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Privacywetgeving 
en het onderwijs

In weinig sectoren is privacy zo belangrijk als in het 

onderwijs. Toch gaat het nog regelmatig mis en belanden 

persoonsgegevens op straat. Hoe zit dat?

De zin en onzin over de 
privacywetgeving

Er bestaan veel vooroordelen over de privacywetgeving. Wij 

hebben 6 hardnekkige misverstanden op een rij gezet en 

ontkracht.

Wat doet YourSafetynet?

YourSafetynet is een kant-en-klare, turn-key software-

oplossing voor compliance met de privacywetgeving. Een 

overzicht van de functionaliteit.

Wbp, WVP en GDPR: 
over deze wetgeving!

De overheid neemt privacy serieus. Onderwijsorganisaties 

moeten voldoen aan allerlei spelregels en verplichte 

procedures. Hoe zit dat precies?

Privacyproblematiek beetpakken: 
in gesprek met Cor van Gils

Privacy is een werkwoord: het vereist maatregelen. Wij 

spraken met Cor van Gils, al sinds 2006 betrokken bij de 

oplossing tegen compliance-problemen en datalekken.

Bijblijven?

Via de blogs op onze website blijft u op de hoogte van trends 

en ontwikkelingen. Een voorproefje.
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WELKOM

We leven in een tijd waarin social media, het internet en digitale 

connectiviteit het begrip ‘privacy’ een nieuwe lading hebben 

gegeven. We delen meer over onszelf en ons leven dan ooit tevoren. 

Facebook kent ons beter dan onze beste vrienden. Alles is met een 

paar muisklikken vindbaar. En toch: privacy is zeker in deze tijd 

misschien wel belangrijker dan ooit.

Dat ligt niet voor iedereen voor de hand. “Ik heb toch niets te 

verbergen?” is een veelgehoorde uitspraak. Totdat kwaadwillenden 

allerlei details over hun persoonlijke leven misbruiken voor hun eigen 

doelen. Of hun volledige medisch dossier op straat terechtkomt.

We verwerken met zijn allen meer persoonsgegevens dan ooit. Het 

vereist inspanning. Niet alleen individuen, maar ook organisaties 

dragen hierin een grote verantwoordelijkheid. Wie daar niet 

zorgvuldig mee omspringt, wordt een headliner in de media. De 

bijna dagelijkse berichten over datalekken zijn daarvan het bewijst. 

Privacy is niet alleen een recht, maar ook een werkwoord.

De overheid neemt privacy serieus. Ze legt terecht wetten en 

regels op om verwerking in goede banen te leiden en datalekken 

te voorkomen. Organisaties moeten daar wat mee. Niet alleen 

om boetes te vermijden, maar ook uit plichtsbesef. Wie de privacy 

van cliënten, klanten, partners, toeleveranciers, leerlingen of 

medewerkers niet serieus neemt, komt vroeg of laat in de problemen. 

Andersom is ook waar: wie zich wel inspant, heeft daar op langere 

termijn baat bij.

Dit magazine is niet bedoeld als wijzend vingertje. We willen inspireren 

en informeren over privacyproblematiek. En bovendien een 

oplossing aanbieden. Zowel jouw organisatie als alle betrokkenen 

verdienen niet anders.

Nils Kleingeld,

Media & Communicatie

© Copyright Media Security Networks B.V. - YourPrivacy is een uitgave van Media Security Networks. Media Security Networks en YourSafetynet zijn geregistreerde handelsnamen. Zonder 
bronvermelding is het niet toegestaan dat de inhoud van deze uitgave wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt wordt door middel van fotokopie, microfilm, geluidsband, electronics of 
welke ander wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Media Security Networks BV.
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Het onderwijs in Nederland is – gelukkig – van een hoog niveau. We hebben geweldige 
scholenorganisaties en personeel dat zich dagelijks inzet voor hun leerlingen. 
Onderwijsinstellingen dragen echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee op het 
gebied van privacy. Op dat gebied gaat het helaas nog regelmatig mis.

PRIVACY EN DATALEKKEN  
IN DE ONDERWIJSSECTOR 

PRIVACYWETGEVING:
EEN HARDE LES
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Sinds de Meldplicht Datalekken in 2016 van kracht is gegaan, 

zijn enkele weerbarstige feiten aan het licht gekomen. De 

onderwijssector kreeg in 2016 maar liefst 126 keer te maken 

met een datalek, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Een pijnlijk gegeven: gegevens over leerlingen, hun welbevinden 

en hun prestaties zijn erg privacygevoelig. De onderwijsinstelling 

gaat een vertrouwensband aan met leerlingen en hun ouders. 

Het is dan ook bijzonder betreurenswaardig als die data op straat 

belanden, of in handen komen van mensen die hiermee niets te 

maken hebben.

Toch gebeurt dat nog regelmatig. In sommige gevallen is 

dat het werk van kwaadwillenden: hackers die inbreken in 

computersystemen en daar gegevens buitmaken of versleutelen. 

Of dieven die laptops met gevoelige gegevens stelen. Maar 

in het gros van de gevallen gaat het om menselijke fouten. 

In de onderwijssector was er met name sprake van vergeten 

en zoekgeraakte USB-sticks met onversleutelde gevoelige 

informatie. In andere gevallen ontstaat een datalek omdat interne 

procedures niet op orde zijn, en hierdoor gevoelige gegevens 

onder ogen komen van personen die daartoe niet gerechtigd zijn.

