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Bijlage Koppelpunt vo 
Deze bijlage behoort bij de Gebruiksovereenkomst Kennisnet diensten. De bijlage maakt daar integraal onderdeel 
van uit.   
 

Artikel 1. Dienst specifieke definities 

1.1 Aanmeldbericht: het bericht dat door de Onderwijsinstelling middels de Dienst wordt ontvangen van de 
mbo-instelling 

1.2 Administratie: een specifieke Administratie binnen het Administratiesysteem 
1.3 Administratiesysteem: een door Leverancier aan Onderwijsinstelling geleverd leerling 

administratiesysteem (LAS) of student informatiesysteem (SIS) 
1.4 Berichten: alle berichten die worden doorgegeven door de Dienst 
1.5 Onderwijsinstelling: de Gebruiker van de dienst zijnde een instelling voor v(s)o/vavo/pro onderwijs 
1.6 De Dienst: het Koppelpunt vo 
1.7 Endpoints: verzameling van adres- en routeringsinformatie waar een leverancier een specifieke dienst 

levert. Deze informatie wordt opgeslagen in het Onderwijs serviceregister (OSR). 
1.8 Leverancier: een aanbieder van een (Administratie)systeem binnen de onderwijsketen zoals maar niet 

beperkt tot bijvoorbeeld aanbieders van LAS/SIS enz.  
1.9 Mbo-gangerbericht: het bericht dat door de Onderwijsinstelling middels de Dienst wordt doorgegeven 

aan de gemeenten 
1.10 Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo: het geheel van koppelpunten (mbo, vo en gemeenten) 

 

Artikel 2. Dienstomschrijving 

2.1 De Dienst genaamd Koppelpunt vo: de dienst die het mogelijk maakt om op een veilige en betrouwbare 
manier berichten tussen vo/vavo- en mbo-instellingen dan wel vo/vavo instellingen en gemeenten uit te 
wisselen en waarmee Onderwijsinstellingen uitvoering kunnen geven aan de op hen rustende 
verplichtingen voortvloeiende uit de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo welke op 1 
augustus 2017 in werking getreden is en zoals is opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs 
(hierna Wet). 

2.2 De Dienst geeft invulling aan de Wet welke ten doel heeft vroegtijdig schooluitval terug te dringen. 
2.3 Het gebruik van de Dienst door Onderwijsinstelling is beperkt tot het gebruik zoals omschreven in lid 1 

van dit artikel en voor zover dit gebruik niet strijdig is met de Wet. 
2.4 Ter voorbereiding op het gebruik van de Dienst markeert de Onderwijsinstelling de potentiële Mbo-

gangers in haar Administratie.  
2.5 Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot het Mbo-gangerbericht de volgende 

processtappen doorlopen: 
a) De Onderwijsinstelling stelt voor alle potentiële Mbo-gangers een Mbo-gangerbericht op; 
b) Het Koppelpunt vo ontvangt, controleert en logt dit Mbo-gangerbericht en stuurt het Mbo-

gangerbericht door naar het Koppelpunt gemeenten. 
2.6 Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot het Aanmeldbericht de volgende 

processtappen doorlopen: 
a) Het Koppelpunt vo ontvangt via het Koppelpunt mbo informatie in de vorm van het Aanmeldbericht 

informatie over een aanmelding van een (potentiële) Mbo-ganger en de status daarvan.  
b) Het Aanmeldbericht wordt door het Koppelpunt vo gecontroleerd, gelogd en doorgestuurd naar de 

Onderwijsinstelling waar de (potentiële) Mbo-ganger staat ingeschreven.  
2.7 Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot de Berichten de volgende processtappen 

doorlopen: 
a) Na aflevering van de Berichten worden deze direct door de Dienst uit het Koppelpunt vo verwijderd. 
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b) Berichten die na een vooraf vastgesteld periode niet afgeleverd kunnen worden, worden uit het 
Koppelpunt vo verwijderd.  

c) Het Koppelpunt vo logt de metadata rond alle inkomende en uitgaande Berichten zodat eventuele 
fouten in de routering opgespoord kunnen worden. 

