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PRIVACYCONVENANT

EÉN PRIVACY-
CONVENANT 
OPSTELLEN: 
MAAK HET NIET 
TE INGEWIKKELD

Omdat de samenwerkingsverbanden PO 

en VO Helmond-Peelland de afgelopen 

jaren steeds meer met elkaar zijn gaan 

samenwerken, lag het voor de hand dat ze 

ook de handen ineen sloegen toen ze eind 

2021 een privacyconvenant wilden opstellen. 

Beide convenanten (po en vo) zijn inmiddels 

ondertekend. Ook bij de implementatie, 

die recent in gang is gezet, trekken de 

kartrekkers Patty Proenings en Lenneke 

Voskuil, respectievelijk beleidsmedewerker 

van het samenwerkingsverband PO en 

VO Helmond-Peelland, samen op.

Omdat professionals bij passend 

onderwijs veelvuldig te maken hebben met 

persoonsgegevens én met veel verschillende 

partijen, is het complex om de privacy 

van leerlingen en ouders te waarborgen. 

Dat dat van groot belang is staat buiten 

kijf, maar welke afspraken je daarover 

moet maken en hoe je dat het beste kunt 

organiseren, is een vraagstuk waarmee 

veel samenwerkingsverbanden worstelen.

Zo ook Proenings en Voskuil, die 

daarom eind 2021 een webinar over 

dit vraagstuk bijwoonden, waar onder 

meer het model privacyconvenant 

aan de orde kwam. “We zijn ons daar 

nader in gaan verdiepen en besloten 

om dit als samenwerkingsverbanden 

po en vo samen op te pakken”, vertelt 

Proenings. “Niet alleen omdat we 

sowieso steeds meer samenwerken, maar 

ook omdat het praktisch en efficiënt 

is. Onze samenwerkingsverbanden 

moeten hierover immers afspraken 

maken met dezelfde gemeentes.”

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Het lag voor de hand dat Proenings en 

Voskuil het model privacyconvenant 

allereerst agendeerden in het structurele 

overleg met beleidsambtenaren onderwijs en 

jeugdzorg van de gemeentes. “We hebben 

informatie gegeven over het convenant 

en het belang ervan benadrukt”, vertelt 
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Voskuil. “Het idee om in onze regio zo’n 

convenant op te stellen viel goed. De 

beleidsambtenaren zijn vervolgens allemaal 

in hun eigen gemeente gaan kijken wie ze 

daar het beste bij kunnen betrekken. Wij 

zijn op onze beurt de schoolbesturen gaan 

benaderen, die er vervolgens voor moesten 

zorgen dat binnen hun organisaties de 

juiste personen werden betrokken. Ook 

hebben we het ingebracht in het OOGO. 

Zo hebben we van het begin af aan de 

verantwoordelijkheid bij de juiste partijen 

gelegd én de juiste mensen bij het proces 

betrokken. Dat heeft heel goed gewerkt.”

De volgende fase was er één van vragen 

en antwoorden. Want zowel gemeentes 

als schoolbesturen werden nadrukkelijk 

uitgenodigd om met hun vragen te komen. En 

dat deden ze, vertelt Proenings. “We konden 

die vragen niet allemaal zelf beantwoorden, 

maar dan vroegen we het na bij het 

Steunpunt Passend Onderwijs. Dat iedereen 

vragen kon stellen en daarop antwoord kreeg, 

heeft veel vertrouwen gegeven. We hebben 

wel benadrukt dat alle bij passend onderwijs 

betrokken partijen – bijvoorbeeld ook 

ouders en werkgevers – zijn betrokken bij de 

ontwikkeling van het modelconvenant, dus dat 

er vanuit verschillende perspectieven al heel 

goed over is nagedacht. Natuurlijk moeten 

we er allemaal kritisch naar kijken, maar 

we hoeven dus niet elk detail ter discussie 

te stellen. Van het begin af aan was onze 

inzet om het niet te ingewikkeld te maken.”