 “ Het gros van de  

datalekken ontstaat door 

menselijke fouten

Digitalisering vergroot risico’s
Steeds vaker worden data van leerlingen, maar ook leerkrachten 

en onderwijsondersteunend personeel digitaal opgeslagen en 

verwerkt. Digitale leeromgevingen zijn de afgelopen jaren als 

paddestoelen uit de grond geschoten. Die digitalisering neemt 

extra risico’s met zich mee. Omgang met gevoelige gegevens 

vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data hebben de 

natuurlijke eigenschap dat ze zich razendsnel en zonder fysieke 

beperkingen kunnen verspreiden.

Hoog tempo
Het hoge tempo waarin digitalisering momenteel plaatsvindt, 

laat ook duidelijk zijn sporen na. Niet alle onderwijsinstellingen 

hebben hun zaken even goed op orde, en zijn (te) haastig 

omgesprongen met de transitie naar digitale gegevensverwerking. 

Ze hebben bijvoorbeeld nog oude systemen in gebruik, met 

besturingssystemen die voor hackers kinderlijk eenvoudig te 

kraken zijn.

 “ Het invoeren en handhaven 

van een waterdicht 

privacybeleid verdient een 

veel hogere prioriteit

Ook het personeel kan de ontwikkelingen niet altijd goed bijbenen. 

Hun primaire taak is vaak een onderwijskundige, van cyberrisico’s 

zijn zij niet altijd even goed op de hoogte. De digitalisering in 

het onderwijs vereist extra bewustwording van de bijbehorende 

risico’s bij het personeel, iets waar niet altijd de ruimte voor 

wordt gegeven. Want uiteindelijk is de bescherming tegen een 

datalek een soort ketting: die is zo sterk als de zwakste schakel. 

Personeel dat achteloos op links klikt, bijlagen bij e-mails opent of 

leerlingdossiers via webmail verstuurt, doet zo allerlei technische 

en organisatorische veiligheidsmaatregelen weer teniet.

Wie is verantwoordelijk?
Het hoge aantal datalekken door fouten van het personeel roept 

een interessante vraag op: wie is precies verantwoordelijk? En 

nog belangrijker: wat kan hieraan gedaan worden? Vaak ontstaan 

dergelijke ‘onhandigheden’ met desastreuze afloop doordat 

harde afspraken en dichtgetimmerde procedures voor de omgang 

met persoonsgegevens ontbreken. Daardoor leeft het onderwerp 

bij het personeel te weinig en dat verhoogt het risico op dergelijke 

onoplettendheid.

Iedere medewerker van een onderwijsinstelling zou zich volledig 

bewust moeten zijn van de risico’s die het verwerken van gevoelige 

gegevens met zich meebrengen. Daarnaast zouden zij van het 

belang en de spelregels van het geldende privacy- en ICT-

gebruiksbeleid volledig op de hoogte moeten zijn. Hier ligt een 

belangrijke verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie. Het 

invoeren en handhaven van een waterdicht privacybeleid verdient 

een veel hogere prioriteit, en bovendien moet iedere werknemer 

van de noodzaak daarvan doordrongen zijn. Precies daar wringt 

de schoen, want bij nog te veel scholen staat dit punt te laag op 

de agenda. Dat moet dringend veranderen.
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De Nederlandse en Belgische overheid neemt de privacy van zijn burgers serieus. Zo serieus 
dat de verwerking van persoonsgegevens aan strenge regels zijn gebonden. Hoe is het precies 
geregeld en waar moeten schoolorganisaties aan voldoen?

De bescherming van de privacy van burgers is in Nederland geregeld in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). België kent de Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP). Beide 
wetgevingen zijn op inhoud in grote delen gelijk. Dat komt omdat beide zijn gebaseerd op een 
Europese richtsnoer: de Europese Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens (95/46/EG). De 
privacywetgeving maakt geen onderscheid tussen de publieke en private sector: overheden, 
semi-overheden en bedrijven zijn als het gaat om de verwerking van privacygevoelige data aan 
dezelfde regels onderworpen.

ONDERWIJS EN PRIVACY:

WAT ZEGT DE WET?
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Verwerking nader uitgelegd

De privacywetgeving spreekt geregeld over het ‘verwerken van 

persoonsgegevens’. Maar wat is dat eigenlijk? Verwerken is een 

breed begrip: hieronder verstaat de wet alle handelingen die een 

organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzame-

len tot en met vernietigen. Denk aan het verzamelen, vastleggen, 

ordenen en bewaren van persoonsgegevens. Maar ook bijwerken, 

wijzigen, opvragen, doorzenden, verspreiden, verwijderen en be-

schikbaar stellen is een verwerking. Goed om te weten: versleute-

len van persoonsgegevens, wat soms bij leerlingdata gebeurt, is 

ook een vorm van verwerking.

Aan welke spelregels moet die verwerking dan voldoen? De natio-

nale privacywetgevingen gaan hierop vrij uitgebreid in. Een greep 

uit de verplichtingen:

1. Duidelijk omschreven doel
Geen enkele organisatie mag ‘zomaar’ persoonsgegevens ver-

werken. Er moet een duidelijk doel zijn. Dat doel moet voor zowel 

de verantwoordelijke als de betrokkene helder zijn omschreven. 

Alle handelingen moeten in teken staan van dat doel. Daarbij mo-

gen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan 

noodzakelijk voor het doel.

Vertaald in de onderwijssector betekent dat de schoolorganisatie 

niet meer gegevens van de leerling mag verwerken dan noodza-

kelijk voor het leertraject. Zo is de politieke of seksuele voorkeur 

van een leerling voor een schoolorganisatie volstrekt irrelevant.

