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Deel 1: Schetsen van geschiedenis: waarom zitten we hier? Zaak van de schoolbesturen. Hoe
bewegen we hen om hierin te investeren?
SB zijn vooral bezig om binnenskamers te bekijken hoe ze dit gaan aanpakken om iemand aan te
duiden die dit kan opvolgen.
Als we vroegen wat de SB daarvoor over hebben op niveau SG, dan was het antwoord dat zij niet
bereid zijn om hierin te investeren.
Onze rol als SG is dus eerder beperkt en bijvoorbeeld niet gelijklopend met de PA’s. We willen wel
een soort afstemming hebben en good practices delen en jullie dus een paar keer per jaar
samenbrengen om in overleg te gaan, verder hebben wij geen mandaat of zeggenschap.
Wat zijn dan de grootste zorgen van de SB?
-

-

Directies en SB hebben sterk het gevoel dat heel de GDPR over hen wordt gekapt en een
tsunami van administratie is dan het gevolg. Kunnen we niet tot een plan komen om de
zaken stap voor stap aan te pakken
SB vragen om zoveel mogelijk de zaken die moeten gebeuren met zo weinig mogelijk
draaglast te implementeren en binnen team binnen te brengen

Wat zijn vooral zaken die we onthouden van de nascholing AIV?
-

Eerste en misschien belangrijkste: Blijf kalm, zeker geen paniekvoetbal spelen, maar wel
realistisch zijn. Je moet kunnen aantonen dat je ermee bezig bent.
Onderwijs is geen prioriteit voor privacycommissie, maar je moet natuurlijk wel kunnen
aantonen dat je al inspanningen hebt geleverd.

-

-

-

Op zich veranderd er niet zo heel veel omdat we in België al een strenge wetgeving hebben,
het zal alleen wat vormelijker moeten worden. Alleen wat er wel verschilt is dat mensen
(ouders,…) attenter zullen zijn als het gaat over privacygevoelige materie.
Zo snel mogelijk reageren bij klachten die binnenkomen.
Waar mogelijk bij het kiezen van een AIV uitkijken naar mensen die geen ICT-CO zijn (jezelf
controleren). Ze mogen uiteraard wel in het CIV zitten.

Gaat ook vooral over attitudes (lokaal op slot, pc blokkeren, rechten: wie moet wat kunnen
zien)

Deel 2 vergadering: eerst een rondje waar we staan per school + tips doorgeven
-

-

-

-

Aangeraden is om te werken om VZW-niveau (verwerker is VZW)
Wat met inschrijvingen? Basisonderwijs heeft gezamenlijk inschrijvingsformulier
http://www.privacyopschool.be : zeer bruikbare website
Op website: meldadres vermelden + privacyverklaring
MZC heeft alle schoolraden op de hoogte gebracht in basisonderwijs
Alles inventariseren en kijken wie welke rechten heeft en of ze die effectief nodig hebben.
Niet naast elkaar werken maar samenwerken (daarom ook het samenkomen van deze groep)
Opletten bij verschil tussen ouderraad en oudercomité, ouderraad is officieel orgaan en zit
binnen schoolbesturen, oudercomité is hoofdelijk verantwoordelijk voor de zaken die ze met
de gegevens doen, want : feitelijke vereniging! Mss proberen om oudercomités om te
vormen tot ouderraad (zie participatiedecreet + omzendbrief participatie op school).
Privacy is niet altijd op school, maar ook de leerkracht thuis (attitudes): op eigen pc
wachtwoord onthouden, één account gebruiken kan ook voor problemen zorgen
Voor foto’s in eigenlijk niets gewijzigd, we blijven wijs omspringen met foto’s en het doel
(website stad Sint-Niklaas: zoekfunctie pers: document rond GDPR) document in verslag
bijvoegen
Dit schooljaar proberen in orde brengen: AIV aanstellen gekoppeld aan mailadres voor
klachten, er moet een cel rond AIV worden gebouwd (directie, preventie, ICT,…),
privacyverklaring (naar mensen gericht waarvan we gegevens hebben, vaak ouders) deze
moet op website + goedgekeurd worden in schoolraad, beleidsverklaring (algemeen hoe
gaan we ermee om) deze moet niet op website deze zaken kan je grotendeels copy-pasten
vanaf privacy op school.
We zitten nu in de fase van beleid opstellen, school… aanpassen, later volgt dan
toegangsbeleid, wat met lijsten, wat met verwerkers,

Deel 3: hoe gaan we verder met de vergaderingen?
Naar volgend schooljaar: per bijeenkomst leggen we een focus waar wij dan in de tussentijd rond
werken. Mogelijke focussen:
foto’s eens aanpakken en gezamenlijk documentje ontwikkelen (nav persbericht Sint-Niklaas
https://www.sint-niklaas.be/portretrecht)

register: wat zetten we er op, wat wel/wat niet,
Welke gegevens gaan naar derden? Wat hebben ze wel/niet nodig. Verwerkersovereenkomst van
firma naar ons of van ons naar firma

Deel 4: Bekijken stappenplan op website samen
https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/plan-van-aanpak
Vragen uit de groep: wat met Accolade? Wat met verwerkersovereenkomsen die komen vanaf
firma’s (vertrouwen of niet), wat met rijksregisternummer? Wordt verder bekeken.
Todo: Opzetten van Sharepointgroep door Wannes en Manu + voorstellen volgende keer.
Volgende vergaderingen:
Do 20 september 2018 NM
Wo 5 december 2018 VM
Vr 22 maart 2019 NM
Ma 20 mei 2019 NM