2.8 Het is aan de Onderwijsinstelling om op basis van haar verwachtingen een zorgvuldige selectie te 
maken en leerlingen aan te merken als (potentiële) Mbo-ganger(s).  

2.9 De Onderwijsinstelling is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van Berichten in de Administratie. 
2.10 Onderwijsinstelling vrijwaart Kennisnet voor alle aanspraken van leerlingen, Leveranciers of derden en 

voor eventuele (doorbelaste) boetes voor handelingen uitgevoerd door Onderwijsinstelling zoals bedoeld 
in het lid 8 en 9 van dit artikel. 
 

Artikel 3. Privacy 

3.1 Kennisnet is Verwerker voor de Onderwijsinstelling en heeft daartoe een Verwerkersovereenkomst 
afgesloten. Leverancier wisselt in opdracht van Onderwijsinstelling (persoons)Gegevens uit met 
Kennisnet. Zowel Leverancier als Kennisnet zijn zelfstandige Verwerkers voor de Onderwijsinstelling, 
tussen Kennisnet en Leverancier ontstaat geen verwerkersrelatie. 

3.2 Indien Onderwijsinstelling hierom verzoekt zal Kennisnet alle medewerking verlenen om uitvoering te 
geven aan de rechten die betrokkenen op grond van de AVG toekomen. 
 

Artikel 4. Keten- en Procesafspraken 

4.1 De Dienst is onderdeel van een geheel van koppelpunten die samen de Voorziening Vroegtijdig 
Aanmelden mbo vormen.  

4.2 Binnen een nader te bepalen organisatiestructuur maken de ketenpartijen keten- en procesafspraken 
met betrekking tot de uitval en correctie van Berichten, beheer en een doorontwikkeling van de 
Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo. 
 

Artikel 5. Intellectueel eigendomsrecht 

5.1 Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Dienst is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt 
gemaakt dat het om een getoonde pagina c.q. Dienst van Kennisnet of diens licentiegever gaat.   

5.2 Op (onderdelen van) de Dienst rusten intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot 
auteurs- en merkenrecht, waarvan Kennisnet rechthebbende is. Het is Gebruiker toegestaan de Dienst 
zelf te gebruiken en op een beeldscherm te laden, bekijken en desgewenst af te drukken. Iedere andere 
openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, 
verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, 
vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij Kennisnet daar expliciet toestemming voor 
geeft.   

5.3 De database en software die de Dienst vormen zijn eigendom van Stichting Kennisnet c.q. diens 
licentiegever.  

5.4 Door Onderwijsinstelling of Leverancier ingevoerde/ontvangen (persoons)Gegevens of Berichten vallen 
niet onder lid 3 van dit artikel.  
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Bijlage 1: Privacybijsluiter Koppelpunt vo 
(Bijlage 1 bij de Verwerkersovereenkomst Koppelpunt vo) 
 
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van hun 
leerlingen. Als onderwijsinstellingen gebruik maken van een systeem van een leverancier die persoonsgegevens 
ontvangt van de onderwijsinstelling, dan moet de onderwijsinstelling daar afspraken over maken. Deze afspraken 
worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Deze Privacybijsluiter geeft onderwijsinstellingen informatie over 
de werking en dienstverlening van Koppelpunt vo en meer specifiek welke persoonsgegevens daarbij worden 
verwerkt. Het gaat daarbij om “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de leerlingen 
wiens gegevens worden uitgewisseld. 
 
Het gebruik van deze Privacybijsluiter helpt po-, vo- en mbo-instellingen om beter te begrijpen wat de werking van het 
Koppelpunt vo is en welke persoonsgegevens daarvoor worden uitgewisseld. Deze Privacybijsluiter stelt u tevens in 
staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. 
 
