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Implementatie AVG: hoe staat het 
ermee 1 jaar na de invoering?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Tot die datum werd veel over de implementatie ervan geschreven, 

ook door VBS. Daarna verdween het onderwerp stilletjes naar de achtergrond, 

wat niet wil zeggen dat scholen er niet mee bezig zijn. Waar staan ze nu? Een 

verkenning met Vanessa van Kuilenburg – Brouwer.

Van Kuilenburg – Brouwer heeft zeven jaar bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt. Ze is nu 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

bij de Autoriteit Consument & Markt en bij zes 

scholen die lid zijn van VBS. ‘Bij deze scholen 

ben ik FG geworden na de invoering van de AVG. 

Hoe het destijds was gesteld met de kennis van 

privacy en de implementatie van de AVG wisselde 

per school. Er waren scholen die echt geen idee 

hadden waar te beginnen, maar er waren ook 

scholen die al een start hadden gemaakt’, vertelt 

Van Kuilenburg-Brouwer.

Een must    
Bij alle scholen is ze begonnen met een gesprek 

en daarna een nulmeting. ‘Wat opviel is dat het 

verwerkingsregister nog een grote onbekende 

was.’ Het verwerkingsregister is een overzicht van 

alle gegevensverwerkingen binnen een school met 

daarbij onder andere benoemd over wie het gaat, 

wie de gegevens ontvangt, wat de grondslag van 

de verwerking en het doel is, en welke maatrege-

len zijn genomen om de gegevens te beschermen. 

‘Het opzetten ervan is even een klus. Dat zit ‘m 

vooral in het benoemen van wat een verwerking 

is. De AVG biedt hier alleen een kader voor, waar 

je veel kanten mee op kunt. Toch is het verwer-

kingsregister iets wat je als school moet hebben. 

Het geeft een overzicht van wat je aan gegevens 

verwerkt, wat zorgt voor grip op die gegevens. 

Dat heb je nodig voor het verantwoorden van wat 

je doet met die gegevens.’ 

Zelf doen    
Op de vraag of Van Kuilenburg - Brouwer het 

verwerkingsregister voor de scholen heeft 

opgesteld, antwoordt ze: nee. ‘Om meteen 

een misverstand uit de wereld te helpen: een 

FG houdt toezicht en adviseert, maar voert de 

implementatie van de AVG op de school niet uit.’ 

De eerste maanden is ze vooral bezig geweest 

met het beantwoorden van vragen en het 

adviseren van de scholen bij het opzetten van 

het IBP (InformatieBeveiliging en Privacy)-beleid, 

het verwerkingsregister en de datalekprocedure. 

‘Pas wanneer dit staat kom ik toe aan toezicht-

houden. Dat betekent dat je daadwerkelijk in 

systemen gaat kijken en met IB’ers en ICT’ers 

gaat praten over hun werkwijze. Dit kan leiden 

tot advies. Van collega FG’s binnen het onderwijs 

weet ik dat zij zich vooral met begeleiding bij 

de implementatie hebben bezig gehouden. Het 

risico is dan dat je als FG het stokje van het be-

stuur overneemt en acties gaat uitvoeren die een 

school zelf moet doen. Dat is niet de bedoeling 

als onafhankelijk toezichthouder. Je moet als FG 

je handen vrijhouden om toezicht te houden en 

om bij te sturen waar nodig.’

Tekst

Vanessa Kuilenburg - 

Brouwer, FG bij ACM en 

zes VBSscholen

helpdesk@vbs.nl

www.vbs.nl/

ledenservicehelpdesk/

Ledenservice / Helpdesk



» 11

Kuilenburg – Brouwer. ‘Ten eerste dat scholen  

onvoldoende in beeld hebben van wat ze hebben 

aan gegevens, waar deze gegevens staan en 

welke afspraken hierover met verwerkers zijn 

gemaakt. Ten tweede het proces van datalekken: 

herken je een datalek en zo ja, weet je dan het 

proces te doorlopen en werkt het ook? The proof 

of the pudding is in the eating: dit zal je als 

school ook een keer mee moeten maken. En als 

laatste het probleem dat de focus op iets anders 

ligt, bijvoorbeeld foto’s in plaats van de basis: dit 

hebben we in huis, daarvoor moeten we zorgen 

en dat gaan we op deze manier doen. Goede 

afspraken over foto’s wil dus niet zeggen dat de 

organisatie bewust is op omgang met persoons-

gegevens in z’n algemeenheid’.