2. Toestemming
Voor de verwerking is altijd uitdrukkelijke toestemming van de be-

trokkene nodig. Betrokkenen moet dus altijd toestemming geven 

op het feit dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Hier geldt 

een uitzondering: in noodgevallen, wanneer de verwerking van 

persoonsgegevens acuut nodig is om ernstige bedreigingen voor 

de gezondheid weg te nemen en de betrokkene hiervoor zelf geen 

toestemming kan geven.

3. Recht van inzage, correctie en verzet
Betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens te allen 

tijde in te zien en waar nodig te corrigeren. Ook mogen ze verzet 

aantekenen tegen het gebruik van hun persoonsgegevens.

 “ Een datalek neemt  

hoge kosten met zich mee

4. Technische maatregelen
Naast organisatorische maatregelen verplicht de privacywetge-

ving tot het nemen van serieuze technische veiligheidsmaatrege-

len om bewust misbruik van gegevens door derden zoveel mogelijk 

te voorkomen. Daarbij valt te denken aan firewall, IDS/IPS-syste-

men en antivirus- en encryptievoorzieningen.

5. Organisatorische maatregelen
De verantwoordelijke moet daarnaast allerlei organisatorische 

maatregelen treffen voor een rechtsgeldige verwerking van per-

soonsgegevens. Denk aan een goede documentatie van het pri-

vacybeleid. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door 

een derde partij, dan moet met deze partij een bewerkersover-

Actoren

De privacywetgeving spreekt over een aantal actoren. Het is voor het begrip handig te weten wat daarmee bedoeld wordt.

De verantwoordelijke: 
De verantwoordelijke is degene 

die de verantwoordelijkheid draagt 

over het verwerkingsproces. In de 

onderwijssector is dat doorgaans de 

schoolinstelling.

De betrokkene: 
De betrokkene is degene naar wie 

de persoonsgegevens te herleiden 

zijn. In de onderwijssector gaat het 

hier doorgaans om gegevens van 

leerlingen en medewerkers.

De bewerker: 
Een bewerker is een derde partij die 

de persoonsgegevens namens de 

verantwoordelijke verwerkt. Dat kan 

bijvoorbeeld een administratiekantoor 

zijn. Veel onderwijsinstellingen 

besteden de huisvesting van hun 

gegevens uit aan een externe partij.
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eenkomst worden opgesteld. Ook moet je als schoolorganisatie 

een soort draaiboek hebben klaarliggen, mocht een datalek zich 

voordoen. Dit is overigens maar een kleine greep uit de te nemen 

maatregelen.

Op dit moment wordt het bovendien aangeraden een veiligheids-

functionaris aan te stellen. Vanaf mei 2018 wordt dat verplicht 

(Lees daarover meer onder het kopje ‘GDPR’).

Niet enkel cliënten

De privacywetgeving heeft niet alleen betrekking op de 

verwerking van leerlingdossiers. Onderwijsinstellingen verwerken 

ook gegevens over bijvoorbeeld de medewerkers. Ook het ICT-

gebruiksbeleid, de regels die een organisatie heeft opgesteld over 

het gebruik van IT-middelen, kan hieronder vallen. Dat is het geval 

wanneer bijvoorbeeld het surfgedrag van individuele medewerkers 

of leerlingen wordt vastgelegd.

Datalekken

Het inzien en verwerken van persoonsgegevens is enkel toege-

staan door de personen die de betrokkene toestemming heeft ge-

geven. Komen deze data in handen van onbevoegden, dan spre-

ken we van een datalek. Een datalek kan ontstaan door bewuste 

diefstal van gegevens, door bijvoorbeeld een hacker. Maar het kan 

ook ontstaan wanneer een onbevoegde medewerker inzage krijgt 

in de data. Het gros van de datalekken ontstaan door menselijke 

fouten, bijvoorbeeld doordat een medewerker per ongeluk een mail 

met persoonsgegevens verstuurt naar een verkeerde persoon.

 “ Een datalek is niet altijd  

het werk van een hacker

Wanneer een organisatie niet compliant is met de privacywetge-

ving, stijgt de kans op datalekken aanzienlijk. De kans is dan groot 

dat de verwerking van de gegevens niet volgens de wettelijk ver-

plichte procedures verloopt. Denk aan het langer bewaren van 

persoonsgegevens dan voor het beoogde doel strikt noodzakelijk 

is. Of denk aan het verwerken van persoonsgegevens voor een 

niet-bevoegd persoon, of zonder toestemming van de betrokkene.

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 zijn organisaties verplicht om ernstige 

datalekken binnen 72 uur te melden bij de overheidsorgaan. 

De meldplicht geldt voor zowel bedrijven als (semi-)

overheidsinstellingen. Dus ook voor de onderwijssector. In 

Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, in België is de 

Privacycommissie met deze taak belast. En in bepaalde gevallen 

moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen. Dat zijn 

de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt, bijvoorbeeld 

leerlingen, ouders of werknemers. Organisaties zijn dat verplicht 

als het lek mogelijk ernstige gevolgen kan hebben voor de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Het behoeft geen 

uitleg dat zo’n melding de vertrouwensrelatie en het imago van de 

organisatie behoorlijk kan beschadigen.

 “ De GDPR introduceert nog 

veel meer spelregels

Dat is echter niet het enige gevaar. De privacyautoriteit kan bij 

aangetoonde nalatigheid dwingende maatregelen en zelfs boetes 

opleggen. Die boetes zijn niet mals: in Nederland geldt momen-

teel een maximale boete van 820.000 euro of 10 procent van de 

jaaromzet.

