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1 INLEIDING 

Het onderwijsveld is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) 

informatievoorzieningen. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden 

en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op het gebied van 

informatiebeveiliging en privacy (IPB) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau 

te reduceren en de voortgang van het onderwijs, de ondersteuning van leerlingen en de 

bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.  

Het regelen van IBP begint met een goedgekeurd en bij iedereen bekend gemaakt IBP-beleid. Dat is 

de basis om processen, richtlijnen en procedures rondom IBP uit te werken. 

1.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze 

nieuwe wetgeving sluit aan op technologische ontwikkelingen en globalisering. Door de AVG zijn 

persoonsgegevens van alle EU-inwoners op dezelfde wijze beschermd, ongeacht of hun gegevens in 

Europa of de Verenigde Staten zijn opgeslagen. De AVG is een verordening die rechtstreeks 

verplichtingen oplegt aan degene die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan 

betrokkenen. Organisaties moeten niet alleen de wet naleven, zij moeten met deze nieuwe 

wetgeving ook kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

1.2 Informatiebeveiliging 

Onder informatiebeveiliging wordt verstaan “het treffen en onderhouden van een samenhangend 

pakket aan maatregelen zodat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening gegarandeerd kan 

worden”. 

Informatiebeveiliging richt zich op de volgende aspecten: 

 Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten beschikbaar zijn op de juiste 
momenten.  

 Integriteit: de mate waarin gegevens en/of functionaliteiten juist en volledig zijn.  

 Vertrouwelijkheid: de mate waarin de toegang tot gegevens en/of functionaliteiten beperkt is 
tot degenen die daartoe bevoegd zijn.   

 

Onvoldoende informatiebeveiliging kan leiden tot onacceptabele risico’s bij de uitvoering van 

bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van de instelling. Incidenten en inbreuken in deze processen kunnen 

leiden tot financiële schade en imagoverlies. 

1.3 Privacy 

Het privacy-beleid heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van alle betrokkenen 

binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, waaronder in ieder geval alle medewerkers, 

leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
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1.4 Definities 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan “elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze 

persoon te herleiden is.” 

 

Onder verwerken wordt verstaan “alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met 

persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen”. De wet noemt als voorbeelden van 

verwerking: “Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm 

van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en 

vernietigen van gegevens”. 

 

De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of instantie die vaststelt welke 

persoonsgegevens verwerkt worden en wat het doel is van die verwerking. Het gaat hier om de 

persoon of instantie die formeel en juridisch het initiatief neemt tot het verzamelen van 

persoonsgegevens en daarvoor ook verantwoordelijk is. Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse 

Vallei wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Net als het bevoegd gezag heeft het 

Samenwerkingsverband een eigen wettelijke taak, stelt zelf de doelen voor de gegevensverwerking 

vast en bepaalt zelfstandig met welke middelen de gegevensverwerking wordt uitgevoerd. 

1.5 Vervlechting informatiebeveiliging en privacy 

Bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei wordt het beschermen van persoonsgegevens 

breed geïnterpreteerd. Er is een belangrijke relatie en forse overlap met het aanpalende 

beleidsterrein informatiebeveiliging, waarbij het gaat om de beschikbaarheid, integriteit en de 

vertrouwelijkheid van data, waaronder persoonsgegevens. Op strategisch niveau wordt aandacht 

geschonken aan deze raakvlakken en wordt zowel planmatig als inhoudelijk afstemming gezocht.  

 

Informatiebeveiliging en privacy staan zoals gezegd naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk, en 

worden daarom samengevoegd tot één proces: IBP. Dit beleid, verder te benoemen als IBP-beleid, 

vormt de basis om informatiebeveiliging en privacy binnen het Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei te regelen en vormt de kapstok voor de onderliggende afspraken en procedures. 

Het IBP-beleid binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft betrekking op alle 

leerlingen en hun ouders/verzorgers, medewerkers, de directeur, het bestuur en de ALV. Tevens 

vallen onder het IBP-beleid alle apparaten van waaraf geautoriseerde toegang tot het 

instellingsnetwerk verkregen kan worden.  
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1.6 Doelstelling informatiebeveiligings- en privacy-beleid 

Het IBP-beleid bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft als doel: 

 Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs, de ondersteuning van leerlingen 
en de bedrijfsvoering.   

 Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan Samenwerkingsverband 
Rijn & Gelderse Vallei persoonsgegevens verwerkt, waaronder leerlingen, hun 
ouders/verzorgers en medewerkers. 

 Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan 
beperken (schadebeperking). 

 Bevorderen van transparantie. 
 

Het beleid bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft als doel om de kwaliteit van de 

verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren waarbij een goede balans moet 

worden gevonden tussen privacy, functionaliteit en veiligheid. 

Uitgangspunt is dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene wordt gerespecteerd. De 

gegevens die betrekking hebben op een betrokkene dienen beschermd te worden tegen onwettelijk 

en ongeautoriseerd gebruik dan wel misbruik. Dit brengt met zich mee dat het verwerken van 

persoonsgegevens dient te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en dat persoonsgegevens 

veilig zijn bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.  

1.7 Bescherming van persoonsgegevens 

Naast bovenstaande concrete doelstellingen is een meer algemeen doel het Samenwerkingsverband 

breed creëren van bewustwording van het belang en de noodzaak van het beschermen van 

persoonsgegevens.  

Opslag en verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk. Dit dient met de grootste 

zorgvuldigheid te gebeuren omdat misbruik van persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan 

leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse 

Vallei, maar ook bij het Samenwerkingsverband zelf.  

