
Informatiebeveiliging en privacy op orde 

praktisch en werkbaar
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Uw school verwerkt en bewaart gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. 

Binnenkort gelden daar nieuwe regels voor. Weet u zeker of u op een veilige manier 

met persoonsgegevens omgaat? Zijn u en uw medewerkers zich bewust van de 

risico’s en de gevolgen als er iets mis gaat? En heeft u de benodigde juridische en 

praktische kennis in huis? 

Bestuurs- en visieontwikkeling 



Met de aanpak IBP van Kennisnet kunnen scholen zelf 

aan de slag om te voldoen aan de wetgeving. In de 

praktijk blijkt het invoeren van maatregelen echter een 

grote uitdaging te zijn. Het Handboek Privacy dat O21 

in samenwerking met uw schoolbestuur op maat 

maakt, helpt daarbij. In het handboek beschrijven we 

de belangrijkste maatregelen op een begrijpelijke 

manier en geven we praktische hulpmiddelen voor de 

uitvoering binnen uw organisatie. Zodat u meteen aan 

de slag kunt en zeker weet dat u voor mei 2018 op de 

goede weg bent. 

In het handboek behandelen we onder andere de 

volgende thema’s: 

informatieplicht ouders en transparantie 

gedragscode medewerkers 

procedure datalekken 

toegangsbeleid (inclusief autorisatiematrix) 

document- en datamanagement 

register dataverwerkingen 

verwerkersovereenkomsten

Tijdens een intakegesprek bespreekt O21 uw wensen en 

mogelijkheden, waarna we een plan van aanpak maken. 

Vaak starten we met een nulmeting en overleggen we 

met de direct betrokkenen binnen uw bestuur. Met de 

verkregen informatie ontwikkelen we een Handboek 

Privacy op maat voor uw organisatie. De conceptversie 

presenteren we aan het directieoverleg, de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en/of de 

Raad van Toezicht. Hierna ontvangt u een definitieve 

versie van het Handboek Privacy waarin de vastgestelde 

maatregelen en procedures zijn opgenomen. 

De volgende fase is het implementeren van de 

maatregelen op uw scholen en het vergroten van 

bewustzijn. Hier kunt u zelf mee aan de slag gaan of u 

vraagt O21 om uw organisatie hierbij te ondersteunen 

(aanvullende modules). 

Trainers

Tonny Plas

Karen Paardekooper-Lim

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie: de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft uw organisatie haar 

informatiebeveiliging- en privacybeleid (IBP-beleid) op dat moment niet op 

orde? Dan kan dat leiden tot hoge boetes. Wilt u dit voorkomen en er zeker van 

zijn dat u de juiste maatregelen neemt om privacy te kunnen borgen, dan kan 

O21 u daarbij ondersteunen. 

Goed geregeld: het handboek privacy
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IBP-quickscan Met onze informatiebeveiliging en 

privacy quickscan brengen we de huidige situatie 

overzichtelijk in beeld. Zo ziet u meteen waar risico’s 

zitten.

Bewustwording  Hoe gaan uw medewerkers om met 

privacygevoelige informatie? Praktijkgerichte 

bijeenkomsten (voorlichting of nascholing) dragen bij 

aan hun bewustzijn.

IBP-beleid  In het informatiebeveiliging- en 

privacybeleid staan formele afspraken, rollen en 

verantwoordelijkheden beschreven. O21 kan u helpen 

bij het opstellen of aanscherpen ervan. 

Advies en ondersteuning  Heeft u vragen over privacy 

en informatiebeveiliging of wilt u juridisch advies? Onze 

experts staan u graag te woord.

Implementatie en borging  Naast het invoeren van 

concrete maatregelen is het borgen binnen uw PDCA- 

cyclus van belang. 

Advies FG en scholing privacy officer 

Wilt u een IBP-deskundige of functionaris 

gegevensbescherming aanstellen in uw organisatie? 

Voor advies en opleiding kunt u bij ons terecht. 

Heeft u niet voldoende expertise in huis om zelf met de 

uitvoering aan de slag te gaan? Is een uitgebreidere 

aanpak nodig om zaken tijdig op orde te brengen? 

Of heeft uw organisatie de basis al op orde, maar wilt u 

juist een stap verder zetten en privacy borgen op de 

lange termijn? Kies dan (los of aanvullend) uit één of 

meerdere van onderstaande modules. 

Met het Handboek Privacy en/of de losse modules bent 

u er zeker van dat u: 

Uw investering 

De kosten voor het Handboek Privacy en/of de 

modules zijn afhankelijk van de stand van zaken 

binnen uw organisatie, uw ondersteuningsbehoefte en 

de omvang van uw organisatie. We maken graag een 

offerte op maat. 

op de goede weg bent met het 

informatiebeveiliging- en privacybeleid en dit kunt 

aantonen (verantwoordingsplicht). 

weet welke praktische maatregelen u kunt nemen, 

hoe u dit aanpakt en wie waarvoor verantwoordelijk 

is. 

risico’s in kaart heeft (module IBP-quickscan) en 

boetes kunt voorkomen. 

een partner heeft met kennis van zaken, bij wie u 

terecht kunt met vragen en voor advies. 

(Aanvullende) modules privacy 

Praktische informatie 

Concrete resultaten

Meteen aan de slag of meer weten? 

Wacht niet te lang en neem via e-mail of telefonisch contact met ons op: 

Tonny Plas, tonny@o21.nu, tel. 06 - 26 69 44 99 

Karen Paardekooper-Lim,  karen@o21.nu, tel. 06 - 24 57 08 12 

Over O21 

O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT. Meer 

weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten. 

“Dankzij O21 hebben we nu een helder en begrijpelijk Handboek Privacy, dat we 

kunnen gebruiken in onze organisatie. Binnenkort starten we ook met de trainingen. 

O21 heeft alle kennis in huis, neemt de tijd om rustig en duidelijk te antwoorden op 

vragen en schakelt snel.” 

Ben Eichholtz, bovenschools ICT-er bij Stichting Gewoon Speciaal 
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