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1. Inleiding  
Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Denken we maar 
aan de leerlingenadministratie- en leerlingvolgsystemen, agenda- en rapportprogramma’s, 
oefen- en toetssystemen… Vaak verwerken deze geautomatiseerde systemen 
persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeelsleden… 
 
Omdat deze informatieverwerking risico’s met zich meebrengt is op al deze gegevens de 
privacywetgeving (AVG) van toepassing. 
 
De vertaling van deze wetgeving naar de dagelijkse praktijk wordt in dit document, het 
informatieveiligheid en privacybeleid (hierna IVPB genoemd), beschreven. Verder worden 
enkele specifieke zaken (zoals een communicatiebeleid, een toestellenbeleid…) verder 
uitgewerkt in aparte documenten en processen.  
 

1.1 Doel 
Alle afspraken, regels en informatie die in dit document en de andere documenten zijn 
opgenomen dienen om de risico’s te beperken. Verder heeft dit beleid als doelen: 

● Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de dagelijkse werking 
binnen de scholengemeenschap. 

● Het garanderen van de privacy van leerlingen, ouders, personeelsleden… 
● Het zoveel mogelijk  voorkomen van privacy-incidenten. 

 

1.2 Reikwijdte 

Dit beleid:  
● heeft betrekking op alle betrokkenen binnen de scholengemeenschap, waaronder 

alle medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers, externe relaties… 
waarvan de scholengemeenschap persoonsgegevens verwerkt; 

● is van toepassing op zowel digitale als geschreven verwerking van 
persoonsgegevens; 

● geldt voor alle medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers, externe 
relaties… die uit hoofde van hun taak, op school of thuis persoonsgegevens 
verwerken. 

● heeft betrekking op gecontroleerde informatie die door onszelf is gegenereerd en 
wordt beheerd. 

● is van toepassing op niet-gecontroleerde informatie waarop de school kan worden 
aangesproken, zoals uitspraken van medewerkers en leerlingen in discussies, op 
(persoonlijke pagina’s van) websites en sociale media. (Meer informatie hieromtrent 
is terug te vinden in het charter voor de leerlingen en het charter voor het personeel.) 
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Raakvlakken: 

● Personeels- en organisatiebeleid 
● Charter voor het personeel 
● Charter voor de leerlingen 

 

2. Uitgangspunten 

2.1 Algemene uitgangspunten 
Dit beleid dient te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
ook wel de GDPR-wetgeving genoemd.  
 
Onder verwerken van gegevens verstaan we het verzamelen, vragen, bewaren, 
raadplegen, analyseren, aanpassen, verwijderen, archiveren en het doorgeven van 
gegevens met de bedoeling deze gegevens op te nemen in een georganiseerd bestand. 
 
Alle verwerkingen die binnen de scholengemeenschap gebeuren zijn steeds gebaseerd op 
één van de zes vuistregels uit deze wetgeving: 

1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden steeds gebruikt voor 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn 
concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld en worden op voorhand 
gecommuniceerd naar alle betrokkenen. 

2. Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één van de 
wettelijke rechtmatigheden: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, 
openbaar belang, vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang. 

3. Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en 
het soort gegevens beperkt. De scholengemeenschap verwerkt enkel de gegevens 
die nodig zijn om ons doel te bereiken. 

4. Transparantie: waar nodig legt de scholengemeenschap op een transparante wijze 
verantwoording af aan de betrokkenen over het gebruik van hun persoonsgegevens. 
Daarnaast hebben alle betrokkenen recht op inzage, verbetering, aanvulling, 
verwijdering of afscherming van hun persoonsgegevens. 

5. Opslagbeperking: verzamelde gegevens wordt niet langer bewaard dan 
noodzakelijk. Indien anders vermeld of indien anders vereist worden gegevens 
bewaard gedurende 1 schooljaar. 

6. Data-integriteit: binnen de scholengemeenschap schrijven we processen uit om te 
garanderen dat te verwerken en verwerkte gegevens juist en actueel zijn. 