Met het beschrijven van de maatregelen in dit beleidsdocument beoogt en neemt 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de 

verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren en daarmee te voldoen aan de 

relevante privacywet- en regelgeving.  

Het door het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei gevoerde IBP-beleid wordt bekend 

gemaakt aan alle betrokkenen, en de visie over dit beleid wordt breed uitgedragen. 
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2 BELEIDSUITGANGSPUNTEN EN PRINCIPES 

2.1 Privacy principes 

In overeenstemming met de AVG dient iedere verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan 

onderstaande privacy principes:  

 

Grondslag  

Verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen.  

 

Doel 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking geformuleerd.  

 

Doelbinding  

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op de minst ingrijpende wijze 

en dient in redelijke verhouding te staan tot het beoogde doeleinde.  

 

Dataminimalisatie  

Bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de 

persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde. De gegevens dienen met 

het oog op dat doel toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.  

 

Data-integriteit 

Er worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de te verwerken 

persoonsgegevens juist en actueel zijn. Gegevens die dat niet (meer) zijn, worden vernietigd of 

gewist. 

Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de 

verwerking, hierbij worden de van toepassing zijnde bewaar- en vernietigtermijnen in acht genomen.  

 

Transparantie  
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Iedere betrokkene heeft recht op inzage respectievelijk verbetering, aanvulling, verwijdering of 

afscherming van de in de afzonderlijke verwerkingen hem betreffende persoonsgegevens, en heeft 

het recht van verzet. Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei kan aan betrokkenen op 

transparante wijze verantwoording afleggen over welke gegevens er allemaal verzameld worden en 

over de verwerkingen daarvan en de daarbij gehanteerde principes. Bij alle registraties op vrijwillige 

basis zal aan de betrokkene na toestemming een eenduidige zogenaamde Opt-out procedure (dit is 

de mogelijkheid om de toestemming in te trekken) worden aangeboden. 

 

Overig  

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd volgens de geldende beveiligingsnormen tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging. 

 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is verantwoordelijk voor de naleving van deze 

principes en kan aantonen dat de gegevensverwerking in lijn is met de principes. 

 

2.2 Uitgangspunten informatiebeveiliging en privacy 

Bovenstaande privacy principes leiden concreet tot het volgende:  

 Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei registreert zo min mogelijk persoonsgegevens. 
Deze worden met zo min mogelijk mensen gedeeld. 
 

 De directeur neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging en 
privacy geregeld wordt. De directeur is hierop aan te spreken en legt hier verantwoording over 
af. In termen van de wet is het Samenwerkingsverband de verwerkingsverantwoordelijke.  
 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, in 
het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

 Bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is de verwerking van persoonsgegevens altijd 

gekoppeld aan een specifiek doel en gebaseerd op één van de wettelijke grondslagen. Hierbij 

dient een goede balans te worden aangebracht tussen het belang van Samenwerkingsverband 

Rijn & Gelderse Vallei om persoonsgegevens te verwerken, de belangen van de aangesloten 

schoolbesturen om persoonsgegevens te kunnen verwerken en het belang van betrokkene om in 

een vrije omgeving eigen keuzes te maken met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Bij alle 

verwerkingen van persoonsgegevens op basis van toestemming kunnen betrokkenen te allen 

tijde hun toestemming herzien (opt-out). 

 

 Het Samenwerkingsverband zal alle betrokkenen helder en actief informeren over de 
verwerkingen van hun persoonsgegevens, die zowel direct als indirect zijn verkregen. Ook 
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worden alle betrokkenen gewezen op hun rechten met betrekking tot informatie, inzage, 
verbetering, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, verzet, dataportabiliteit (het 
recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de 
persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft) . 
 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei legt alle verwerkingen van persoonsgegevens vast 
in een dataregister en zal deze up-to-date houden. Het Samenwerkingsverband voldoet hiermee 
aan de documentatieplicht. 
 

 Binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is het veilig en betrouwbaar omgaan met 

informatie de verantwoordelijkheid van iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen 

aan de veiligheid van geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook 

van papieren documenten. Hier is sprake van een belangrijke wederzijdse afhankelijkheid. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is als rechtspersoon eigenaar van de informatie 

die onder haar verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Daarnaast beheert het 

Samenwerkingsverband informatie, waarvan het eigendom (auteursrecht) toebehoort aan 

derden. Medewerkers en ouders/verzorgers worden goed geïnformeerd over de regelgeving 

rondom het gebruik van informatie. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei classificeert informatie en informatiesystemen. De 

classificatie is het uitgangspunt voor de risicoanalyse en de te nemen maatregelen. Er is een 

balans tussen de risico’s die we willen afdekken en de benodigde investeringen en de te nemen 

maatregelen (zie hoofdstuk 3). 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei sluit met alle leveranciers van bedrijfsapplicaties 

verwerkersovereenkomsten af als zij, in opdracht van het Samenwerkingsverband, 

persoonsgegevens verwerken. Dit geldt ook voor andere organisaties indien er gegevens van 

leerlingen of medewerkers worden verstrekt. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verwacht van alle betrokkenen dat zij zich 

‘fatsoenlijk’ gedragen met een eigen verantwoordelijkheid. Het is niet acceptabel dat door al dan 

niet opzettelijk gedrag onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade en/of imagoverlies. 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft hiervoor een gedragscode geformuleerd, 

vastgesteld en geïmplementeerd.  

