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PRIVACYCONVENANT

EÉN PRIVACY-
CONVENANT VOOR 
DE HELE PROVINCIE 
GRONINGEN

Ontwikkel één privacyconvenant onderwijs-

gemeenten-jeugdhulp voor de gehele 

provincie Groningen1. Dat was de opdracht 

aan de Groningse Kerngroep Gemeenten - 

Onderwijs die begin 2021 bestuurlijk werd 

bekrachtigd in de vier OOGO’s die de 

provincie Groningen telt. Een provinciale 

werkgroep ging er vervolgens mee aan de 

slag. Het convenant is inmiddels opgesteld, 

de ondertekening ervan is gaande, en er 

wordt gezocht naar effectieve manieren 

om het convenant te implementeren.

Omdat professionals/organisaties in 

toenemende mate domeinoverstijgend 

samenwerken om jongeren optimaal te 

ondersteunen, is het essentieel dat er goede 

afspraken zijn over de manier waarop er 

in zulke samenwerkingen wordt omgegaan 

met privacygevoelige informatie. Daarom 

formuleerde de Groningse Kerngroep 

Gemeenten - Onderwijs de opdracht voor 

onderwijs, gemeenten en jeugdhulp om 

tot een provinciaal privacyconvenant 

te komen. De kerngroep koos ervoor 

om dat op provinciaal niveau te doen, 

omdat veel leerlingen niet in hun eigen 

regio op school zitten. Zo is veertig 

procent van de vo-leerlingen in de stad 

Groningen afkomstig uit de provincie.

We praten over de totstandkoming van 

het convenant met Erik de Graaf en 

Thea Velvis, respectievelijk voorzitter 

en lid van de Provinciale Werkgroep 

Privacyconvenant2 en met Mariës Zegers, 

beleidsadviseur passend onderwijs bij de 

gemeente Groningen en voorzitter van 

de (provinciale) Kerngroep Gemeenten - 

Onderwijs, die het initiatief nam om een 

privacyconvenant te ontwikkelen.

PROVINCIALE WERKGROEP

“De kerngroep heeft de opdracht opgehaald 

bij de vier OOGO’s die provincie Groningen 

telt”, vertelt Zegers. “Nadat de OOGO’s deze 

opdracht bestuurlijk hebben bekrachtigd, is 

de Provinciale Werkgroep Privacyconvenant 

gevormd waarin de vier OOGO-regio’s zijn 

1   De gemeente Noordenveld (Drenthe) maakt ook deel uit van het convenant.

2  Erik de Graaf is adjunct-directeur van samenwerkingsverband VO Groningen Stad en lid van de Kerngroep 

Gemeenten – Onderwijs. Thea Velvis is beleidsadviseur bij samenwerkingsverband Ommelanden (po en vo).
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vertegenwoordigd. Naast vertegenwoordigers 

van de samenwerkingsverbanden, zitten in 

deze werkgroep bijvoorbeeld privacy officers 

en Functionarissen Gegevensbescherming 

vanuit po, vo, mbo en gemeenten.”

Uitgangspunt van de werkgroep was het 

Model Privacy Convenant dat het Steunpunt 

Passend Onderwijs heeft ontwikkeld, 

vertelt De Graaf. “We hebben er eerst een 

aantal vergaderingen aan besteed om 

het modelconvenant heel goed vanuit de 

verschillende disciplines en deskundigheden 

te bekijken: wat staat er precies in? En 

klopt dat ook voor onze situatie? Missen we 

nog zaken? Uiteindelijk heeft dat geleid tot 

een aantal aanpassingen en toevoegingen. 

Zo hebben we een aparte paragraaf 

opgenomen over de rol en de positionering 

van de Jeugdgezondheidszorg, en hebben 

we aan het artikel over beveiliging een 

subparagraaf toegevoegd over datalekken.”