Overigens ligt in de praktijk het totale schadebedrag bij een ern-

stig datalek nog veel hoger. Imagoschade en herstelkosten en 

eventueel de kosten voor forensisch onderzoek kunnen het boe-

tebedrag overtreffen.

GDPR: nog strenger

De nationale privacywetgevingen zijn nog maar het begin. In mei 

2018 worden deze in heel Europa vervangen door een pan-Eu-

ropese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG). Internationaal staat deze wet bekend onder de afkor-

ting GDPR (General Data Protection Regulation).

De GDPR bevat nog veel meer en strengere spelregels dan de hui-

dige privacywetgeving. De materie is aardig complex: de wetgeving 

beslaat maar liefst 99 artikelen. Onder de nieuwe wetgeving krijgt 

de betrokkene veel meer zeggenschap over de verwerking van per-

soonsgegevens. Een voorbeeld is het ‘recht om vergeten te wor-

den’, waarbij een betrokkene de organisatie kan verplichten om alle 

aanwezige persoonsgegevens per direct te verwijderen. Ook zijn 

organisaties verplicht een veiligheidsfunctionaris aan te stellen.

Het mag voor zich spreken dat het voor onderwijsorganisaties 

enorm belangrijk is tijdig voorbereid te zijn op de komst van deze 

nieuwe wetgeving.
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1. Ieder datalek moet gemeld worden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken ingevoerd. Sindsdien 

moeten organisaties ernstige datalekken melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.

Dat betekent echter niet dat ieder datalek gemeld moet worden. 

Die meldplicht geldt echter alleen als het datalek vermoedelijk 

ernstige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgege-

vens. Dat is het geval wanneer het gaat om grote hoeveelheden 

persoonsgegevens, of zeer privacygevoelige persoonsgegevens.

Een lek van enkele NAW-gegevens op een zoekgeraakte laptop 

hoeft niet direct tot een melding te leiden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Anders wordt het als het gaat om bijzondere 

persoonsgegevens, zoals medische data of gegevens over de 

politieke of seksuele voorkeur van de betrokkene. Ook BSN-

nummers zijn zeer privacygevoelig. Cybercriminelen gebruiken die 

laatstgenoemde voor het plegen van identiteitsfraude.

Heeft een datalek mogelijk ernstige gevolgen voor de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene, dan moet het lek ook aan hen 

persoonlijk worden gemeld.

2. Een bewerkersovereenkomst is voldoende om 
aan de privacywetgeving te voldoen.

In een bewerkersovereenkomst legt de verantwoordelijke 

afspraken met een externe bewerker (een cloudprovider, of 

bijvoorbeeld een administratiekantoor) vast over de verwerking 

van persoonsgegevens. In zo’n overeenkomst bepalen de partijen 

bijvoorbeeld op welke manier de verwerking plaatsvindt, maar ook 

over welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 

door de bewerker worden genomen.

Een bewerkersovereenkomst is echter maar een (klein) onderdeel 

van de verplichte maatregelen. Compliance met de privacywet-

geving vereist een uitgebreide set aan verplichte technische en 

organisatorische maatregelen en procedures en heeft dus veel 

meer om het lijf dan ‘slechts’ het opstellen van een bewerkers-

overeenkomst.

3. Het beste verdedigingsmiddel tegen een 
datalek is encryptie

Met encryptie versleutel je de persoonsgegevens tot een onlees-

bare brij tekens. Versleutelde gegevens zijn geen persoonsge-

gevens meer, want deze zijn immers niet meer te herleiden naar 

individuele personen. Wie versleutelde gegevens ‘lekt’, zit dan ook 

safe: er is geen sprake van een datalek.

Toch is encryptie allesbehalve zaligmakend. Allereerst is het 

versleutelen van gegevens op zichzelf een verwerking van de 

persoonsgegevens. Wanneer dat niet volgens de regels en 

afspraken gebeurt, is er sprake van een datalek. Gebeurt de 

versleuteling bijvoorbeeld wel door een bevoegd persoon? Is de 

versleuteling überhaupt afgesproken met de betrokkene en dus 

wel toegestaan? Wanneer de versleuteling om welke reden dan 

ook niet meer ongedaan kan worden gemaakt, is er sprake van 

vernietiging van gegevens. Ook dat kan een datalek zijn.

Zeker sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken bestaan er veel misverstanden en 
vooroordelen rondom de privacywetgeving. Wij zetten de 6 meest hardnekkige op een rij.

6 VOOROORDELEN ONTKRACHT 

ZIN EN ONZIN RONDOM 
DATALEKKEN EN DE 
PRIVACYWETGEVING
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Daarbij is versleuteling alleen, ook wanneer deze correct en 

rechtsgeldig wordt uitgevoerd, nooit genoeg voor compliance 

met de privacywetgeving. Deze is immers veel ingewikkelder en 

uitgebreider dan dat.

4. Onze organisatie beschikt over state-of-the-
art securityvoorzieningen. Een datalek kan ons 
niet overkomen

Moderne technische beveiligingsvoorzieningen als IPS/IDS, smart 

firewalls en intelligent threat detection-oplossingen verminderen 

inderdaad het risico op een hack, en daarmee op een datalek 

veroorzaakt door kwaadwillenden. Maar het gros van de datalekken 

wordt helemaal niet veroorzaakt door externe factoren, laat staan 

door personen met slechte bedoelingen.

In maar liefst 79 procent van de gevallen ontstaan datalekken 

door menselijke fouten, veroorzaakt door gebrekkige afspraken 

of verkeerde procedures. Daarom zijn naast technische 

beveiligingsmaatregelen altijd organisatorische maatregelen 

noodzakelijk. Net als een grote mate van bewustzijn bij het 

personeel dat persoonsgegevens verwerkt.