 

 Informatiebeveiliging en privacy is bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een continu 

proces, waarbij regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd en wordt gekeken of 

aanpassing gewenst is. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei kijkt bij wijzigingen in de infrastructuur of de 

aanschaf van nieuwe (informatie)systemen vóóraf naar de impact hiervan op de 

informatiebeveiliging en privacy, zodat tijdig de juiste maatregelen genomen kunnen worden. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei neemt passende technische (beveiligings-
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)maatregelen om persoonsgegevens en overige data te beschermen tegen de risico’s, die de 

voortgang van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, de privacy en de 

bedrijfsvoering kunnen verstoren.  

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei legt aanvullende afspraken vast over de hierboven 

genoemde technische maatregelen. 

 

 Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zal alle beveiligingsincidenten en datalekken 

vastleggen volgens een vast protocol afhandelen en melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

en eventueel aan de betrokkenen. 

2.3 Reikwijdte 

 Het IBP-beleid binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei geldt voor alle 

medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties 

(inhuur/outsourcing). Onder dit beleid vallen ook alle apparaten van waar geautoriseerde 

toegang tot het netwerk verkregen kan worden. 

 

 Het IBP-beleid heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van alle betrokkenen 

binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei waaronder in ieder geval alle 

medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, (geregistreerde) bezoekers en externe relaties 

(inhuur/outsourcing), evenals op overige betrokkenen waarvan Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei persoonsgegevens verwerkt.  

 

 Het beleid geldt voor die toepassingen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Hieronder valt tevens de gecontroleerde 

informatie, die door het Samenwerkingsverband zelf is gegenereerd en wordt beheerd en de 

niet-gecontroleerde informatie waarop het Samenwerkingsverband kan worden aangesproken 

(bijvoorbeeld uitspraken van medewerkers in discussies, op (persoonlijke pagina’s van) websites 

en of social media). 

 

 Het IBP-beleid geldt voor de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde/systematische verwerking 

van persoonsgegevens, die plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei evenals op de daaraan ten grondslag liggende 

documenten die in een bestand zijn opgenomen. Het IBP-beleid is ook van toepassing op niet-

geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 

bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

 

IBP-beleid heeft binnen Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei raakvlakken met: 

 Algemeen veiligheids- en toegangsbeveiligingsbeleid; met als aandachtspunten 

bedrijfshulpverlening, fysieke toegang en beveiliging, crisismanagement, huisvesting en 

ongevallen. 

 Personeels- en organisatiebeleid; met als aandachtspunten in- en uitstroom van medewerkers, 
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functiewisselingen, functiescheiding en vertrouwensfuncties. 

 IT-beleid; met als aandachtspunten aanschaf, beheer en gebruik van ICT en (digitale) 

leermiddelen. 

 Medezeggenschap van medewerkers. 
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3 CLASSIFICATIE 

3.1 Risico’s  

Belangrijk aspect bij informatiebeveiliging en privacy is de classificatie van gegevens. Hierbij wordt in 

beeld gebracht wat het belang van diverse (sets van) gegevens is opdat er een adequate beveiliging 

aan gegeven kan worden. Hierbij is het doel om de risico’s die de instelling loopt bij de verwerking 

van deze gegevens zo klein mogelijk te maken.  

 

Bij wijzigingen in de infrastructuur of de aanschaf van nieuwe (informatie)systemen, wordt vóóraf 

gekeken naar de impact van de ontwikkelingen en de beoogde verwerkingen op 

informatiebeveiliging en privacy, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Vanaf de 

start van nieuwe (ICT-)projecten wordt rekening gehouden met informatiebeveiliging en privacy. 

3.2 Gehanteerde classificatiestandaard 

Alle informatie heeft waarde, daarom worden alle gegevens en informatiesystemen waarop dit 

beleid van toepassing is, geclassificeerd. Het niveau van de te nemen beveiligingsmaatregelen is 

afhankelijk van de classificatie. De classificatie van informatie is afhankelijk van de gegevens in het 

informatiesysteem en wordt bepaald op basis van risicoanalyses. De risicoanalyse voeren we uit op 

het moment dat we nieuwe informatiesystemen gaan gebruiken binnen het samenwerkingsverband.  

 

Daarbij zijn de volgende kwaliteitsaspecten van informatievoorziening van belang:  

 

Beschikbaarheid: De mate waarin beheersmaatregelen de beschikbaarheid en ongestoorde 

voortgang van de ICT-dienstverlening waarborgen. 

 

Integriteit: De mate waarin de beheersmaatregelen (organisatie, processen en technologie) de 

juistheid, volledigheid en tijdigheid van de ICT-dienstverlening waarborgen.  

 

Vertrouwelijkheid: De mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen, programmatuur of 

apparatuur gebruik kunnen maken van de gegevens of programmatuur, al dan niet gereguleerd door 

(geautomatiseerde) procedures en/of technische maatregelen.  

 

Er is voor de volgende classificatie indeling gekozen:  

 



 

13 
 

Beschikbaarheid 

Classificatie  Gevolg  

Laag  

Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer 

dan 1 week brengt geen merkbare (meetbare) schade toe aan de belangen van 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, medewerkers, leerlingen of 

ouders 

Midden  

Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer 

dan 48 uur brengt merkbare schade toe aan de belangen van 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, medewerkers, leerlingen of 

ouders 

Hoog  

Algeheel verlies of niet beschikbaar zijn van deze informatie gedurende langer 

dan 4 uur brengt merkbare schade toe aan de belangen van 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei, medewerkers, leerlingen of 

ouders 

 

Integriteit 

Classificatie  Gevolg  

Laag  Het bedrijfsproces staat enkele integriteitsfouten toe  

Midden  
Het bedrijfsproces staat zeer weinig integriteitsfouten toe. Bescherming van 

integriteit is absoluut noodzakelijk  

Hoog  Het bedrijfsproces staat geen integriteitsfouten toe  

 

Vertrouwelijkheid 

Classificatie  Gevolg  

Laag  

Informatie mag of moet toegankelijk zijn voor alle of grote groepen 

medewerkers, leerlingen en ouders. Vertrouwelijkheid is gering. Voorbeeld is de 

website van Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.  