CASUSOVERLEG

Veel aandacht heeft de werkgroep besteed 

aan het casusoverleg, volgens De Graaf een 

cruciaal onderdeel van het convenant, omdat 

er in dat overleg veel informatie en gegevens 

over jongeren worden uitgewisseld. “In 

het convenant staan alle relevante vragen 

over het casusoverleg in één bijlage op 

een rij”, vertelt hij. “Dat is mooi, want er is 

waarschijnlijk geen docent of hulpverlener 

die het hele convenant van kaft tot kaft gaat 

lezen. Om die bijlage goed af te stemmen 

op onze eigen situatie, hebben we de inhoud 

getoetst in de scholen. Vanuit de werkgroep 

is een Functionaris Gegevensbescherming 

aangesloten bij het casusoverleg om te 

kijken wat daar precies gebeurt en welke 

persoonsgegevens daar over tafel gaan. 

Die toetsing in de praktijk was zeer zinvol 

en is helpend geweest voor het proces.”

RISICO’S IN KAART BRENGEN

Ook de manier waarop de samenwerkings-

verbanden passend onderwijs de privacy 

van leerlingen beschermen is onder de loep 

genomen. “De samenwerkingsverbanden 

in onze provincie gebruiken een applicatie 

om gegevens te delen”, vertelt Velvis. 

“Om na te gaan of dat systeem voldoet 

aan de privacywetgeving hebben we 

als samenwerkingsverbanden een 

‘Data Protection Impact Assessment’ 

uitgevoerd. Daarmee breng je in kaart 

welke privacyrisico’s het systeem dat 

je gebruikt voor het uitwisselen van 

gegevens - in ons geval de applicatie 

- met zich meebrengt. Bij ons bleek 

bijvoorbeeld dat we met name risico’s lopen 

waar het gaat om de autorisatie, ofwel 

wie er allemaal toegang hebben tot de 

applicatie. Dat gaan we dus verbeteren.”

“Het staat min of meer los van de 

ontwikkeling van het privacyconvenant, 

maar ik raad alle betrokken partijen aan 
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om de risico’s van het systeem dat ze 

gebruiken in kaart te brengen”, voegt De 

Graaf toe. “Dat systeem is immers het 

voertuig waarmee je de gegevens deelt. 

Het Data Protection Impact Assessment 

is een goed instrument om dat te doen.”

WEZENLIJKE FASE

Het convenant wordt op OOGO-niveau door 

wethouders en bestuurders ondertekend. 

Dat kost even tijd. “Omdat de wethouders 

mandaat moeten hebben, wordt het 

convenant eerst aan de Colleges van 

Burgemeester en Wethouders voorgelegd”, 

legt Zegers uit. “Ik heb daarvoor een 

bouwstenennotitie geschreven en dat proces 

is nu gaande. Daarna kan het convenant 

ter ondertekening naar de OOGO’s.”

De geïnterviewden zijn zich ervan bewust 

dat daarmee de kous zeker niet af is. Nadat 

het convenant is ondertekend, begint 

immers de meest wezenlijke fase van het 

proces: de implementatie. De Graaf: “We 

hebben het allemaal zo goed mogelijk 

opgeschreven in het privacyconvenant, 

maar daarmee zijn we er niet. Want nadat 

het convenant is ondertekend, moeten we 

ervoor zorgen dat de afspraken tussen de 

oren komen te zitten van de mensen die in 

de praktijk werken. De praktische vertaling 

van de afspraken, dat is het belangrijkste.”

LEVEND HOUDEN

Vooruitlopend op de ondertekening, is de 

werkgroep bezig met implementatieplannen. 

In ieder geval zullen de handreikingen 

‘Omgaan met privacy’ (voor professionals 

en voor ouders) van het Steunpunt Passend 

Onderwijs breed worden gedeeld. “Hoe de 

implementatie precies vorm zal krijgen, 

bepalen de vier OOGO-regio’s zelf”, vertelt 

Velvis. “Vervolgens is het zaak dat we het 

convenant ‘levend’ houden, bijvoorbeeld 

door af te spreken dat we het eens in de 

zoveel tijd in de OOGO’s evalueren.” “We 

spelen daarin als samenwerkingsverbanden 

ook een rol”, voegt De Graaf toe. “Het is 

zaak dat de samenwerkingsverbanden 

samen met gemeenten de afspraken 

bewaken en het convenant steeds 

weer onder de aandacht brengen.”

MEER INFORMATIE

Erik de Graaf

e.de.graaf@swv-vo2001.nl
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