5. De overheid doet met de privacywetgeving 
vooral aan ‘schooltje pesten’ met regels en 
ingewikkelde procedures

Vanuit het oogpunt van organisaties is de privacywetgeving een 

ingewikkeld en ‘vervelende’ bijkomstigheid. Het kan zelfs lijken 

alsof alle regels en verplichte procedures enkel zijn opgesteld om 

aan ‘schooltje pesten’ te doen. 

Toch is dat geenszins het geval. Privacy is in onze vrije samenleving 

een groot goed. Organisaties die persoonsgegevens beschermen, 

waken feitelijk voor een belangrijk deel over de privacy van de 

betrokkenen. De verantwoordelijkheid is groot, de mogelijke 

gevolgen van een datalek zo mogelijk nog groter. Het is dan ook 

niet zo vreemd dat de overheid hier duidelijke regels voor heeft 

opgesteld.

6. Voldoen aan de privacywetgeving is 
ingewikkeld en handhaving ervan is duur

Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 zijn 

consultancybureaus massaal op het onderwerp ‘privacywetgeving’ 

gesprongen. De indruk ontstaat dat materie ingewikkeld is, en 

handhaving een kostbare zaak.

Toch is compliance voor iedere organisatie, klein of groot, een 

haalbare zaak. YourSafetynet helpt daarbij. De software leidt 

stap-voor-stap door de verplichte procedures en biedt hulp bij de 

handhaving. Wanneer u al de stappen hebt doorlopen bent u vol-

ledig compliant. Dat blijft u bovendien via automatische updates 

ook wanneer de GDPR van kracht gaat of andere wetswijzigingen 

zich voordoen. 

 “ De privacywetgeving 

is geen ‘schooltje pesten’

Dankzij de privacywetgeving hebben organisaties een sterk 

argument voor het invoeren van een ICT-gebruiksbeleid. Het 

privégebruik van internet onder werktijd is afhankelijk van de 

leeftijdscategorieën toegenomen tot wel 24 procent van de 

totale arbeidsuren. Het terugdringen van ICT-misbruik bespaart 

organisaties dan ook handenvol geld. Serieuze aandacht voor 

privacy zorgt ten slotte voor een positief imago bij medewerkers, 

leerlingen en ouders, en dat is een concurrentievoordeel.
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De belofte van YourSafetynet is groot: het maakt korte metten met de privacyproblematiek 
en compliance-vraagstukken rondom dit onderwerp. Niet met vage adviezen of dure 
consultancyuren, maar met een kant-en-klare turn-key oplossing. Tegelijkertijd stimuleert 
het de productiviteit en verantwoord ICT-gebruik. We spraken met Cor van Gils, sinds 2006 bij 
YourSafetynet betrokken.

IN GESPREK MET MET COR VAN GILS, YOURSAFETYNET 

“LAAT DE 
PRIVACYWETGEVING NIET 
HET EINDE BETEKENEN 
VAN JE ORGANISATIE”
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Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. 
Hoe zijn jullie zo succesvol betrokken geraakt in 
de privacywetgeving?
“Web-filteren, reguleren, controleren en rapporteren van internet- 

en computergebruik op scholen en bedrijven, dat is waar we met 

onze software al jarenlang in uitblinken. Maar het monitoren en 

verwerken van ICT-gebruik is niet toegestaan zonder expliciete 

toestemming van de betrokkenen. We willen onze opdrachtgevers 

uiteraard vrijwaren van juridische problemen. Onze appliance had 

dus altijd al een module om de juiste reglementen en procedures 

hiervoor op te stellen en in te regelen. Het was een logische stap 

om onze software verder uit te breiden, zeker toen in 2016 de 

Meldplicht Datalekken van kracht ging. Het was en is daarbij een 

voordeel dat we intensief samenwerken met gerenommeerde 

advocatenkantoren.

Voor mij persoonlijk was deze stap niet groot. In mijn vorige 

arbeidsverleden was ik als verantwoordelijke betrokken bij 

wereldwijde explosiebeveiliging van onder andere raffinaderijen, 

chemische fabrieken en booreilanden. Ook hier zijn intensieve 

technische- en organisatorische maatregelen verplicht. Daarbij 

zijn preventie en bewustwording in mijn belevingswereld eigenlijk 

belangrijker. Die filosofie heb ik in YourSafetynet doorgetrokken.”

Waarom zijn datalekken zo’n ‘hot topic’ 
tegenwoordig?
“Allereerst is privacy een groot goed. Onze overheden beginnen 

dat ook in te zien en scherpen de wetgeving hieromtrent steeds 

verder aan. Op zich is dat een goede zaak. Datalekken kunnen 

destructieve gevolgen hebben voor betrokkenen. Denk aan 

aantasting van de persoonlijke levenssfeer, maar bijvoorbeeld ook 

aan hackers die identiteitsdiefstal plegen en vervolgens misdaden 

plegen onder iemand anders zijn identiteit. Dat kan desastreuze 

gevolgen hebben voor iemands leven.

Ik juich een strenge privacywetgeving dan ook toe. Organisaties 

moeten uiterst voorzichtig omspringen met gegevens van mensen. 

Dat stelt organisaties voor uitdagingen. De privacywetgeving 

is complex en vereist allerlei handelingen en procedures die 

niet altijd voor zich spreken. Daarbij komt dat de Autoriteit 

Persoonsgegevens bij een datalek torenhoge boetes kan 

uitdelen. Onder de GDPR kan dat zelfs oplopen tot vele miljoenen 

euro’s. Dan zwijg ik nog over de herstelkosten, de imagoschade 

en omzetverliezen die een datalek vrijwel onvermijdelijk met zich 

meebrengt. Alle redenen om deze materie dus serieus te nemen.”