Midden  
Informatie mag alleen toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers. De 

informatie is vertrouwelijk.  
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Hoog  

Informatie is zeer vertrouwelijk, alleen bedoeld voor specifiek benoemde 

personen, waarbij onbedoeld bekend worden buiten deze groep grote schade 

kan toe brengen.  
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4 Wet- en regelgeving 

 

De uitwerking van het beleid voldoet aan alle van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, 
waaronder: 

 

Wet passend onderwijs 
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om 

hun wettelijke taken goed te kunnen uitoefenen.  

 
Wet op het primair onderwijs en/of Wet voortgezet onderwijs en/of Wet op de expertisecentra 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft een kwaliteitszorgsysteem, waarin (onder meer) 

het zorgvuldig omgaan met gegevens in de leerlingenadministratie is gewaarborgd.  

 

Wet onderwijstoezicht 
De Wet op het onderwijstoezicht (WOT) regelt de manier waarop in Nederland toezicht wordt 

gehouden op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft de wettelijke vereisten (juistheid en 

nauwkeurigheid van gegevens en passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies 

en onrechtmatige verwerking) geïmplementeerd via het IBP-beleid. Vanaf 1 januari 2016 geldt dit 

ook voor de Meldplicht Datalekken.  

 

Archiefwet 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei houdt zich aan de voorschriften uit de Archiefwet en 

het Archiefbesluit over de wijze waarop omgegaan moet worden met informatie vastgelegd in 

(gedigitaliseerde) documenten, informatiesystemen, websites, e.d. 

 
Leerplichtwet 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei houdt zich aan de wettelijke vereisten die vanuit de 

Leerplichtwet aan haar worden gesteld. 

 

Auteurswet 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verspreidt geen originele werken zonder dat daarvoor 

toestemming is verkregen van de eigenaar van de auteursrechten. Dit impliceert ook dat 
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Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei het gebruik van software zonder het bezitten van de 

juiste licenties tegengaat.  

 

Wetboek van Strafrecht 
In het Wetboek van Strafrecht zijn de laatste decennia een aantal specifieke bepalingen opgenomen 

over de strafrechtelijke probleemgebieden in relatie tot het computergebruik. De wet schrijft voor 

dat “enige beveiliging” vereist is alvorens er sprake kan zijn van het eventueel strafrechtelijk 

vervolgen van delicten jegens de onderwijsinstelling en het eventueel vrijwaren van bestuurders van 

de instelling. Naleving van dit informatiebeveiligingsbeleid en implementatie van de 

basismaatregelen bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei moet leiden tot een niveau van 

beveiliging dat als voldoende mag worden gezien in het kader van het Wetboek van Strafrecht.  
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5 Beleid 

5.1 Documenten, informatiebeveiliging en privacy 

Het informatiebeveiligings- en privacy-beleid  

Het IBP-beleid ligt ten grondslag aan de aanpak van informatiebeveiliging en privacy binnen 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In het IBP-beleid worden de randvoorwaarden en 

uitgangspunten vastgelegd en de wijze waarop het beleid wordt vertaald in concrete maatregelen. 

Om ervoor te zorgen dat het beleid gedragen wordt binnen de organisatie en de organisatie handelt 

naar het beleid, wordt het uitgedragen door (of namens) het bestuur van Samenwerkingsverband 

Rijn & Gelderse Vallei.  

 

Inhuur- en uitbestedingscontracten en diensten niveau overeenkomsten (SLA’s)  

Een service level agreement is een overeenkomst tussen een leverancier en een afnemer. Het zijn 

contracten met afspraken en randvoorwaarden over geleverde diensten. In deze contracten zit 

standaard een IBP-paragraaf, waarin de verantwoordelijkheden van de leverancier zijn opgenomen.  

Bij de inhuur van diensten en personeel van derde partijen zal ook aandacht aan 

informatiebeveiliging en privacy besteed moeten worden, bijvoorbeeld door te stellen dat het 

instellingsbeleid ook van toepassing is voor hen en door het sluiten van verwerkersovereenkomsten 

of het overeenkomen van geheimhoudingsbedingen. Hetzelfde is van belang bij uitbestedingen. 

 

Contracten applicaties  

Met alle leveranciers van bedrijfsapplicaties worden verwerkersovereenkomsten afgesloten 

(verplicht onder AVG). 

  

Diversen 

Diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen geven verder invulling 

aan de uitwerking van het beleid. Onderstaand is een overzicht opgesteld van de diverse aanvullende 

beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen. Daarnaast worden alle verwerkingen van 

persoonsgegevens vastgelegd en up-to-date gehouden in een dataregister. 

 Procedure voor verwijderen van gegevens    

 Communicatie omtrent de rechten van betrokkenen    

 Procesbeschrijving rechten betrokkenen    

 Privacyreglement 

 Autorisatiematrix       

 Procedure rondom training medewerkers   



 

18 
 

 Wachtwoordbeleid 

 Responsible disclosure (= de praktijk van het verantwoord melden van aangetroffen 

beveiligingslekken. Hierbij worden afspraken gehanteerd die doorgaans neerkomen op dat de 

melder de ontdekking niet deelt met derden totdat het lek verholpen is, en de getroffen partij 

geen juridische stappen tegen de melder zal ondernemen.) 

