
Actualiteiten IBP
Stand van zaken in vogelvlucht

Nieuwegein, 9 oktober 2019

Job Vos
Senior adviseur privacy
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Monitor IBP: van papier naar praktijk
► IBP goed geregeld: 75% po, 85% vo. 

► Bewustwording: 75%-85% bestuurders heeft instructies en beleid vastgesteld, op de werkvloer is 
60%-65% hier me bekend 

► Training IBP wordt gegeven op 20% tot 24% van de scholen

► Komende tijd: méér aandacht voor bewustwording

► 1 op de 3 schoolbesturen po nog geen FG; 10% in het vo

► AP: controles op aanwezigheid FG bij Rijksoverheid en zorgsector (FGaaS bij SIVON)

► Afspraken verwerkersovereenkomsten: 4 op de 5 scholen heeft afspraken, maar niet voor alle 
systemen 

► Beeld leveranciers: 40% tot 50%, dit moet hoger kunnen (onderzoek of toetsen 
overeenkomsten bijvoorbeeld via SIVON kan worden geregeld)

► Nieuwe monitor: gestart oktober 2019



3

Aanpak IBP po/vo (kn.nu/IBPonderwijs)
► Aanpak IBP gebruikt door 50% in het po, 75% in het vo

► Aandacht voor vernieuwingen: actualiteiten/RSS-feed (2019)

► Handreiking rechten betrokkenen, toelichting 
inschrijfformulieren, app-checker, risico-inventarisatie, IKC’s, 
FAQ permanent verwerkt in teksten
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Actualiteiten IBP – varia I
► Video-opnames in de klas

► Begeleiding docent: geen toestemming docent nodig (beelden intern 
gebruiken), leerlingen in beeld vereist toestemming leerlingen 

► Begeleiding leerling (i.g.v. externe hulpverlening): wél toestemming 
alle leerlingen die in beeld komen 

► Begeleiding stagiair/lio: “toestemming leerlingen noodzakelijk”     
aldus antwoord AP (géén gerechtvaardigd belang)

► Aanpak IBP: ‘antwoord op vragen’, pagina uitwisselen 
persoonsgegevens, onderdeel Verdieping (antwoord AP wordt nog 
verwerkt)

► (nieuwe) diensten: ECK-iD en Nummervoorziening, koppelpunt vo/mbo 
(VVA/OSR)
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Beeldmateriaal leerlingen
► Aanpak IBP: foto’s en video’s van leerlingen

► Model formulier (gelaagde toestemming), niet nodig ‘per foto’

► Je mag 1 x per school toestemming vragen, mits jaarlijks ‘reminder’ 

► Toestemming vragen via LAS/LVS/ELO is mogelijk! 

► Bij 16 jaar: leerling beslist voortaan zelf, maar…
► …door ouders (niet) gegeven toestemming blijft staan!  
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Actualiteiten IBP – varia II
► Schoolfotograaf

Toestemming klassenfoto vragen (zie FAQ AP)
Grondslag: gerechtvaardigd belang +
verwerkersovereenkomst en privacyconvenant bij uitwisselen NAW-gegevens

► Werkgroepen IBP raden: toetsen verwerkersovereenkomsten en DPIA’s -> 
onderzoeken om dit via SIVON te laten verlopen (met in te huren expertise)

► Boete Haga-ziekenhuis: 
► Autorisaties bij dossiers regelen: ‘need to know’, mogelijk bij ‘verticale 

klassen’ mits onderbouwd
► Controle logbestanden: planning maken (beleidsplan)
► Voer controles ook uit volgens planning, en leg dit vast
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Bewaartermijnen
► Tijdelijke handreiking ivm Archiefwet: overzicht 
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Bewaartermijnen (2)
► Archiefwet: informatie en documenten rondom openbaar gezag-taken

► examinering (cijferlijsten, diploma’s)
► vrijstelling van de leerplicht
► Ontslag/benoeming (openbare scholen die vallen onder een stichting) 
► NB swv passend onderwijs: Toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs

► Openbaar onderwijs: gemeentelijke bewaartermijnen 

► Bewaren en vernietigen volgens selectielijst 
(BSD: basisselectiedocument)

► Zonder selectielijst: niets vernietigen van bovengenoemde gegevens

► Vervolg: 
► Machtiging nodig om sectorale selectielijst (BSD) te maken 
► Raden onderzoeken mogelijkheden: bijv. sectorale selectielijst of model bij 

handreiking
► Afstemming met OCW en Nationaal Archief 
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Actualiteiten IBP – varia III
► OSO-dossier: let op moment van uitwisselen. 

► Informatie i.h.k.v. leren en begeleiden van de leerling op de 
nieuwe school

► Aanmelden: schooladvies, maar dat is onderdeel van het 
OKR (OSO-dossier)

► OKR bevat volgens de standaard gegevensset: gegevens die 
op het moment van overdracht relevant en ter zake dienend 
zijn (voorbeeld: loting)

► Alleen indien noodzakelijk voor de betreffende fase 
(aanmelden/inschrijven). Dit is naar oordeel van de ‘oude’ 
school (basisschool bij po naar vo)

► Let op: verwijderen bij niet-inschrijven

► Advertenties geslaagde leerlingen: op tijd (mondelinge) 

toestemming regelen!
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GGD en gezondheidsonderzoeken
► GGD/gemeente vraagt meewerking voor: 

► Onderzoek/vragenlijst (gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 
middelbare scholieren)

► Apps (!)
► Afspraken jeugdarts plannen (nodig: gegevens klassen)

► Vragenlijsten invullen: anoniem (niet met gegevens school)
► Scholen niet wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken (geen BSN!)
► Advies i.s.m. GGD GHOR over gegevenslevering aan GGD: 'vrijwillig en 

onverplicht’

► https://www.vo-raad.nl/nieuws/advies-gegevenslevering-aan-ggd-vrijwillig-
en-onverplicht

► https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/

https://www.vo-raad.nl/nieuws/advies-gegevenslevering-aan-ggd-vrijwillig-en-onverplicht
https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/


Helpdesk IBP: ibp@kennisnet.nl

passendonderwijsenprivacy.nl 

aanpakibp.kennisnet.nl
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