BASALE AFSPRAKEN

Omdat privacy en gegevensbescherming 

een ‘vak apart’ is, schakelden Proenings 

en Voskuil een externe expert in om het 

convenant te screenen op de situatie in hun 

samenwerkingsverbanden. Moeten er nog 

zaken worden aangepast? “Dat was zowel 

bij po als bij vo niet nodig”, vertelt Voskuil. 

“Het modelconvenant sluit perfect aan bij 

onze situatie. Het convenant zelf is echt 

een juridisch stuk, maar de bijlagen zijn 

heel concreet. Daar vind je bijvoorbeeld 

een checklist die aangeeft aan welke 

privacy-eisen casusoverleg moet voldoen. 

Dat betekent niet dat alle scholen het 

casusoverleg op dezelfde manier moeten 

vormgeven. Het gaat in het convenant 

echt om basale afspraken over privacy.” 

Hoewel schoolbesturen niet verplicht zijn om 

het convenant te ondertekenen, hebben ze 

dat op één vo-bestuur na allemaal gedaan. 

Dat het convenant ook in het onderwijs in 

goede aarde viel, heeft in de eerste plaats 

te maken met het belang, het nut en de 

noodzaak van het convenant, maar ook met 

een praktisch voordeel: schoolbesturen die 

het convenant ondertekenen, hoeven niet 

met elke gemeente (voor vo 9 gemeentes en 

voor po 10) afzonderlijk afspraken te maken 

over het omgaan met persoonlijke gegevens.
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VOLGENDE UITDAGING

De ondertekening van het convenant is de 

eerste stap om te komen tot een praktijk 

waarin alle betrokken partijen op de juiste 

manier, conform de gemaakte afspraken, 

omgaan met persoonsgegevens van 

leerlingen. Maar nu is het zaak dat elke 

betrokken professional deze afspraken 

kent én nakomt. “De implementatie is de 

volgende uitdaging”, zegt Voskuil. “Omdat 

het convenant behoorlijk omvangrijk is 

en veel juridisch jargon bevat, is het niet 

realistisch om te verwachten dat mensen 

dat helemaal goed gaan lezen, onthouden 

én in praktijk gaan brengen. Daarom zijn 

we nu bezig met een brochure, waarin 

we in begrijpelijke taal kort en bondig 

beschrijven wat het convenant betekent 

voor de verschillende partijen en voor de 

professionals die ermee te maken hebben. 

Ook dit proberen we zo eenvoudig mogelijk 

te houden en te beperken tot de basale 

zaken die je als professional moet weten.”

De brochure wordt in gezamenlijkheid 

- door de gemeentes en beide 

samenwerkingsverbanden -  ontwikkeld, 

maar elke partij zorgt straks zelf voor 

de verspreiding van de brochure bij 

de eigen achterban, vertelt Proenings. 

“Binnen ons samenwerkingsverband 

bijvoorbeeld moeten de pedagogen en 

gedragsdeskundigen de afspraken heel 

goed tussen hun oren hebben. Het is mijn 

verantwoordelijkheid om hen daarop te 

wijzen en dat te stimuleren. Net zo moeten 

de gemeentes de juiste sleutelfiguren 

inzetten om te bewerkstelligen dat 

professionals in de jeugdzorg de afspraken 

van het convenant kennen en nakomen.”

SOEPEL

Het proces verliep tot nu toe voorspoediger 

dan verwacht, vertelt Voskuil. “Omdat het 

een complex onderwerp is dat best ver van 

mensen afstaat, hadden we wel wat hobbels 

verwacht. Maar het is eigenlijk heel soepel 

verlopen. Dat komt in de eerste plaats 

doordat iedereen het belang ervan inziet. 

Maar ook heeft het geholpen dat we van het 

begin af aan de juiste mensen erbij hebben 

betrokken, verantwoordelijkheden bij de 

juiste partijen hebben neergelegd en dat we 

het niet te ingewikkeld hebben gemaakt.”
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