 Gedragscode ICT en internetgebruik 

 Acceptable use policy (= gedragscodes en richtlijnen voor internetgebruik) 

 Procedure rondom uitwisselen gegevens    

 Procesbeschrijving melden datalekken (verplicht onder AVG) 

 Registratie beveiligingsincidenten (verplicht onder AVG) 

 Dataregister om te voldoen aan de registratieplicht (verplicht onder AVG) 

 Procedure gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA – verplicht onder AVG) 

 Risicoanalyse (verplicht onder AVG) 

 Functionaris voor Gegevensbescherming (verplicht onder AVG) 

 

De diverse aanvullende beleidsstukken, richtlijnen, procedures en protocollen zullen, na vaststelling, 

worden toegevoegd als bijlagen bij dit IBP-beleidsplan. 

5.2 Risicoanalyse 

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft een onafhankelijke risicoanalyse laten 

uitvoeren in mei 2018. Uit deze analyse blijkt dat het nadenken over omgaan met privacygevoelige 

informatie behoort tot de kern van de werkzaamheden van het Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei; het management is zich goed bewust van de risico’s. Op een groot aantal terreinen 

zijn de risico’s in kaart gebracht of worden deze in kaart gebracht. Het is echter nog niet op alle 

terreinen geïnstitutionaliseerd en georganiseerd in beleid en processen. Ook zijn niet alle 

medewerkers doordrongen van de vereisten die worden gesteld aan het werken met 

privacygevoelige informatie en de risico’s die daaraan kleven. 

 

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn: 

 Als het gaat om veiligheid en privacybescherming is momenteel de communicatie met de scholen 

verreweg het kwetsbaarst. Het gaat daarbij zowel om communicatie over de leerling, als het 

verzenden (de “transfer”) van documenten (leerlinggebonden informatie, dossieronderdelen, 

onderzoekgegevens/observaties etc.). Doorgaans gaat het niet meer om verzending van papier 

(die overigens ook onbetrouwbaar is), maar om digitale transfer. Het is noodzakelijk om hiervoor 

een oplossing te hanteren die aan alle veiligheidsnormen kan voldoen. Het SVW werkt hiervoor 

met Kindkans. Zorg er de komende periode voor dat de volgende zaken worden ingeregeld: 

• Het werkproces moet garanderen dat alleen bevoegde functionarissen leerlinggebonden 

informatie kunnen up- en downloaden, bijvoorbeeld via een wachtwoord en een tweede 

gegeven (tweetrapsbeveiliging); 

• De mogelijkheid tot het verwijderen van bijlagen of gehele dossiers uit Kindkans. 
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 Stel een dataregister op 

 

 Stel een procedure voor beveiligingsincidenten en datalekken op 

 

 Stel verwerkersovereenkomsten op met je verwerkers 

 

 Pas het privacy-protocol aan aan de vereisten van de AVG 

 

 Ga in gesprek met de ICT dienstverlener over: 

• de introductie van logging en audit trail 

• encryptie op laptops en mobiele telefoons 

• Mobile device managament 

 

 Stel een gedragscode informatiebeveiliging op voor alle medewerkers (met richtlijnen over het 

gebruik van mobiele apparatuur, het printen van privacygevoelige informatie, thuiswerken en 

het afsluiten van werkstations en kasten bij alle afwezigheid, etc.) 

 Informeer medewerkers consequent over en maak medewerkers bewust van 

informatiebeveiliging en privacy 

 

 Introduceer veilig mailverkeer, inclusief regelingen rondom gebruik smartphone / mobiele IT 

voorzieningen 

 

 Voer een DPIA uit 

 

 Stel een procedure rechten van betrokken op en publiceer deze in een privacy-statement 

 

 Start met de werkzaamheden rondom het aanwijzen van een Functionaris voor 

Gegevensbescherming. 

 

Op basis van de gesignaleerde risico’s en aanbevelingen is door het Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei een actieplan opgesteld. 

5.3 Organisatie van de informatiebeveiliging en privacy 

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei bestaat uit 33 samenwerkende schoolbesturen in 

de gemeenten Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal. Het 

Samenwerkingsverband heeft gekozen voor een verenigingsvorm en heeft een bestuur benoemd, 

bestaande uit bestuurders van leden van de Algemene ledenvergadering (ALV).  

 

Het bestuur van het samenwerkingsorgaan is het orgaan dat namens en met volledig mandaat van 

de leden van de vereniging de aangelegenheden van de vereniging regelt en leidt. Het bestuur 
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functioneert als het verenigingsbestuur en de dagelijkse leiding heeft zij gemandateerd aan de 

directeur van het SWV.  

 

Het SWV is onderverdeeld in een werkorganisatie (directeur, beleidsmedewerker, administratie, 

controller en P&O) en een ondersteuningsorganisatie (steunpuntcoördinatoren, 

steunpuntteamleden, functionarissen commissie toelaatbaarheidsverklaring en een secretaresse 

leerling zaken). 

De ondersteuningsorganisatie werkt vanuit vier regionale steunpunten: Barneveld, Ede, Veenendaal 

en Wageningen. Er is sprake van centraal beleid, maar regionale verschillen zijn mogelijk. 

 

Om informatiebeveiliging en privacy gestructureerd en gecoördineerd op te pakken worden bij 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een aantal rollen onderkend die aan medewerkers in 

de bestaande organisatie zijn toegewezen. 

 

Het bestuur 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor IBP en stelt het beleid en de basismaatregelen op het 

gebied van informatiebeveiliging en privacy vast.  

De toepassing en werking van het IBP-beleid wordt op basis van regelmatige rapportages 

geëvalueerd. 

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor IBP is gemandateerd aan de directeur. 