Als ik op Google zoek op ‘Privacy’ en ‘consultancy’ 
lijkt er geen einde lijkt te komen aan het aantal 
aanbieders. Hoe komt dat?
“Privacy is een serieuze zaak waar veel bedrijven mee worstelen. 

Zeker sinds de aanscherping van de nationale privacywetgeving 

en de aankondiging van de pan-Europese privacywetgeving, de 

AVG ofwel GDPR. Consultancybureaus ruiken business. Zoals 

je inderdaad al had geconstateerd zijn ze hier massaal op 

ingesprongen. Het probleem: veel van die bureaus zijn duur en 

verkopen enkel advies. Vaak blijft voor de opdrachtgever (de 

verantwoordelijke) een rookgordijn als resultaat over omdat ze 

door de ´bomen het bos niet meer zien´. Voor compliance moet 

je alsnog in de buidel tasten of aan de slag.

Waarin maken jullie het verschil ten opzichte van 
die consultancybureaus?
“YourSafetynet is fundamenteel anders dan die bureaus. Wij 

verkopen geen advies, maar een echte end-to-end turn-key 

oplossing. Onze software bevat een wizard die je stap-voor-

stap door alle verplichte procedures leidt. Ook bevat het alle 

benodigde standaarddocumenten en -reglementen. Met behulp 

van een overzichtelijk dashboard kun je bovendien het ICT-

gebruik bewaken en risicovol gebruik tegengaan. Wie alle stappen 

doorloopt, is compliant.”

Een bewerkersovereenkomst en encryptie zijn 
toch voldoende?
“Was het maar zo eenvoudig. We horen dat bijna dagelijks, maar 

het is een hardnekkig misverstand. Compliance is een complexe 

zaak. Zeker met de naderende GDPR. Ga maar na: de wetgeving 

bestaat uit maar liefst 99 artikelen. Twee handelingen kunnen 

natuurlijk onmogelijk voldoende zijn voor compliance.

Een bewerkersovereenkomst is inderdaad verplicht, maar zo 

zijn er nog veel meer verplichte documenten en procedures, 

die bovendien aan allerlei ingewikkelde spelregels moeten 

voldoen. Vaak worden kant-en-klare bewerkersovereenkomsten 

van internet geplukt en door de bewerker aangeboden aan de 

verantwoordelijke. Dat is natuurlijk precies de omgekeerde wereld: 

een verantwoordelijke moet dit aanbieden aan de bewerker, niet 

andersom.

Ook komen we veel incomplete convenant-overeenkomsten 

tegen. Belangrijke onderwerpen ontbreken vaak, bijvoorbeeld 

of de bewerker zelf wel aan de Wbp of straks de GDPR voldoet. 

Ook is het vaak niet duidelijk hoe de aansprakelijkheid geregeld is 

wanneer schade ontstaat bij nalatigheid door de bewerker. Is een 

bewerker niet compliant met de privacywetgeving, dan keert ook 

de verzekeraar bij schade niets uit. Dat kan de verantwoordelijke 

uiteindelijke veel geld kosten.

Ook rondom encryptie bestaan veel misverstanden. Het 

is allereerst slechts een van de mogelijke technische 

beveiligingsmaatregelen, maar lang niet de enige. En bedenk 

dat versleuteling zelf ook een datalek kan zijn. Het gaat immers 

om een verwerking van persoonsgegevens. Zijn deze gegevens 

verzameld met instemming van de betrokkenen? Wie voert die 

versleuteling uit? Is diegene wel daartoe gerechtigd? Hoe en 
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waar worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen? Als je 

daar geen goede afspraken over maakt, levert versleuteling meer 

problemen op dan het oplost. Toch hebben veel organisaties dit 

soort zaken niet op orde, met alle risico’s van dien.”

Zijn er nog meer aandachtsgebieden voordat de 
verantwoordelijke ‘in control’ is?
“Jazeker. Zoals ik al zei: privacywetgeving is complexe materie. Zo 

schrijft Artikel 13 Wbp (NL) en artikel 16 WVP (BE) voor dat je als 

organisatie passende organisatorische- en technische maatre-

gelen moet treffen ter voorkoming van het lekken (of misbruiken) 

van persoonsgevoelige informatie wanneer dat nadelige gevolgen 

kan hebben voor de betrokkene(n). Bij organisatorische maat-

regelen moet je naast de bewerkersovereenkomst onder andere 

denken aan een privacyreglement, een medewerkersovereen-

komst, een interne- en externe risicoanalyse, protocol melding 

datalekken, vrijwaringsovereenkomst, et cetera. Organisaties met 

meer dan 250 medewerkers moeten onder de GDPR verplicht een 

Functionaris Gegevensbescherming aanstellen. 

Technische maatregelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een 

firewall en systemen voor intrusion prevention. Aandachtsgebieden 

genoeg dus. 

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 79% van de datalekken wordt 

veroorzaakt doordat organisatorische maatregelen niet op 

orde zijn. Daar ligt dus de grootste uitdaging. Dat is ook een van 

de redenen waarom we YourSafetynet hebben ontwikkeld. Het 

is voor de gemiddelde organisatie nauwelijks te overzien. Dat 

terwijl een organisatie zich wil focussen op de core business. 