In de bijlages behorende bij het Koppelpunt vo worden de volgende definities gebruikt: 

a. Aanmeldbericht: het bericht dat door de Onderwijsinstelling middels de Dienst wordt ontvangen van de 
mbo-instelling 

b. Administratie: een specifieke administratie binnen het Administratiesysteem  
c. Administratiesysteem: een door Leverancier aan Onderwijsinstelling geleverd leerling 

administratiesysteem (LAS) of student informatiesysteem (SIS)  
d. Berichten: alle Berichten die worden doorgegeven door de Dienst 
e. De Dienst: het Koppelpunt vo  
f. Endpoints: verzameling van adres- en routeringsinformatie waar een leverancier een specifieke dienst 

levert. Deze informatie wordt opgeslagen in het Onderwijs serviceregister (OSR) 
g. Gegevens: alle Gegevens niet zijnde persoonsgegevens 
h. Mbo-gangerbericht: het bericht dat door de Onderwijsinstelling middels de Dienst wordt doorgegeven 

aan de gemeenten 
i. Onderwijsinstelling: de Gebruiker van de dienst zijnde een instelling voor v(s)o/vavo/pro onderwijs 
j. Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo: het geheel van koppelpunten (mbo, vo en gemeenten)  

 

A. Algemene informatie 
 
Naam product en/of dienst: Koppelpunt vo 
Naam Verwerker en vestigingsgegevens: Stichting Kennisnet, Zoetermeer 
Beknopte uitleg en werking product en dienst: De Dienst genaamd Koppelpunt vo: de dienst die het mogelijk maakt 

om op een veilige en betrouwbare manier van Berichten 
tussen vo/vavo- en mbo-instellingen dan wel vo/vavo 
instellingen en gemeenten uit  te wisselen en waarmee 
Onderwijsinstellingen uitvoering kunnen geven aan de op 
hen rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet 
vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo welke 
op 1 augustus 2017 in werking getreden is en zoals is 
opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna 
Wet).  

Link naar uitgever en/of productpagina: https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-onderwijsinstelling/voorziening-
vroegtijdig-aanmelden-mbo-vva/  

Doelgroep (zoals po/vo, onderbouw/bovenbouw): Onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet en mbo (beperkt tot 
vavo) onderwijs. 

Gebruikers (leerlingen/ouders/verzorgers/docenten): medewerkers van Onderwijsinstellingen en Leveranciers voor 
zover deze handelen in opdracht van de 
Onderwijsinstelling 
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B. Omschrijving specifieke dienstverlening 
 
Koppelpunt vo wordt door Kennisnet aangeboden aan Nederlandse Onderwijsinstellingen. De Onderwijsinstellingen 
zorgen dat de Administratie(systemen) van hun onderwijsinstelling worden aangesloten (gekwalificeerd) op het 
Koppelpunt vo. Hiervoor moeten de Onderwijsinstellingen, maar ook hun Leveranciers voldoen aan vooraf opgestelde 
technische en organisatorische eisen.  
 
Het doel van het Koppelpunt vo is het ontwikkelen, aanbieden en faciliteren van het veilig en betrouwbaar uitwisselen 
van Berichten over potentiële Mbo-gangers tussen vo/vavo-instellingen, mbo-instellingen en gemeenten voor de 
sector vo in het kader van Wet ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’.  
  
Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot het Mbo-gangerbericht de volgende processtappen 
doorlopen:  

- Het Koppelpunt vo ontvangt via het Administratiesysteem van een vo/vavo-instelling een Mbo-
gangerbericht met informatie over een (potentiële) Mbo-ganger.  

- Het Mbo-gangerbericht wordt door het Koppelpunt vo gecontroleerd, tijdelijk opgeslagen, gelogd en 
doorgestuurd naar Koppelpunt vo het Koppelpunt gemeenten.  

Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot het Aanmeldbericht de volgende processtappen doorlopen:  
- Het Koppelpunt vo ontvangt via het Koppelpunt mbo een Aanmeldbericht met informatie over een 

(potentiële) Mbo-ganger én de status van de aanmelding.  
- Koppelpunt vo. Het Aanmeldbericht wordt door het Koppelpunt vo gecontroleerd, tijdelijk opgeslagen, 

gelogd en op basis van het in het bericht opgenomen BRIN, doorgestuurd naar de Onderwijsinstelling 
waar de potentiële Mbo-ganger staat ingeschreven. De inhoud van het bericht wordt verwerkt binnen het 
Koppelpunt vo (zie tabel onder D. voor beschrijving van de inhoud). 

