Workshop 5:
samenwerkingsverbanden,
scholen en rechten betrokkenen
Privacy en passend onderwijs
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Job Vos
Senior adviseur privacy

Wettelijke taken schoolbestuur
►

Geven van onderwijs: leren en begeleiden van leerlingen

►

Schoolbestuur (bevoegd gezag) verwerkt persoonsgegevens in het kader van:
•

de organisatie of geven van onderwijs;

•

Het leren en begeleiden van leerlingen/studenten;

•

het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

•

het bekend maken van informatie over leerlingen, deelnemers of
studenten (op de eigen website);

•

het bekend maken van informatie over de hierboven genoemde
organisatie en leermiddelen;

•

… etc
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Samenwerkingsverband PaO (bestuur):
►

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen,
(…) te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het
onderwijs krijgen.

►

Het swv passend onderwijs is een aparte rechtspersoon, met een ander
doel van de doelen van een schoolbestuur:

►

swv passend onderwijs is voor de aan haar opgedragen
taken/doelen zelfstandig verantwoordelijke

►

school(bestuur) ≠ swv (bestuur)
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Andere samenwerkingverbanden
►

Betere naam: samenwerkingsorgaan

►

Andere samenwerkingsverbanden (niet passend onderwijs) zijn niet
in de wet geregeld. Dit swv heeft géén wettelijke taak

►

Bevoegdheden van schoolbesturen kunnen overgedragen zijn
(mandaat)

►

Het samenwerkingsverband voert samen wettelijke taken
schoolbesturen uit

►

Drie opties samenwerkingsverband (geen PaO):
Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijkheid
Aanwijzen 1 verwerkingsverantwoordelijke
Bij rechtspersoonlijkheid: dit samenwerkingsverband is een verwerker
voor alle schoolbesturen samen (dus: verwerker)

1.
2.

3.
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SWV
Software

SWV

Uitwisselen tussen 2 verantwoordelijken:
- ieder vanuit een eigen wettelijke taak
- géén verwerkersovereenkomst

Maar…
Als het samenwerkingsverband software (een systeem) aanbiedt dat de school
• gebruikt voor de uitvoering van de aan het schoolbestuur opgedragen wettelijk taak
• en dat is géén wettelijke taak voor het samenwerkingsverband
dan is het samenwerkingsverband een leverancier van software voor de school.

Het samenwerkingsverband is een verwerker voor dat deel van de diensten die ze levert aan de
school. Er is wel een verwerkersovereenkomst nodig.

Voorbeeld:
Aanleggen en aanvullen OPP voor alle leerlingen op een basisschool. Het systeem is bedoeld om
OPP aan te leggen als bijlage bij TLV maar de school gebruikt dit systeem voor alle leerlingen (≠
passend onderwijs)

Uitgangspunten rechten betrokkenen
►

Verzoeken binnen 1 maand afhandelen

►

Twee keer te verlengen met 1 maand (max. 3 maanden)

►

Niet voldoen aan verzoek betrokkene ook melden (niet zwijgen)

►

Elektronisch afhandelen is een recht als data digitaal is
ingediend/aangeleverd

►

Geen vergoeding kosten (tenzij…)

►

Identiteit mag – eerst – geverifieerd worden

►

Beroep rechter of klacht bij AP
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Rechten betrokkenen
►

Recht op informatie
Als school moet je ouders, leerlingen en medewerkers informeren
over wat je met hun persoonsgegevens doet en welke rechten ze
daarbij hebben

►

Recht op inzage
Ouders, leerlingen en medewerkers mogen hun eigen
persoonsgegevens inzien

►

Recht op rectificatie en correctie
Ouders, leerlingen en medewerkers mogen een school vragen
onjuiste persoonsgegevens aan te passen
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Rechten betrokkenen (2)
►

Recht op vergetelheid
Ouders, leerlingen en medewerkers mogen persoonsgegevens laten
verwijderen. Leerlingendossiers vormen hierop – gedeeltelijk – een
uitzondering

►

Recht op beperking van de verwerking
Als leerlingen en school onenigheid hebben over het verwerken van
de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens
niet juist zijn of ouders, leerlingen en medewerkers van mening zijn
dat de persoonsgegevens niet verwerk mogen worden. Dan mogen
ouders, leerlingen en medewerkers vragen om persoonsgegevens –
tijdelijk – niet meer te gebruiken

►

Recht van bezwaar
Ouders, leerlingen en medewerkers mogen – in een aantal gevallen –
bezwaar maken tegen het gebruiken van persoonsgegevens
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Rechten betrokkenen (3)
►

Recht op dataportabiliteit
Dataportabiliteit betekent dat data overdraagbaar is aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm. Leerlingen mogen hun persoonsgegevens
meenemen naar een andere school. Let op: alleen gegevens die door
leerlingen/ouders zelf (digitaal) zijn aangeleverd.

►

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
en profilering
Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde aspecten van
een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de
bedoeling zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke
voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of
verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
Soms worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt en worden
op basis daarvan besluiten genomen. Ouders, leerlingen en
medewerkers mogen dat weigeren.
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