 
Bij het verwerken van gegevens op basis van toestemming zal de scholengemeenschap 
telkens aan de betrokkene vragen om een actieve en aantoonbare handeling te stellen bij 
het geven van de toestemming. 
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2.2 Organisatie 
Binnen het IVPB spelen verschillende mensen een rol. Deze verschillende rollen worden 
onderverdeeld in drie niveaus: 

● Richtinggevend (strategisch) 
● Sturend (tactisch) 
● Uitvoerend (operationeel) 

 

2.3 Rollen  
Hieronder vindt u een overzicht van de rollen en de taken/verantwoordelijkheden die bij 
iedere rol horen. 
 
 

Rol Taak/verantwoordelijkheid 

Schoolbestuur 
(richtinggevend) 

● Eindverantwoordelijke voor het zorgvuldig en rechtmatig 
verwerken van de persoonsgegevens 

● Vastleggen, goedkeuren, communiceren, toepassen, 
evalueren en bijsturen van het IVPB 

● Aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) aanstellen 
● Oprichten veiligheidscel (CIV) 

Leidinggevende 
(directie) 
(uitvoerend) 

● Communiceren, informeren en toezien op de naleving van 
het IVPB en de daarbij horende processen, procedures en 
richtlijnen 

● Voorbeeldfunctie met positieve en actieve houding t.a.v. het 
IVPB 

Data Protection 
Officer van de 
koepel  
(sturend) 

● Schoolbesturen adviseren en informeren over hun 
verplichtingen krachtens de AVG en regelgeving  

● Richtlijnen, kaders, procedures opstellen en aanbevelingen 
doen m.b.t. informatieveiligheid en privacy 

● Aanspreekpunten IVP opleiden en hen de nodige tools en 
hulpmiddelen verstrekken 

● Desgevraagd advies verstrekken over de 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

● Samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en 
optreden als aanspreekpunt voor deze autoriteit. 

● Brugfiguur naar externe partijen toe 
● Lerend netwerk ontwikkelen en aansturen 
● Overleg met externe partijen: leveranciers van 

leerlingenadministratie en -volgsystemen en leveranciers 
van didactische software 
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Rol Taak/verantwoordelijkheid 

Aanspreekpunt 
informatieveiligheid (AIV)  
(sturend) 

● Informeert en adviseert schoolbestuur, directie en 
personeel over informatieveiligheid en privacy 

● Rapporteert naar directie/bestuur 
● Informeert de data protection officer van de koepel 
● Meewerken aan de uitwerking van een specifiek 

IVP-beleid 
● Voorstellen doen tot aanpassingen van processen, 

richtlijnen en procedures van het IVP-beleid 
● Ondersteunen van de classificatie van middelen, 

maken van een risicoanalyse, opstellen en aanpassen 
van het veiligheidsplan 

● Aanspreekpunt voor het afhandelen van IVP-incidenten 
● Invullen van het register voor verwerkingsactiviteiten 

Informatieveiligheidscel 
(CIV)  
(sturend) 

● Classificatie van informatie 
● Uitvoeren van risicoanalyse 
● Prioriteiten voorstellen en uitwerken roadmap voor 

implementatie en opvolging IVPB 
● IVPB evalueren en bijstellen 
● Beoordelen van toegangsrechten van gebruikers 
● Veiligheidsincidenten bespreken en voorstellen 

formuleren voor te nemen maatregelen 
● Aanpassen gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

aan eigen situatie  
● Opstellen van procedures 

ICT-coördinator 
(uitvoerend) 

● Technisch aanspreekpunt inzake informatieveiligheid 
● Implementatie van toegangsrechten 
● Rapportage aangaande digitale informatieveiligheid 

Iedereen  
(uitvoerend) 

● Uitvoeren taken conform gegeven richtlijnen en 
procedures 

● Verantwoordelijk omgaan met IVP bij de dagelijkse 
werkzaamheden 

 
 

3. Implementatie van de wetgeving 

3.1 Roadmap 
De implementatie van de nieuwe wetgeving behelst een groot aantal domeinen. Om deze 
implementatie op een transparante en efficiënte manier te laten verlopen heeft de 
scholengemeenschap ervoor gekozen om een roadmap op te stellen. 
 