Met het gebruik van de Dienst worden met betrekking tot de beide Berichten de volgende processtappen doorlopen:  
- Berichten worden versleuteld opgeslagen in het Koppelpunt vo voordat ze worden doorgestuurd.  
- Na aflevering van de Berichten worden deze direct door de Dienst uit het Koppelpunt vo verwijderd.  
- Het Koppelpunt vo logt de metadata rond alle inkomende en uitgaande Berichten zodat eventuele 

problemen in het berichtenverkeer (waaronder de routering) kunnen worden opgespoord.  
 

Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst. 
- Verwerking persoonsgegevens van potentiële Mbo-gangers (leerlingen van het vmbo, vso, pro, vavo) via 

de berichtuitwisseling tussen onderwijsinstellingen onderling, en tussen onderwijsinstellingen en 
gemeenten. Waarbij de Berichten met persoonsgegevens worden ontvangen, gecontroleerd, tijdelijk 
versleuteld opgeslagen, doorgestuurd en verwijderd.  

 

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens 
 
Koppelpunt vo is een School- en Leerlinginformatiemiddel. De Onderwijsinstelling geeft Verwerker opdracht tot 
Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden zoals opgenomen in het Convenant 
Privacy en Digitale Onderwijsmiddelen: 

a. De organisatie, het geven en volgen van onderwijs, het begeleiden en volgen van leerlingen of het geven van 
school- en studieadviezen, waaronder het uitwisselen van Persoonsgegevens met onderwijsinstellingen in 
geval van overstappen tussen onderwijsinstellingen en bij vervolgonderwijs. 

b. De beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van 
inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de, met behulp van het Koppelpunt vo, Verwerkte 
Persoonsgegevens. 

c. De continuïteit en goede werking van het Koppelpunt vo conform de afspraken die zijn gemaakt met de 
Onderwijsinstelling, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het 
aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning. 

d. De uitvoering of toepassing van een andere wet zoals (maar niet beperkt tot) de Wet vroegtijdige 
aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs, de Wet primair onderwijs, Wet voortgezet 
onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs  
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D. Categorieën persoonsgegevens  
 
Binnen Koppelpunt vo kunnen op beveiligde wijze gegevens opgeslagen van (potentiële) Mbo-gangers, informatie 
over de betrokken Onderwijsinstellingen en hun Administratie(systemen) waarmee de uitwisseling plaatsvindt, 
informatie over de sessie waarbinnen gegevens worden uitgewisseld, en informatie over de uitgewisselde Berichten 
(zie onderstaande tabel). Deze gegevens worden versleuteld en beveiligd opgeslagen voor het doel van 
berichtuitwisseling met hoge beschikbaarheid. Gegevens behalve Persoonsgegevens en Gegevens uit de inhoud van 
Berichten worden opgeslagen in een logbestand om de werking en beveiliging van het Koppelpunt vo te kunnen 
garanderen. 
 
Er vinden rapportages plaats van aantallen uitwisselingen per sector of Leverancier. Hierbij zijn de aantallen niet 
herleid tot individuele Berichten. 
 
Omschrijving van de categorieën Betrokkenen over wie Persoonsgegevens worden verwerkt, en de categorieën 
Persoonsgegevens van de Betrokkenen:  
 

Van Toepassing Categorie Toelichting 
Ja  Contactgegevens (potentiële) 

Mbo-gangers 
Naam, adresgegevens, 
geboortedatum. 

Ja Studievoortgang Vooropleiding, startkwalificatie, 
leertraject, 
Status aanmelding 

Ja BSN/PGN  
Ja Onderwijsorganisatie BRIN + ID 

Door de Verwerker te hanteren specifieke bewaartermijnen van Persoonsgegevens: 
- Berichten worden uit het Koppelpunt vo verwijderd wanneer ze zijn afgeleverd op het juiste afleveradres. 

