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Training AVG voor Onderwijs Ondersteunend Personeel



URGENTIE

HYPE 
OF TOCH NOODZAAK

VOOR
NHL STENDEN HOGESCHOOL



Djie-die-pie-ahr
ken je die uitdrukking ?

General Data Protection Regulation (GDPR)

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

?



Is de AVG eigenlijk al van kracht?

JAZEKER….25 mei 2018 / 25 mei 2016

?



Wat is de maximale boete ?

€20.000.000 of 4% jaaromzet 

per incident

?



Is de AVG een nieuwe wet?

Nee (90 % = Wbp)

?

➢ Hogere boetes
➢ Meer rechten van de betrokkenen



Mag de douane op Schiphol jou 
fouilleren voor een vlucht?

Mag een bakker jou fouilleren 
voordat je de winkel binnenkomt?



!

De kern: alles draait om 
persoonsgegevens van 

studenten/medewerkers/…..

Verkeerde omgang met hun persoonsgegevens 
kan leiden tot het in diskrediet brengen van de 

opleiding en de organisatie en schade voor 
betrokken studenten en medewerkers.



Wat is er de afgelopen 20 jaar veranderd in 
onderwijsuitvoering?

Technologie

?

…Personalisering



QUIZ



VRAAG 1

Wat is het verschil tussen ‘gewone’ en 
‘bijzondere’ persoonsgegevens?

Gegevens die direct of indirect 
een persoon identificeren. 

Gegevens die in verkeerde handen een 
persoon ernstig kunnen schaden. 



VRAAG 1

Welke ‘Bijzondere’ persoonsgegevens?

ras of etnische afkomst
politieke opvattingen

godsdienst of levensovertuiging
lidmaatschap van een vakbond

genetische of biometrische gegevens met oog op unieke 
identificatie
gezondheid

seksuele leven
strafrechtelijk verleden



VRAAG 2

Moet je voor iedere verwerking van 
persoonsgegevens toestemming 
vragen?

Neen, er zijn ook andere grondslagen voor 
verwerkingen. 

Bijvoorbeeld: (arbeids)overeenkomst



VRAAG 3

Wat is een datalek?
We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen 
van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen 
hebben. 

Preciezer: een beveiligingsinbreuk waarbij persoonsgegevens 
verloren gaan of ongeoorloofd overhandigd, gezien of gewijzigd 
zijn. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de 
meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden, al kan 
een gestolen geprinte leerlingenlijst evengoed een datalek vormen.



VRAAG 3

Waar moet je datalekken melden?

a)Bij de Autoriteit Persoonsgegevens
b)Bij je leidinggevende
c) Bij het interne meldpunt datalekken



VRAAG 4

Mogen we het privéadres van een medewer-
ker/student geven als iemand een kaart wil 
sturen? 

Nee!

Idealiter moet een medewerker/student zelf 
kunnen aangeven of zijn adres-gegevens voor 

attenties e.d. mogen worden doorgegeven.



JIJ EN DE AVG



PRIVACY
Doel en 

doelbinding

Gebruik ik de 
persoonsgegevens 

alleen voor het doel van 
mijn onderwijs? 

Grondslag

Is er minimaal een 
wettelijke grond voor de 

verwerking van de 
persoonsgegevens?

Data-
minimalisatie

Gebruik ik alleen die 
gegevens die 

noodzakelijk zijn om het 
vastgestelde doel te 

verwezenlijken?

Transparantie

Heb ik de betrokkenen 
vooraf helder 

geïnformeerd over het 
doel van de 

gegevensverwerking?

Data-
integriteit

Kloppen de 
persoonsgegevens die ik 

gebruik nog steeds?

Bewaar-
termijn

Heb ik de gegevens echt 
nog nodig na een 
bepaalde periode?

6
VUIST

REGELS



Grondslagen

Toestemming

Niet altijd een goed idee

Overeenkomst

Arbeidsovereenkomst

Wettelijke 
verplichting

WHW

Vitaal belang

Leven of dood. Ongeval.

Algemeen 
belang

Vooral overheid

Gerechtvaardigd
belang 

Bijv. digitale verspreiding 
colleges via internet

6
GROND
SLAGEN



Rechten

informatie inzage rectificatie

gegevens-
wissing

beperking 
van de

verwer-
king

Data-
portabiliteit

8
rechten

verzet

geen 
automa-

tische
besluit-
vorming



Wat doet NHL Stenden?

FG aanstellen

Privacybeleid

Rechten 
faciliteren

Privacy 
Impact 

Assessments

Security OK

Toegang obv
need to know

Privacy by
design/default

Verwerkers-
overeenkomsten

Meldplicht 
datalekken

Awareness

Data transfer 
naar de sites

Privacy in 
onderzoek

13
ACTIES



WELKE gegevens 
worden verwerkt

Door WIE, WAAR, 
HOE en WAAROM

Daarom:

DATAREGISTER 
per doelgroep

kan alleen aan de Avg voldoen als ze weet …



Welke doelgroepen 

Studenten

Cursisten

Externe

relaties

Medewerkers
in loondienst

Medewerkers
NIET

in loondienst

Leads

Alumni

Hotel
Onderzoeks-

subjecten



Dataregisters



PRIVACY BY DEFAULT



Het beschermen van de privacy van gebruikers door 

de instellingen en functies van de gebruikte producten 

of diensten standaard (by default) op de meest 

privacyvriendelijke stand te zetten. 