In deze roadmap worden concrete projecten omschreven, gekoppeld aan verantwoordelijken 
voor de uitvoering ervan en aan deadlines per onderdeel van het project. 
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3.2 Opstellen van de roadmap en up-to-date houden van de processen 
Het CIV is verantwoordelijk voor het opstellen en updaten van de roadmap. Aan de hand 
van wettelijke bepalingen, recente incidenten, vragen van andere betrokkenen… kan het 
CIV project opstellen en onderverdelen. 
 
Zo verloopt het proces van implementatie, evalueren en bijstellen continu waardoor de 
gegevens en processen aangaande deze wetgeving steeds up-to-date zijn. 
 

4. Controle en rapportage 
Het IVPB, alle bijhorende richtlijnen, nota’s en processen worden minimaal elke twee jaar 
geëvalueerd en bijgesteld door het schoolbestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met: 

● De status van de informatieveiligheid als geheel (beleid, organisatie, risico’s…) 
● De effectiviteit van de genomen maatregelen en aantoonbare werking daarvan 

 
Alle bij te stellen delen worden verwerkt in de roadmap waarna door de CIV wordt 
besproken hoe de implementatie moet verlopen en binnen welke termijn. 
 

4.1 Sensibilisatie 
Om een beleid en maatregelen niet voldoende zijn om alle risico’s in verband met 
informatieveiligheid en privacy tot een minimum te beperken, plannen wij concrete acties om 
alle betrokkenen binnen de scholengemeenschap te sensibiliseren. 
 
Hiervoor worden onder andere een ICT-charter voor het personeel en een ICT-charter voor 
de leerlingen ontwikkeld waarin onder andere afspraken worden gemaakt omtrent omgang 
met persoonsgegevens bij gebruik van ICT. 
 
Daarnaast kunnen nog verschillende acties op touw gezet om het bewustzijn rond 
informatieveiligheid en privacy te verhogen. 
 

4.2 Classificatie en risicoanalyse 
Omdat we binnen de scholengemeenschap heel wat gegevens verwerken worden deze, op 
basis van hun waarde, geclassificeerd. Deze classificatie wordt gebruikt als basis voor de 
risicoanalyse. Deze analyse zal het niveau van de beveiligingsmaatregelen bepalen. Daarbij 
zijn beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid de kwaliteitsaspecten die van belang 
zijn voor de informatievoorziening. 
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4.3 Melden van incidenten en datalekken 
Voor het melden van beveiligingsincidenten en datalekken vastgelegd in een procedure. Dit 
is een gestructureerd proces voor de afhandeling van incidenten, waarbij we voorzien in de 
juiste stappen rondom de meldplicht datalekken. 
 
Alle incidenten moeten worden gemeld via het e-mailadres: privacy@scs-sinaai.be 
 

4.4 Controle, naleving en sancties 
De naleving bestaat uit algemeen toezicht op de dagelijkse praktijk van het IVP proces. Van 
belang hierbij is dat leidinggevenden en proceseigenaren hun verantwoordelijkheid nemen 
en hun medewerkers aanspreken in geval van tekortkomingen. 
 
Mocht de naleving ernstig te kort schieten, dan kan de scholengemeenschap de betrokken 
verantwoordelijke medewerkers een sanctie opleggen, binnen de kaders van de CAO en de 
wettelijke mogelijkheden. 
 

5. Gerelateerde documenten 
Naast dit algemene beleid zijn er nog andere beleidsteksten die behoren tot het IVPB. In 
deze documenten wordt meer informatie gegeven over hoe het informatieveiligheid en 
privacy beleid verder wordt uitgewerkt: 

● Toegangsmatrices 
● Inventaris van de persoonsgegevens 
● Implementatie roadmap 
● Communicatiebeleid 

 
Meer informatie omtrent deze documenten en het beleid kan worden opgevraagd via: 
privacy@scs-sinaai.be 
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