Toolbox informatiebeveiliging en privacy
Hulpmiddelen en tools voor scholen over informatiebeveiliging en privacy (IBP)
Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Dit is van belang omdat:
o
o
o
o
o

het recht op privacy een fundamenteel mensenrecht en grondrecht is, net zoals het recht op
leven, het verbod op discriminatie, recht op een eerlijke proces of verbod van slavernij;
‘het in de wet staat’, dus het moet;
compliance: accountantscontrole;
imago: datalekken, schade, risico’s;
financieel: hoge boetes, ook voor scholen!

Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen
hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen
ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in een onderstaande toolbox.

Toolbox
Aanpak IBP (online workshop)
Kennisnet heeft een `stappenplan’ ontwikkeld waarmee scholen IBP op een eenvoudige én
gestructureerde wijze kunnen implementeren. Deze online cursus is bedoeld voor
schoolbestuurders, ict-coördinatoren en docenten. In dit artikel is meer te lezen over de ‘Aanpak
IBP’.

Privacyreglement voor samenwerkingsverbanden
Dit modelreglement biedt handvatten aan samenwerkingsverbanden met betrekking tot het omgaan
met persoonsgegevens.
Privacy in 10 stappen
Deze handleiding laat in stappen zien hoe scholen verantwoord om kunnen gaan met privacy. De
belangrijkste privacy-onderwerpen komen aan bod. Daarbij biedt deze publicatie handige links naar
verdiepende teksten én praktische hulpmiddelen om de privacy op school optimaal te regelen.

Alles over informatiebeveiliging
Op deze pagina op de website van Kennisnet staan artikelen over de technische kant van het goed
regelen van privacy, over informatiebeveiligingsbeleid, en over zaken als authenticatie en
identificatie maar ook over het regelen van continuïteit en beschikbaar van processen.
Alles over privacy
Op deze pagina op de website van Kennisnet staan praktische tips, tools en informatie om de privacy
van leerlingen en de bescherming van leerlinggegevens op school goed te regelen. Aan bod komen
onder meer wet- en regelgeving op het gebied van privacy en het bewust omgaan met
persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van gegevens met leveranciers en uitgevers.
Quickscan privacy
De quickscan privacy geeft aan zorgvuldig een school omgaat met persoonsgegevens. De resultaten
kunnen gebruikt worden als handvatten om privacy op school te verbeteren.
Convenant Digitale onderwijsmiddelen en privacy 2.0.
Het convenant vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat
afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en
toetsen.
Privacy Ouders
In deze handreiking, opgesteld door de VO-raad, PO-Raad en het Steunpunt medezeggenschap
passend onderwijs, lezen ouders wat hun rechten zijn in verband met de privacy van hun kind.
Gegevensuitwisseling voor scholen die samenwerken met externe partners
Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar,
jeugdgezondheidszorg, Jeugd-GGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG’s. Een onderdeel van deze
samenwerking is gegevensuitwisseling. Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke
partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy wordt gezien als een hulpmiddel in de
samenwerking met ouders en leerling. De infographic geeft hier een compacte weergave van.
Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling
Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan
minderjarigen. De handreiking biedt een stappenplan en praktijkvoorbeelden voor het vragen van
toestemming en voor het bieden van hulp wanneer geen toestemming van beide ouders wordt
verkregen.

Samen werken in de Jeugdketen; een instrument voor gegevensuitwisseling
Dit instrument helpt professionals om weloverwogen te kiezen voor het al dan niet samenwerken en
het uitwisselen van persoonlijke gegevens van kinderen, jongeren en hun ouders met andere
professionals.
Praktijkvoorbeeld: Ambassadeurs van de privacy
Hoogstwaarschijnlijk hebben alle samenwerkingsverbanden een privacyreglement en een beveiligde
digitale omgeving waar gegevens over leerlingen worden opgeslagen. Je zou dus denken dat het met
de privacy wel goed zit bij passend onderwijs. Maar volgens Seline Roelofsen en Iris Kensenhuis,
medewerkers van samenwerkingsverband Sterk VO, is er meer nodig om de privacy van leerlingen en
ouders te waarborgen. Lees hier dit praktijkvoorbeeld.