 

De directeur 

Hij/zij stuurt de mensen aan op uitvoerend niveau. Tot de taken behoren: 

 De uniformiteit bewaken binnen het Samenwerkingsverband. 

 Het eerste aanspreekpunt zijn voor incidenten op het gebied van informatiebeveiliging en 

privacy. 

 De verdere afhandeling van incidenten bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 

coördineren. 

 Zorgt voor de functiebeschrijving en invulling van de Functionaris voor Gegevensbescherming. 

 

De beleidsmedewerker 
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Hij/zij geeft terugkoppeling en advies aan de eindverantwoordelijke (de directeur). Tot de taken 

behoort het vertalen van beleid naar richtlijnen, procedures, maatregelen en documenten voor de 

gehele instelling (de planning hiervan wordt in een actieplan beschreven). 

 

Functionaris voor Gegevensbescherming  

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt binnen Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De wettelijke taken en 

bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De FG 

zorgt voor het verbeteren en stimuleren van bewustwording rondom IBP, het afhandelen van 

informatiebeveiligingsincidenten, adviseert over het regelen van privacy, onderhoudt zo nodig de 

contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en rapporteert aan de directeur. De FG heeft 

regelmatig overleg met de beleidsmedewerker. De FG is ook de contactpersoon voor klachten en 

vragen van betrokkenen.  

 

Secretariaat  

Het secretariaat van het Samenwerkingsverband is het aanspreekpunt voor de scholen, de ouder(s) 

en netwerkpartners. Daarnaast ondersteunt het secretariaat de uitvoeringsorganisatie (o.a. 

directeur, het stafbureau en de onderwijsspecialisten).  

Om de risico’s die veroorzaakt worden doordat personen of applicaties ten onrechte toegang krijgen 

tot applicaties heeft het secretariaat de volgende specifieke taken: 

 Samen met de beleidsmedewerker stellen zij het beleid voor toegang (autorisaties) vast. 

 Samen met functioneel beheer en ICT-beheer zien zij erop toe dat gebruikers alleen toegang 

krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn en voor 

hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben. 

 

Steunpuntcoördinatoren  

Per regionaal steunpunt zijn een of meerdere steunpuntcoördinatoren aangesteld. Deze functionaris 

vervult diverse rollen, zoals: sparringpartner, inhoudelijk deskundige, procesbegeleider en mediator. 

Daarnaast zorgt de steunpuntcoördinator voor de juiste ondersteuning bij vragen die scholen hebben 

als leerkracht, IB en ouder(s) (dreigen) vast (te) lopen bij het organiseren van passend onderwijs. 

Iedere steunpuntcoördinator stuurt hiertoe een aantal steunpuntteamleden aan. 

Iedere steunpuntcoördinator heeft de taak om binnen de eigen regio:   

 Ervoor te zorgen dat betrokkenen op de hoogte zijn van het IBP-beleid;  

 Periodiek het onderwerp IBP onder de aandacht te brengen in besprekingen; 

 Steunpuntcoördinatoren hebben hierbij een voorbeeldrol ten opzichte van hun 
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medewerkers. 

 

 

Medewerker 

Alle medewerkers hebben verantwoordelijkheid met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy 

in hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast worden medewerkers in hun dagelijkse 

werkzaamheden, waar nodig, ondersteund met checklists en formulieren. 

Medewerkers worden gevraagd om actief betrokken te zijn bij informatiebeveiliging. Dit kan door 

meldingen te maken van security incidenten, het doen van verbetervoorstellen en het uitoefenen 

van invloed op het beleid (individueel of via de MR). 

 

Functioneel beheerder of applicatiebeheerder (Onderwijsspecialisten) 

Ieder softwarepakket of (web-)applicatie heeft een beheerder. Bij vragen over de software of 

applicatie is bekend wie daarvoor aangesproken kan worden.  

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei werkt via het (TSAPP) cloudnetwerk van de 

Onderwijsspecialisten en met Office365. 

Er is een back-up en recovery regeling getroffen via de Onderwijsspecialisten. Data worden 

opgeslagen binnen de Europese Unie en zijn en blijven eigendom van het Samenwerkingsverband. 

 

Kindkans 

Voor de communicatie met de scholen wordt gebruik gemaakt van het systeem van Kindkans. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt voor zowel de communicatie over de leerling en het verzenden van 

documenten (leerlinggebonden informatie, dossieronderdelen, onderzoekgegevens/observaties 

etc.). 

 

Schoolbesturen 

Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om in overeenstemming met het IBP-beleid 

van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei op bestuurs- en schoolniveau lokaal inhoud 

aan het beleid te geven. 

5.4 Controle, naleving en sancties 

De naleving bestaat uit algemeen toezicht in de dagelijkse praktijk op de naleving van beleid en 

richtlijnen. Van belang hierbij is dat leidinggevenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid 
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nemen en hun medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. Er wordt actief aandacht 

besteed aan IBP bij de aanstelling, tijdens functioneringsgesprekken, met een instellings-brede 

gedragscode, met periodieke bewustwordingscampagnes, etc. 

Voor toezicht op de naleving van de AVG vervult de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) 

een belangrijke rol. De FG wordt aangesteld door de het bestuur en heeft een wettelijk omschreven 

en onafhankelijke toezichthoudende taak. De FG werkt via een door het bestuur vast te stellen 

reglement.  

Mocht de naleving van dit beleid ernstig tekortschieten, dan kan het Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei de betrokken verantwoordelijke medewerkers een sanctie op leggen binnen de 

kaders van de CAO PO en de wettelijke mogelijkheden.  