Toch is ze zeker wel 

tevreden over wat 

‘haar’ scholen tot 

dusverre hebben 

bereikt. ‘Al zou 

ik willen dat het 

sneller gaat, wat ik 

belangrijk vind, is in 

gang gezet. Boven-

dien zie ik tijdens 

mijn bezoeken en 

bewustwordings-

bijeenkomsten op 

de scholen dat ze 

er ook écht bewust mee bezig zijn gegaan, in al 

hun geledingen.’ Wat ze nog mee wil geven is 

dat de AVG over het algemeen geen ‘wet’ is die 

verbiedt, maar die juist kaders geeft. De AVG 

kan dus niet als excuus gebruikt worden. ‘In 

plaats daarvan zouden scholen de AVG veel meer 

moeten omarmen. De wereld waarin wij leven 

wordt steeds digitaler, het is de wereld waarin 

de leerlingen van nu in op- en meegroeien. Die 

wereld kent zijn eigen risico’s. Persoonsgegevens 

zijn hierin echter essentieel. Een goede bescher-

ming daarvan is een grote verantwoordelijkheid 

van de schoolbesturen: het gaat tenslotte om de 

veiligheid van leerlingen én leerkrachten.’ 

Formats en foto’s  
Om tijd te winnen en gegarandeerd te zijn van 

een bepaald kwaliteitsniveau gebruiken veel 

scholen formats. ‘Hier heb ik niets op tegen, als 

het maar niet klakkeloos wordt overgenomen. 

Neem het IBP-beleid. Dat moet passen binnen 

de visie en missie van je organisatie. Maken 

leerlingen hun eigen weekplanning en krijgen ze 

een bepaalde mate van verantwoordelijkheid die 

specifiek is voor een type onderwijs, dan vertaalt 

zich dat in de wijze waarop een school omgaat 

met de persoonsgegevens van leerlingen en leer-

krachten. In veel formats staat ook dat zorgvuldig 

met persoonsgegevens moet worden omgegaan. 

Maar wat betekent dat, zorgvuldig? Als je hier 

geen concrete invulling aan geeft, dan moet je 

niet verwachten dat 

het IBP-beleid gedra-

gen wordt binnen de 

organisatie. Op dit 

gebied zijn zeker nog 

stappen te zetten.’

Dat de implementatie van 

de AVG min of meer gelijk is 

gesteld aan het niet langer 

meer mogen maken van foto’s 

van kinderen op school, is 

volgens Van Kuilenburg – Brouwer een soort 

van kramp waar we met z’n allen zijn ingescho-

ten. ‘Het is een heel tastbaar iets, dus ik begrijp 

het wel. Maar toestemming als heilige graal, 

terwijl dit niet de vernieuwing is die de schrij-

vers van de AVG voor ogen hadden, geeft een 

vertekend beeld. Er zit echter ook een ethische 

kwestie aan, namelijk dat je je moet afvragen of 

je het schoolreisje van je kind niet gewoon wil 

meemaken op het moment zelf, in plaats van 

achteraf aan de hand van een kleine honderd 

foto’s. Natuurlijk kun je afspraken maken over 

hoe je als school wil dat leerkrachten en ouders 

met foto’s of met klassenlijsten omgaan. Maar 

wees je ervan bewust dat dit een uitwerking is 

van (andere) beleidsmatige keuzes. Foto-kwesties 

zijn niet maatgevend. Waar het echt om moet 

gaan is dat je als school weet wat je aan gegevens 

in huis hebt.’

Drie grootste problemen  
‘En daar raak je de top drie problemen aan 

rondom de invoering van privacy’, aldus Van 

‘Ik heb niets tegen 
formats, als ze maar  
niet klakkeloos  
worden overgenomen’

Heeft u vragen over privacy op school  
of bent u nog op zoek naar een FG?  

Neem contact op met Nienke Daniëls,  
netwerkregisseur / Helpdesk, via  

helpdesk@vbs.nl of bel 070 -331 52 15.