Als afleveren niet mogelijk is dan worden de Berichten na meerdere pogingen (aan de hand van een 
vooraf vastgesteld proces) binnen een maximaal tijdsbestek van 2 werkdagen verwijderd. 

- Alleen de metadata over de Berichten worden opgeslagen in de logfiles van het Koppelpunt vo, voor 
meer informatie hierover: zie technische bijlage B. De loggegevens bevatten geen Persoonsgegevens 
en worden maximaal zes maanden bewaard. 

 

E. Opslag Verwerking Persoonsgegevens 
 
Kennisnet kwalificeert als Verwerker voor de Onderwijsinstelling, Kennisnet maakt gebruik van in Amsterdam 
geplaatste (eigen) servers.  
 

F. Subverwerkers 
 
Onderwijsinstelling geeft Verwerker door ondertekening van de Verwerkersovereenkomst een algemene schriftelijke 
toestemming voor het inschakelen van een Subverwerker. Verwerker heeft het recht gebruik te gaan maken van 
andere Subverwerkers, mits daarvan voorafgaand mededeling wordt gedaan aan Onderwijsinstelling, en 
Onderwijsinstelling daartegen bezwaar kan maken binnen een redelijke periode. Verwerker maakt ten tijde van het 
afsluiten van de Verwerkersovereenkomst gebruik van de volgende Subverwerkers: 

 
Vancis CMS b.v. te Amsterdam Hosting provider  
Interxion datacenter te Amsterdam  
 

De voornoemde leveranciers handelen enkel in opdracht en onder instructie van Kennisnet. Hierbij werken zij onder 
meer aan de broncode en hebben zij toegang tot de log-bestanden.  
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G. Contractgegevens 
Bezoekadres Koppelpunt vo (Kennisnet) 
Stichting Kennisnet 
Paletsingel 32 
2718 NT Zoetermeer 
 
Postadres 
Stichting Kennisnet 
Postbus 778 
2700 AT Zoetermeer 

 
Servicedesk Koppelpunt vo: ondersteuning bij gebruik en aansluiting op Koppelpunt vo, tips en verbetersuggesties.  
Telefoon: 0800-321 22 33 (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur) 
E-mail: support@kennisnet.nl 
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Bijlage 2: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  
 

(Bijlage 2 bij de Verwerkersovereenkomst Koppelpunt vo) 
De Verwerker is overeenkomstig de AVG en artikel 7 en 8 Model Verwerkersovereenkomst verplicht passende 
technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens, en 
om die maatregelen aan te tonen. Deze bijlage geeft een beknopte beschrijving en opsomming van die maatregelen. 
 
In het Programma van Eisen Koppelpunt vo worden de eisen beschreven waar alle leveranciers van 
administratiesystemen van onderwijsinstellingen aan moeten voldoen willen zij gebruik maken van Koppelpunt vo. 
Deze (technische en beveiligings-) eisen zijn hier te raadplegen: 
https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=VA:Hoofdpagina .  

A. Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7.2 Verwerkersovereenkomst 

Koppelpunt vo is voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ingeschaald op het hoogste 
beveiligingsniveau volgens de BIV-classificatie. De onderstaande beveiligingsmaatregelen zijn hierop gebaseerd. 
 
