
Privacy is een lastig en vaag begrip. Privacy op school gaat over de 
bescherming van gegevens over leerlingen, hun ouders en mede
werkers. Dit wordt geregeld in de Wet bescherming persoons
gegevens. Per 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
in heel Europa van toepassing wordt. Deze nieuwe wetgeving stelt 
hogere en aanvullende eisen aan privacy. In deze 5 vuistregels 
voor po, vo en mbo (versie 2.0) worden de belangrijkste (nieuwe) 
uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met persoonsgege
vens samengevat.

Denk bij het verzamelen, registreren en verwerken van  
persoonsgegevens altijd aan de 5 vuistregels:

Doel en doelbinding
  Heb ik vooraf een doel voor de verwerking van persoonsgege-

vens vastgesteld? Worden de persoonsgegevens alleen gebruikt 
voor dat doel dat ik vooraf heb vastgelegd? 

Grondslag
  Is er minimaal een wettelijke grond voor de verwerking?  

  Ik heb toestemming van leerling of ouders 

  De gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een  
overeenkomst  

  Het verwerken van deze gegevens is wettelijk verplicht

  De verwerking van gegevens is nodig voor het uitvoeren 
van onze publiekrechtelijke taak

  Er is een gerechtvaardigd belang dat ik kan uitleggen aan 
(de ouders van) de leerlingen. 

Dataminimalisatie

  Gebruik ik alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het 
vastgestelde doel te verwezenlijken? Kan ik met minder of 
bijvoorbeeld anonieme gegevens werken? Bewaar ik de  
gegevens niet langer dan nodig?

Transparantie

  Heb ik de leerling of zijn ouders vooraf helder geïnformeerd over 
het doel van de gegevensverwerking? Heb ik uitgelegd welke 
gegevens worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld?  

Dataintegriteit

  Kloppen de persoonsgegevens die ik gebruik nog steeds? Zijn 
de gegevens op het juiste moment, op de juiste plaats en voor 
de juiste mensen beschikbaar? Heb ik onjuiste gegevens  
gecorrigeerd of verwijderd? 
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