5.5 Bewustwording en voorlichting 

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging en 

privacy uit te sluiten. De mens is hier een belangrijke factor. Daarom wordt het bewustzijn van de 

individuele medewerkers voortdurend aangescherpt en wordt waar nodig training aangeboden zodat 

de kennis van risico’s wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt aangemoedigd. 

Onderdeel van het beleid zijn de regelmatig terugkerende voorlichting en 

bewustwordingscampagnes voor medewerkers, leerlingen en ouders. Verhoging van het IBP-

bewustzijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directeur en de FG. 

5.6 Incidenten en datalekken 

Alle medewerkers die een beveiligingsincident of datalek vermoeden, dienen dit te melden. Het 

melden van beveiligingsincidenten en datalekken is vastgelegd in een protocol. De afhandeling van 

deze incidenten volgt een gestructureerd proces, dat ook voorziet in de juiste stappen rondom de 

meldplicht datalekken. Alle (beveiligings)incidenten worden vastgelegd in een incidentenregister. 

Alle (beveiligings)incidenten kunnen worden gemeld bij h.deijs@swvrgv.nl. 

Periodiek zullen de beveiligingsincidenten besproken worden en waar nodig aanvullende passende 

beleidsmaatregelen genomen worden. 

 

Voorbeelden van datalekken zijn: 

 het kwijtraken van een USB-stick; 

 diefstal van een laptop of telefoon; 

 het verliezen van gegevens op papier; 

 onbevoegde toegang tot een gebouw/locaties/ruimten/kasten; 

 inbraak in het computersysteem van (naam instelling) door een hacker; 

 het verlies van gegevens ten gevolge van een virus; 

 het doorgeven van persoonsgegevens aan iemand die het niet had moeten ontvangen; 

 het delen van wachtwoorden die toegang geven tot een gegevensbestand; 
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 het kwijtraken van (papieren) gegevens door water- of brandschade.  

5.7 Planning en controle  

Dit IBP-beleid wordt minimaal elke twee jaar getoetst en bijgesteld door het bestuur, voor het eerst 

in oktober 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met: 

 De status van de informatiebeveiliging als geheel (beleid, organisatie, risico’s). 

 De actuele geïnventariseerde risico’s. 

 De effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan. 

 

Daarnaast kent Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een jaarlijkse planning en control 

cyclus voor informatiebeveiliging en privacy. Dit is een periodiek evaluatieproces waarmee de inhoud 

en effectiviteit van het informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt getoetst. Tevens worden hier 

actuele ontwikkelingen op het gebied van techniek, wet- en regelgeving et cetera meegenomen.  

5.8 Logging en monitoring 

Logging en monitoring door de ICT dienstverlener zorgt er voor dat gebeurtenissen met betrekking 

tot geautomatiseerde systemen en toegang tot gegevens wordt vastgelegd. Hieronder vallen onder 

andere het in- uitloggen van gebruikers en (poging) tot ongeautoriseerde toegang tot het netwerk.  
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6 Omgang met vertrouwelijke gegevens 

Binnen het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei worden vertrouwelijke gegevens van zowel 

leerlingen, ouders als personeel verwerkt.  

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het uitvoeren van bepaalde (wettelijke) taken en 

vastgestelde regelingen. Dit houdt in dat persoonsgegevens alleen voor specifieke, uitdrukkelijke en 

legitieme doeleinden worden verzameld en dat er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan 

voor het doeleinde nodig is. Voor een aanvraag voor extra ondersteuning geldt dat de school de 

gegevens aanlevert, liefst na overleg met de ouders. Ouders hoeven hiertoe geen toestemming te 

verlenen, maar het is wel wenselijk. Het Samenwerkingsverband stimuleert daarom scholen samen 

met ouders de aanvraag te bespreken en in te dienen.  

In het merendeel van de gevallen worden persoonsgegevens dus door de scholen en de ouders zelf 

verstrekt. De gegevens van ouders, leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en school worden 

in Kindkans opgenomen waar ze alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die belast zijn met het 

uitvoeren van de betrokken taak. Gegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene of 

zonder wettelijke grondslag gedeeld.  

6.1 Werkprocessen 

Een extra ondersteuningstraject bij Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei start met het 

digitaal aanleveren van een OPP. Schoolbesturen maken daarbij gebruik van het programma 

Kindkans, meestal gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem Parnassys, Esis en een enkele DOT.com. 

Elke school heeft een beveiligde toegang tot Kindkans. 

Scholen vragen ondersteuning aan bij het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. De 

aanvullingen in de vorm van onderzoeks- en/of gespreksverslagen worden digitaal via Kindkans aan 

het dossier toegevoegd. Het traject van het verwerken en de toekenning van de ondersteuning, 

waaronder de ondertekening door ouders, IB-ers, ondersteuners en directeur van het 

Samenwerkingsverband is digitaal opgezet. Er is een inzichtelijk systeem van lees- en schrijfrechten 

opgezet in Kindkans. 

 

Indien het een HGO-aanvraag betreft met expertise en geld, dan is het dossier inzichtelijk voor de 

betrokken steunpunt-coördinator en de HGO-commissieleden (een gedragsdeskundige, de directeur 

en een administratief medewerker).   

Indien het een TLV-aanvraag betreft, dan is het dossier inzichtelijk voor de betrokken steunpunt-

coördinator en de TLV-commissieleden (de voorzitter, een gedragsdeskundige, een tweede 

deskundige en een administratief medewerker). De directeur van het SWV ondertekent na advies 

van de TLV commissie de TLV. Er is een stroomschema voor wat betreft dit werkproces. 