Rol onderwijsinstelling 
Over het algemeen zorgt een ict-specialist voor de beveiliging van een schoolnetwerk. Hij of zij zorgt voor regelmatige 
back-ups, niet alleen van de software maar ook van de data. Ook zorgt de ict-specialist voor het overzicht van 
computers die zijn opgenomen in het netwerk van de onderwijsinstelling, met de bijbehorende software, instellingen 
en updates. De beveiliging van het Administratiesysteem moet op alle computers die toegang hebben tot het systeem, 
op dezelfde manier zijn ingericht. Dus ook op een andere locatie en ook als de medewerkers vanuit huis werken! Het 
is de verantwoordelijkheid van de Onderwijsinstelling om te controleren of dit naar behoren functioneert. 
Beveiligingsincidenten moeten gemeld worden bij de eindverantwoordelijke. Meestal is dit de directeur/bestuurder van 
de onderwijsinstelling, een schoolleider, of bovenschools directeur. Als het systeem- en applicatiebeheer is uitbesteed 
aan een externe partij, dient de Onderwijsinstelling zich ervan te verzekeren dat deze provider dezelfde 
beveiligingsmaatregelen treft en de mogelijkheid biedt dat deze regelmatig worden ge-audit. Veiligheid is bij digitale 
uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van groot belang. Elke Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de 
(persoons)gegevens van zijn leerlingen/studenten en moet daarover ook afspraken maken met leveranciers van o.a. 
de administratiesystemen. Voordat er kan worden aangesloten op Koppelpunt vo, moet de Onderwijsinstelling de 
vereiste overeenkomsten met de leveranciers hebben afgesloten.  
 
Koppelpunt vo 
Bij de uitwisseling van een Bericht hebben alleen de afzender en ontvanger toegang tot de inhoud van het Bericht. 
Deze Berichten worden in Koppelpunt vo versleuteld. Berichten worden uit Koppelpunt vo verwijderd wanneer ze zijn 
afgeleverd op het juiste adres of na een aantal afleverpogingen niet kunnen worden afgeleverd. Alleen de metadata 
over de Berichten worden opgeslagen in de logfiles van Koppelpunt vo. 
De beveiligde verbinding tussen de systemen van de onderwijsinstellingen en koppelpunten verloopt volgens de 
Edukoppeling transactiestandaard 1.2 en via TLS 1.2 of hoger, ten minste conform de huidige stand van de techniek, 
waarbij Koppelpunt vo en certificaten van leveranciers gevalideerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van PKI-
Overheidscertificaten of nader te bepalen certificaten die gezien de stand van de techniek, minimaal vergelijkbaar zijn.  
 
Binnen het Koppelpunt vo worden naast de tijdelijke opslag van de Berichten ook de Gegevens van de 
Onderwijsinstellingen opgeslagen, informatie over hun Administratiesystemen waarmee de uitwisseling plaatsvindt, 
informatie over de sessie waarbinnen Gegevens worden uitgewisseld, en informatie over het uitgewisselde Berichten. 
Kennisnet heeft geen toegang tot deze informatie. Medewerkers van de Servicedesk Koppelpunt vo hebben beperkt 
toegang tot de logbestanden (zij kunnen slechts 90 dagen terugkijken). Subverwerkers van Kennisnet die toegang 
hebben tot de logbestanden, tekenen vooraf een geheimhoudingsverklaring.  
 
Eventuele nieuw ontwikkelde software van Koppelpunt vo wordt uitvoerig getest door een Tester. Bij de 
softwareontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de zgn. OTAP-straat: ontwikkelen en testen geschiedt niet met ‘live- 
of reële data’.  
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In het eerste kwartaal van elk jaar vindt een risicoworkshop plaats. Deze risicoworkshop heeft als doel om de grootste 
risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy voor Kennisnet en specifiek Koppelpunt vo te identificeren. 
Deze risico’s worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke informatiebeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd of 
verbeterd dienen te worden in dat jaar. Op basis hiervan worden beheersmaatregelen genomen om de risico’s te 
mitigeren.  
 
Kennisnet maakt ook gebruik van audits: een interne audit is een controle op de voortgang van de implementatie en 
borging van het informatiebeveiligings- en privacybeleid en de hieruit voortvloeiende richtlijnen en maatregelen. Deze 
vindt gedurende het jaar plaats en wordt nader beschreven in het handboek interne audit informatiebeveiliging en 
privacy. Rapportage vindt plaats aan de CTO. Een externe audit is een onafhankelijke controle van de 
informatiebeveiliging van (een onderdeel) van Kennisnet. Een dergelijke controle vindt minimaal jaarlijks plaats op een 
of meerdere onderdelen van de primaire bedrijfsvoering van Kennisnet. Rapportage vindt plaats aan de CTO. 
 
