. Ik
denk dat we ons zeker bewuster gaan worden van de risico’s. In
deze tijd van hacking en sociale media is voorzichtigheid hard
nodig. Tegelijkertijd willen we ervoor waken om té voorzichtig
te worden. De situatie moet wel werkbaar blijven. Ik denk dat dit
traject ons nieuwe inzichten gaat brengen waar we nu nog geen
weet van hebben.’

Voor veel
mensen is die
nieuwe wetgeving
nu nog een
doemscenario.

De adviseur van de CED-Groep zal samen
met de onderwijsinstellingen de door hen
gebruikte documenten scannen. En met
behulp van een risicomatrix zullen de
risico’s op privacyproblemen binnen ieders
werkwijze in kaart worden gebracht.
Lageweg: ‘Als onze getrainde mensen ons
gaandeweg adviseren om ook andere vormen van begeleiding binnen te halen, zullen we dat serieus overwegen. Voor veel mensen
is die nieuwe wetgeving nu nog een doemscenario. Het lijkt net
alsof je niet met elkaar mag mailen; alsof je geen rapporten meer
van de ene naar de andere plek mag sturen. Niemand weet goed
wat er wel en niet mag.’ Mochten de organisaties meer begeleiding willen inhuren, dan is de workshop identiteitsfraude een
optie. Deelnemers krijgen allerlei praktische voorbeelden van
gewenst veilig gedrag. Desgewenst worden ook casussen uit de
eigen onderwijspraktijk geanalyseerd. En eventueel duikt de
cursusleider, met diens toestemming, in de digitale voetsporen
van een van de cursisten. Deelnemers schrikken vaak van de hoeveelheid informatie die, met een beetje zoekwerk, over iemand is

’

meer Weten?
Op www.cedgroep.nl/privacy
vindt u alle informatie over
het AVG-aanbod.
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