Voor het registreren en bijhouden van thuiszitters is een afzonderlijke monitor ingericht conform 

richtlijnen van de inspectie. Ook hier gelden de afspraken rond IBP. 
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Voor een aanvraag voor extra ondersteuning alleen met expertise geldt dat de school de gegevens 

aanlevert, liefst na overleg met de ouders. Ouders hoeven hiertoe geen toestemming te verlenen, 

maar het is wel wenselijk. De school moet ouders wel altijd informeren over het vastleggen en het 

doorsturen van leerling-gegevens.  

 

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei verifieert of de ouders toestemming hebben 

gegeven. Dit verifiëren heeft niet zozeer een juridische basis (de verzender is verantwoordelijk voor 

de toestemming, niet de ontvanger), maar is meer onderdeel van de kwaliteitszorg: controle op de 

naleving van een transparant proces en de afspraken in het ondersteuningsplan over pedagogisch 

partnerschap. Indien het Samenwerkingsverband denkt dat ouders geen toestemming hebben 

gegeven of simpelweg niet van de aanmelding op de hoogte zijn, heeft ze wel informatieplicht: ze 

moet de ouders op de hoogte stellen van het feit dat ze gegevens van hun kind aan het verwerken is. 

 

Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei stimuleert scholen samen met ouders de aanvraag 

te bespreken en in te dienen. Dit gebeurt met voorkeur in een Ondersteuningsteambespreking, 

waarbij de steunpuntcoördinator aanwezig is.  

 

SWV Rijn & Gelderse Vallei heeft BIG- geregistreerde medewerkers in dienst. Ook zij vallen onder de 

nieuwe wetgeving rond bescherming persoonsgegevens. In sommige situaties kan het 

beroepsgeheim met de wet bescherming persoonsgegevens conflicteren. Er is in de meeste gevallen 

van samenwerking tussen professionals voldoende juridische ruimte om persoonlijke informatie te 

delen als dat noodzakelijk is om goede ondersteuning te kunnen leveren.  

 

De wetgever is heel concreet over de bewaarplicht die het Samenwerkingsverband heeft ten aanzien 

van leerlingengegevens: 

Het Samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van: 

 de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een SBO/PrO-
school in het Samenwerkingsverband of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, 

 de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van 
de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of 

 de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, 
voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling als bedoeld in de 
eerste volzin te verwerken. 
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6.2 Privacy Protocol 

Voor Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is het van groot belang dat ouders, leerlingen en 

medewerkers erop kunnen vertrouwen dat het Samenwerkingsverband persoonsgegevens 

zorgvuldig verwerkt. Dat vertrouwen wordt gecreëerd door inzichtelijk te maken op welke wijze 

gegevens worden verwerkt en beheerd: 

 welke gegevens worden verzameld;  

 waarom deze gegevens worden verzameld;  

 wat vervolgens met deze gegevens gebeurd;  

 wie toegang heeft tot deze gegevens;  

 welke rechten ouders en medewerkers hebben.  

 

Het Samenwerkingsverband heeft hiervoor een privacy-protocol. Bij het eerste contact reikt de IB-er 

het privacy protocol uit. In zijn algemeenheid gaat het voor ouders om gegevens over de leerling, het 

bewerken, het verzenden (de “transfer”) en bewaren van documenten (leerlinggebonden informatie, 

dossieronderdelen, onderzoekgegevens/observaties etc.).  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7 Melding en afhandeling van incidenten 

7.1 Registratie incidenten informatiebeveiliging en privacy 

Incidentbeheer en -registratie hebben betrekking op de wijze waarop geconstateerde dan wel 

vermoede inbreuken op de informatiebeveiliging en privacy door de medewerkers en leerlingen 

gemeld worden en de wijze waarop deze worden afgehandeld. 

Het is van belang om te leren van incidenten. Incidentregistratie en periodieke rapportage over 

opgetreden incidenten horen thuis in een volwassen informatiebeveiligingsomgeving. Bij 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is er daarom een meldpunt ingericht en is bekend 

gemaakt hoe dat is te benaderen.  

De meldplicht datalekken is per 1 januari 2016 opgenomen in de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP). In het protocol beveiligingsincidenten en datalekken heeft het 

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei beschreven op welke wijze datalekken bij de 

toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) moeten worden gemeld. Dit dient binnen  72 uur te 

gebeuren. Op het niet (tijdig) melden van datalekken staat een boete. Als de privacy van 

betrokkenen is geschaad, moeten ook zij worden geïnformeerd over het datalek. De korte 

meldingstermijn is de reden dat in het protocol procesafspraken zijn vastgelegd en dat de 

Functionaris Gegevensbescherming is aangewezen om deze melding te doen.  

7.2 Functionaris voor Gegevensbescherming 

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is binnen het Samenwerkingsverband Rijn & 

Gelderse Vallei de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen de 

organisatie. De FG heeft geen formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij 

adviseert de directeur van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei over privacy en houdt 

toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom 

privacy en geeft advies over technologie en beveiliging (privacy by design). De FG moet dan ook 

voldoende kennis van de organisatie en van privacywetgeving hebben, moet betrouwbaar zijn en 

moet in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten.  

De FG is tijdig en adequaat betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de 

bescherming van persoonsgegevens binnen de organisatie. De FG kan een aanspreekpunt zijn voor 

de betrokkenen bij uitoefening van hun rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke of 

verwerker. Ook kan de FG fungeren als tussenpersoon of vertegenwoordiger bij (afspraken over) 

verwerkingen van persoonsgegevens met of tussen verschillende organisaties en heeft de FG een 

vraagbaakfunctie. 
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BIJLAGEN  
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6. Privacy statement sollicitanten en medewerkers 
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