De privacywetgeving zien ze vaak als ballast. Toch is een goede 

omgang met de privacy ook voor de organisatie en zijn relaties en 

medewerkers belangrijk. Bedrijven kunnen respect voor de privacy 

van hun klanten zelfs ombuigen naar een concurrentievoordeel.” 

Hoe blijven de reglementen, overeenkomsten, 
procedures etc. up-to-date?
“We werken intensief samen met diverse advocatenkantoren. Zij 

zorgen samen dat alle documenten 100% compliant zijn. Daarbij 

laten we niets van het toeval afhangen. Ze controleren elkaars 

werk, en het eindresultaat laten we nog eens beoordelen door een 

advocatenbureau dat een echte autoriteit is op het gebied van de 

privacywetgeving.

Veranderen de spelregels, dan voeren we de wetswijziging direct in 

de documenten door. De veiligheidsfunctionaris krijgt automatisch 

een pop-up-melding van de wijziging. Zo houden we onze klanten 

‘in control’ in deze snel veranderende wereld.”

Welke rol spelen medewerkers als het gaat om het 
voorkomen van datalekken?
“Een deugdelijk privacybeleid is als een soort ketting: het is zo 

sterk als de zwakste schakel. Medewerkers spelen een grote rol, 

want zonder goede voorlichting en bewust gedrag vormen zij die 

zwakste schakel. Ik vergelijk het altijd met fysieke beveiliging. Je 

kunt het allerbeste hang- en sluitwerk volgens politiekeurmerk 

hebben, in combinatie met high-tech inbraakbeveiliging. Maar als 

er geen afspraken worden gemaakt wie het alarm inschakelt en 

vervolgens de voordeur op slot draait, dan wens ik je na een inbraak 

veel succes bij de verzekeringsmaatschappij. Dit geldt uiteraard 

ook voor de aansprakelijkheids- of cybercrimeverzekering. Een 

organisatie is pas tegen schade gedekt wanneer die aantoonbaar 

aan de criteria van dekking voldoet.

Ook kennis en bewustwording speelt een grote rol. Onbedacht-

zaam klikken op links in verdachte e-mails kan zomaar een 

datalek veroorzaken. We besteden in YourSafetynet dan ook 

uitgebreid aandacht aan bewustwording onder medewerkers. 

De oplossing voorziet in een reeks preventieve maatregelen 

en stelt een bewustwordingsprogramma beschikbaar dat de 

veiligheidsfunctionaris kan gebruiken om zijn collega´s te trainen.”

Wat doet YourSafetynet nog meer dan het 
aanpakken van privacyproblematiek?
“De software bevat alle benodigdheden voor het opstellen en 

handhaven van een ICT-gebruiksbeleid. Dat is geen overbodige 

luxe, want veel organisaties worstelen met bijvoorbeeld het 

privégebruik van de ICT-middelen door medewerkers. Websites als 

Facebook en Marktplaats leveren niet alleen privacyrisico’s, maar 

zorgen ook voor veel productiviteitsverlies. Tegelijkertijd past een 

rigoureuze aanpak waarin de organisatie alles op slot zet niet meer 

bij deze tijd. Met YourSafetynet kun je het gebruik reguleren en 

eventueel monitoring op individueel niveau op een rechtsgeldige 

manier afdwingen. Dat maakt medewerkers productiever, de 

organisatie veiliger en bovendien verdienen organisaties door de 

productiviteitstoename hun investering in YourSafetynet terug.”

Heb je nog een laatste tip voor organisaties?
“Neem een deugdelijk privacybeleid serieus. Eigenlijk zou iedere 

organisatie zich drie vragen moeten stellen:

1. Willen we een privacy- en ICT-gebruiksbeleid? 

2. Willen we dat dit beleid aan de wetgeving voldoet? 

3. Voldoet ons huidige beleid, voor zover dat er is, aan de 

privacywetgeving? 

Helaas is het antwoord op de derde vraag nog vaak ontkennend, 

of weten ze simpelweg het antwoord niet. Ik heb dan ook al diverse 

organisaties zich zien verslikken in de materie. Zij kwamen door 

een datalek in grote problemen. Dat wens je zowel de organisatie 

als de betrokkenen niet toe. Laat een ondeugdelijk beleid niet het 

einde van je organisatie betekenen en kom zo snel mogelijk in 

actie.”
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Het bestaat grofweg uit drie onderdelen:

1. Stap-voor-stap compliance-wizard, inclusief 
alle procedures en documenten

De privacywetgeving schrijft allerlei maatregelen en procedures 

voor. YourSafetynet School+ heeft al die stappen ‘gevangen’ in 

een eenvoudige wizard. Deze leidt u stap-voor-stap door alle 

verplichte en aanbevolen procedures en handelingen.

Ook voorziet de oplossing in alle benodigde (voorbeeld)

documenten en sjablonen voor het uitrollen van een compliant 

privacy- en ICT-gebruiksbeleid. Het gaat daarbij niet alleen om 

‘officiële’ documenten als een bewerkersovereenkomst en een 

vrijwaringsovereenkomst, maar ook aan informatievoorziening 

richting cliënten, medewerkers en bestuursorganen. 

Verandert de wet, of gaat de GDPR van kracht? Dankzij updates 

blijft uw beleid altijd compliant.

2. Bewustzijnsprogramma voor medewerkers
De privacyketting is zo sterk als de zwakste schakel. In veel gevallen 

vormen de medewerkers die zwakke schakel. Veel datalekken zijn 

een rechtstreeks gevolg van onzorgvuldig handelen. YourSafetynet 

bevat documentatie die de veiligheidsfunctionaris helpt met 

het opstellen en uitvoeren van een bewustzijnsprogramma. Zo 

bespaart de oplossing op vaak kostbare trainingen en sessies van 

externe bureaus.