PRIVACY 
BY 

DESIGN

PRIVACY 
BY 

DEFAULT

Het in een vroeg stadium zowel technisch als organisatorisch een 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afdwingen (by design). 

Dit houdt in dat er al bij de ontwikkeling van producten en diensten 

aandacht moet zijn voor privacy. In het bijzonder bij ICT-producten en 

-diensten gaat het erom dat al in het ontwikkelproces gebruik gemaakt 

wordt van privacy-verhogende maatregelen.



“WHAT HAPPENS in NHL Stenden,
STAYS in NHL Stenden”

PRIVACY 
BY DEFAULT

Je bent ‘gedekt’ als 
je alleen de interne 
systemen gebruikt.

Hier moet je op 
kunnen vertrouwen, 

anders heeft de 
organisatie een 

probleem

Buiten deze 
systemen?

‘You’re on 
your own!’

PRIVACY 
BY DESIGN



TWIJFEL? PRIVACY 
BY DEFAULT

Neem contact 
op met de 

Functionaris 
Gegevensbescherming

willem.bakker@stenden.com

of met de 
Security Officer

f.j.bosscha@nhl.nl

PRIVACY 
BY DESIGN

mailto:willem.bakker@stenden.com
mailto:f.j.bosscha@nhl.nl


WAT WEET JE NU?



VRAAG 1

Verandert de AVG het werken fundamenteel?

Nee. Je leert vooral een nieuwe routine aan 
om een juiste omgang met persoonsgegevens 

altijd voorop te stellen (awareness).

Ja. Avg weerspiegelt dat wij in een datagedreven
samenleving leven en daar moeten de 
medewerkers van doordrongen zijn.

Werkprocessen moeten conform AVG zijn!



VRAAG 2

Er is nog zo weinig bekend over die nieuwe wetgeving!

Er is inderdaad niet één document waarin precies 
staat wat iedereen in elke situatie moet doen. 

Maar de AVG dient ertoe zorgvuldig met 
persoonsgegevens om te gaan. 

Ook die van jou.



VRAAG 3

Wat zijn vanuit de Avg gezien de risico’s van 
schaduwadministraties?

Datalekken
Recht van inzage etc.

Bewaartermijnen
Verantwoordelijke is niet ‘in control’

Dit geldt ook voor bijlagen en excel-lijsten!!



VRAAG 3

Wat zijn de privacyrisico’s van email?

Verkeerde adressering 
Verspreiding mailadressen 

Geen lijsten met persoonsgegevens als bijlagen
Mail is geen archief

Beperk gebruik cc
……



VRAAG 3

Welke persoonsgegevens beschermen? 

Beoordelingsgesprekken
BSN-nummer

Bijzondere thuisomstandigheden
Etniciteit
Feedback

Foto
Kopie paspoort

Medische gegevens
Telefoonnummer



VRAAG 3

Waar kan een personeelslid de meeste schade 
van ondervinden? Kopie paspoort

BSN-nummer
Etniciteit

Medische gegevens
Beoordelingsgesprekken

Bijzondere thuisomstandigheden
Feedback

Foto
Telefoonnummer



VRAAG 3

Delen/verzenden van grote bestanden (in/extern)

Gebruik NIET wetransfer.com
gratis dienst

data mogelijk buiten EU opgeslagen

GEBRUIK: https://filesender.surf.nl

data opgeslagen binnen EU
versturen meerdere bestanden tegelijk

data encryptie mogelijk
maximale grootte bestand 1 TB

bij encryptie bestand 2 GB



?

Handleiding AVG [Ministerie J & V]

MEER 
WETEN?
Links

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens

Email: privacy-en-security@nhlstenden.com

Website: datacare.nhlstenden.com

http://www.whitepaperlinkplaceholder.nl/
http://www.whitepaperlinkplaceholder.nl/
http://www.whitepaperlinkplaceholder.nl/
http://www.whitepaperlinkplaceholder.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.whitepaperlinkplaceholder.nl/


Ter afsluiting….



URGENTIE

HYPE 
OF TOCH ECHT NOODZAAK

VOOR
NHL STENDEN HOGESCHOOL



NHL STENDEN PRIVACY AWARENESS
Training AVG voor Onderwijs Ondersteunend Personeel

Deze training is mede mogelijk gemaakt door: 

Erik van den Beld (Saxion Hogeschool), Sander van Acht (Flooow). Maarten van 

der Schaal (NIEUWBERICHT, slidedesign) en voor NHL Stenden Hogeschool aangepast 

door Freerk Bosscha en Willem Bakker

V 1.12 7 november 2019 
o.b.v. SURF – SCIPR Framework


