GDPR – Overleg (SGSNBAO, SGSO)
Datum: 05/12/2018
Aanwezigen: Sven Beirnaert, Mark Demeyer, Pascal Savels, Kim Geleyn, Philip De Vos, Geert
Vandenhende, Yves De Pauw, Yves Collier, Johan Vercauteren
Verontschuldigd: Gertjan De Smet, Maarten Balthau, Wannes Garrevoet, Peter Van Garsse

Agenda :
Deel 1: foto’s op school: voorstellen van basisdocument + bespreken en aanvullen
Document dat we voorstellen: niet meer helemaal up to date volgens laatste wijzigingen.
Toestemming is bijvoorbeeld niet nodig voor niet gerichte foto’s, dus hoef je er ook niet naar te
vragen. Uiteraard is er wel toestemming nodig voor gerichte foto’s. We herwerken het formulier
tegen de volgende sessie.
Er bestaan vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2 modellen een korte versie en een lange versie
die ook iedereen kan gebruiken. We baseren ons hierop.
Aandachtspunten en opmerkingen hierbij:
- in document wordt er verduidelijkt wat niet gerichte foto’s zijn en waarom er geen toestemming
nodig is hiervoor.
- er wordt meer info gegeven rond de toestemming klasfoto
- voor alle andere soorten foto’s is wel toestemming nodig.
- gerichte foto’s publiceren: toestemming vragen (mondeling, mail, briefje mag allemaal)
- je mag dit formulier enkel bij inschrijving meegeven en hoeft dit niet jaarlijks te hernieuwen
- lln mogen dit formulier zelf invullen vanaf 13 jaar
- bij privacyproblemen vallen leerlingen vallen onder de Vlaamse toezichtscomissie, personeel valt
onder de gegevensbeschermingsautoriteit

Deel 2: opleiding AIV: update en stand van zaken + link met sharepoint
Terugkomdagen opleiding door Geert. Dit zijn heel informatieve sessies
Enkele aandachtspunten die werden meegegeven:
- vanaf dat je twijfelt vraag je toestemming
- aanpassing register (handiger in te vullen, koepeloverschrijdend). De eerste versie is wettelijk ook
nog in orde, maar we raden aan om de tweede te gebruiken
- doorstromen van gegevens (basis-secundair, hogescholen, CLB) mag dit? Dit wordt door onze
koepel duidelijk besproken op: https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/dpo_advies
- Adviesformulier en zorgformulier (zaken die geholpen hebben voor dat kind) best uit elkaar trekken
(tucht- en zorgdossiers worden nooit doorgegeven).
- Doorlichting: hebben in principe geen toegang tot LVS maar pragmatisch mee omgaan (enkel
leerlingen tonen die worden gevraagd, niet de hele school). Of onder toezicht van zorgco of directie
dossiers inkijken. Ook geen algemene account aanmaken (clb of inspectie), maar op naam werken
- Studenten lerarenopleiding toegang geven tot gevoelige gegevens: vertrouwelijksheidsclausule
laten tekenen (voorbeeld zou gemaakt worden door katholiek onderwijs)
- Studenten lerarenopleiding en filmen van lessen: toestemming voor vragen (verschil tss camera
achteraan en gericht op leerkracht en bewegende camera die kinderen filmt) toestemming wordt
gevraagd door hoge school
- Bednet is moeilijke zaak: voorstel is om ouders vertrouwelijkheidsclausule te laten tekenen.
Probleem ligt eigenlijk bij bednet, maar kan wel tot bij ons komen. Wij onderhoren dit (Yves).
- Er is groot verschil tussen ontvangers en verwerkers. Enkel voor deze laatste is er een
verwerkersovereenkomst nodig.
- Groot verschil tss zaken die digitaal worden bijgehouden of op papier
- GDPR-training voor personeelsleden is in beta terug te vinden op
https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/training
- Voor toezichtshoudende autoriteit moet nog steeds wet worden gestemd
- Onderwijs is mee gedefinieerd als overheid (wij kunnen ons niet beroepen onder gerechtvaardigd
belang) Momenteel nog niet wettelijk juist geregeld (VTC en GBA gaat gaan zichzelf niet beboeten)
- Schoolfeesten: school heeft plicht tot informeren (ouders nemen foto’s) wel informeren dat die
foto’s de privacywetgeving geldt (sensibiliseren, voorbeeld via placemats, website, briefjes, …)
- Schoolwebsite GDPR proof maken (meeste websites verwerken persoonsgegevens vb
contactformulier (verzamelen en verwerken)), nieuwsbrief, cookies, …
- 2FA: pragmatisch aanpakken, overal invoeren is praktisch onmogelijk. Wel beheerders, directie,
zorgco, leerlingbegeleiding, secretariaat. Deze oplossing is natuurlijk geen heiligmakende oplossing
(niet uitloggen, deur openlaten,…)
- Laptops: wachtwoord alleen in principe niet veilig (windows 10 pro met bitlocker kan hier oplossing
bieden). Ook bijvoorbeeld zorgen voor remote shutdown of remote wipe.

- Lijst met verwerkersovereenkomsten is aangevuld op website
(http://privacyinonderwijs.be/overzichtslijst.html)
- Ook verwerking van persoonsgegevens bij scholengemeenschappen ligt moeilijk. (klik hier voor de
info) Ze mogen eigenlijk geen leerlinggegevens verwerken, maar hebben wel geanonimiseerde
overzichten nodig. Bekijken van toegangsrechten SG (Yves en Johan)
- CLB moet qua toegangen ook tot op individuele leerling-niveau gaan (verslag of individueel verslag
of in de running zijn) dus geen toegang tot hele school (relevantie van gegevensbescherming).
- Alle mails die binnenkomen op privacy@... loggen in register.

Deel 3: sensibilisering van leerkrachten: bespreking, voorbeelden, uitwisseling good practice
Geert: nieuwsbrief opmaken met praktische zaken (mails, wachtwoorden, …
Wat kunnen we doen of wat gebeurt er al:
- x keer per jaar nieuwsbrief meegeven met interessante info
- ophangen posters,
- beklijvende filmpjes van schooleigen situaties (werkt beter). Mark vraagt dit op school
(communicatie en media),
- quiz met personeel (voorbeeld op https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/training)
- personeelsbevraging (voorbeeld van Kim Geleyn vind je hier),
- op PV’s af en toe uitleg geven
- vast agendapunt op CPBW,
Varia:
- UBO register: contact opnemen met Johan indien vragen. Lees meer hierover op het document in
bijlage.
- Onze sharepoint werd geüpdatet met de documenten van de opleiding AIV (bedankt Raf). De
mappen staan ook in volgorde van hoe de koepel aanraadt dat ze worden aangepakt.
- Er komt ook een nascholing rond gdpr speciaal voor ICT-CO op verschillende locaties in maart 2019
(nascholing.be)

Deel 4: overlopen van sensibiliserinig en afspreken nieuwe focus. Mogelijk voorstel: werken met
het register + privacyverklaring Lln + Lkr. Hoever gaan scholen in het bedwingen van leerkrachten
op sociale media (wat komt er in arbeidsreglement, beleidsdocument GDPR,…)

Voortaak: Tegen volgende keer tandje bijsteken en delen wat er is gebeurd en voorbeelden
meebrengen + good practice uitwisselen,
Volgende vergadering:
Vr 22 maart 2019 NM vergaderzaal College

Verslag : Yves Collier