Ten aanzien van scholing en bewustwording worden medewerkers van Kennisnet jaarlijks geschoold op het gebied 
van security-awareness. Gebruik van bedrijfsmiddelen zoals computers en laptops vindt plaats binnen vastgesteld 
informatiebeveiligings- en privacybeleid. Onderdeel daarvan zijn een set met voorwaarden, ‘aanvaardbaar gebruik van 
bedrijfsmiddelen’ genaamd. 
 
Kennisnet is zelf gecertificeerd volgens de ISO 27001:2013. Op verzoek kan een afschrift van de audit (TPM-
verklaring) worden verstrekt. 
 

B. Rapportage (artikel 7.4 van de Verwerkersovereenkomst) 
Er vindt een algemene geanonimiseerde rapportage plaats ten behoeve de beveiliging en continuïteit van de Dienst. 
Bij eventuele geconstateerde beveiligingsincidenten vindt, passende communicatie plaats met de betrokken 
onderwijsinstellingen en (software)leveranciers.  

C. Datalekken 
Binnen Kennisnet zijn afspraken gemaakt in geval van beveiligingsincidenten. Kennisnet heeft een 
incidentmanagementbeleid vastgesteld. In het geval van zo’n incident wordt een security- en privacy response team 
samengesteld onder leiding van de Security Officer. Deze wordt bijgestaan door technisch deskundigen en de 
Productmanager Koppelpunt vo. Hiernaast overlegt de Security Officer met de CTO, Directie en Functionaris voor 
Gegevensbescherming (FG).  
 
Individuele medewerkers of externen die een incident of inbreuk op het gebied van informatiebeveiliging en/of privacy 
vermoeden of zien met betrekking tot Koppelpunt vo, dienen dit te melden bij support @kennisnet.nl, of telefonisch 
via tel. 0800-3212233. Een incident kan ook een vraag of suggestie zijn voor de informatiebeveiliging en privacy bij 
Kennisnet. Deze melding wordt vervolgens doorgezet naar de CTO en Security Officer die het incident in behandeling 
nemen. In geval er bij het incident persoonsgegevens betrokken zijn, wordt de FG ingeschakeld. Na afhandeling van 
het incident wordt de melder ingelicht over de afhandeling van het incident. Gedurende het incident vindt er logging 
van de activiteiten plaats zoals over datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, kenmerk en aard incident 
(op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, 
kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of diefstal van persoonsgegevens), de aard en omvang van de 
groep Betrokkenen die gevolgen ondervinden van het incident, de oorzaak van het beveiligingsincident en de 
maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen. 
 
In geval van een ernstig beveiligingsincident of datalek, neemt Kennisnet terstond contact op met 
Onderwijsinstellingen. Onderwijsinstelling geeft Kennisnet het recht om in geval van een incident of datalek die geheel 
Koppelpunt vo raakt, namens de Onderwijsinstelling (verwerkingsverantwoordelijke) een melding te doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. De Onderwijsinstelling zal hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd waaronder 
over de aard, omvang, oorzaak en overige relevante feiten en omstandigheden van het incident of datalek.  

D. Versie  
versie 1.0 februari 2019  
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Bijlage 3: Wijzingen t.o.v. Model verwerkersovereenkomst 
 

In afwijking van de eerder gesloten verwerkersovereenkomst komen partijen overeen dat met betrekking tot 
de Dienst de volgende aanpassingen zijn gemaakt: 

- De definitie Leverancier zoals genoemd in artikel 1 van de Verwerkersovereenkomst komt te luiden: 
de Leverancier van het LAS / SIS die door de Onderwijsinstelling daartoe is aangewezen; 

- Artikel 5 lid 5 van de Verwerkersovereenkomst met betrekking tot het Koppelpunt vo komt te vervallen.  
- Artikel 6 lid 3 van de Verwerkersovereenkomst is niet van toepassing. 
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