3. Krachtige contentfilters voor effectief  
ICT-gebruiksbeleid

De privacywetgeving vraagt om een verantwoord gebruik van de beschik-

bare ICT-middelen. Zowel door leerkrachten als door leerlingen. Your-

Safetynet bevat alle middelen voor het opstellen, monitoren en hand-

haven van een verantwoordelijk ICT-gebruiksbeleid dat bovendien voldoet 

aan de privacywetgeving. Denk aan krachtige content- en applicatiefilters 

en alle benodigde contracten en informatievoorziening richting leerlingen, 

Het is voor veel organisaties een hele uitdaging om te voldoen aan de privacywetgeving. Zeker 
met de naderende GDPR in het achterhoofd. De softwareappliance van YourSafetynet biedt een 
relatief eenvoudige en betaalbare oplossing die zowel bestuurders als IT-managers hiermee 
ontzorgt. Compliance hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.

TURN-KEY SOFTWAREOPLOSSING 
ONTZORGT OP GEBIED VAN PRIVACYWETGEVING

YOURSAFETYNET SCHOOL+: 
STAP-VOOR-STAP
‘IN CONTROL’

YourSafetynet School+ is een uniek softwareprogramma. Hiermee krijgen scholen weer grip op 
het gebruik van hun netwerk en de verwerking van privacygevoelige gegevens. En bovendien 
maakt het hen compliant met de privacywetgeving.
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ouders, medezeggenschapsraad (MR) en medewerkers. Op die manier 

gaat YourSafetynet misbruik van ICT-middelen tegen, zonder alles 

‘op slot’ te zetten. De software voorkomt zo ICT-misbruik, tijdver-

spilling en afleiding tijdens lessen. Bovendien beschermt het leer-

lingen tegen ongewenste content als porno, geweld en racisme.

Uitgebreide dashboards en logs
Overzichtelijke en gebruiksvriendelijke dashboards tonen precies 

wat er op het schoolnetwerk gebeurt. Zo blijft de organisatie ‘in 

control’ en voorkomt de oplossing compliance-issues, datalekken 

en onnodig productiviteitsverlies. Schoolorganisaties met 

meerdere vestigingen profiteren van een groot ‘top-down’-inzicht 

in de status van de verschillende scholen.

Anti-pestvoorzieningen
Pesten is een groot probleem dat veel emotionele schade kan 

berokkenen. YourSafetynet School+ voorziet in alle middelen 

voor het opzetten van een anti-pestbeleid. Leerlingen beschikken 

bovendien over een ‘anti-pestknop’. Wanneer zij het slachtoffer 

worden van pestgedrag op social media, dan kunnen zij met een 

druk op de knop een schermafdruk hiervan maken. De software 

verstuurt deze rechtstreeks naar de aangewezen IT-manager, 

leraar of andere vertrouwenspersoon.

TURN-KEY SOFTWAREOPLOSSING 
ONTZORGT OP GEBIED VAN PRIVACYWETGEVING

YOURSAFETYNET SCHOOL+: 
STAP-VOOR-STAP
‘IN CONTROL’

YourSafetynet
gelijk in bedrijf zien?
Ga naar de website en bekijk de 

instructievideo’s.

yoursafetynet.com/support

YourSafetynet: de USP’s

• Turn-key softwareoplossing ontzorgt 

directie, IT-managers en privacy/

veiligheidsfunctionaris

• Stap-voor-stap wizard maakt compliance 

met privacywetgeving eenvoudig

• Inclusief rechtsgeldige sjablonen en 

(voorbeeld)documenten, opgesteld door 

gespecialiseerde juristen

• Krachtige filteringopties voor tegengaan ICT-

misbruik en verhogen productiviteit

• Uitgebreide monitoring- en loggingfuncties 

via overzichtelijke dashboards

• Inclusief module voor bewustzijnsprogramma

• Dankzij updates altijd compliant, ook bij 

wetswijzigingen en naderende GDPR

Wilt u ook in control blijven?
Wilt u ook in control blijven en meer weten over YourSafetynet? 

De website biedt een schat aan informatie.

Ga naar: yoursafetynet.com
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ALLE SCHAKELS VAN DE 
PRIVACYKETTING

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Het klink wellicht 

vreemd, maar deze uitspraak is regelrecht van toepassing op de 

privacywetgeving en het voorkomen van datalekken.

Het is een veelgehoorde stelling: Met een bewerkersovereenkomst 

en encryptievoorziening bent u volledig ‘in control’ als het gaat 

om de privacywetgeving en de bescherming tegen datalekken. 

Helaas: niets is minder waar. Was het maar zo eenvoudig. Sommige 

instanties roepen dat de kous hiermee af is, maar creëren een 

vals gevoel van veiligheid. De genoemde maatregelen zijn slechts 

onderdelen van een veel breder pakket te nemen maatregelen.

DATALEKKEN: DE RISICO’S 
VAN EEN VERVAGENDE 
GRENS TUSSEN ZAKELIJK 
EN PRIVÉ

Steeds meer werknemers permitteren zich allerlei vrijheden op 

de werkvloer. Even Facebooken of e-mailen in de baas zijn tijd, 

moet kunnen toch? Veel managers leggen medewerkers hierin 

nauwelijks een strobreed in de weg. ‘Zolang het werk maar afkomt’, 

is een veelgehoorde uitspraak. Maar die houding brengt de 

nodige risico’s met zich mee, en zet de deur wagenwijd open voor 

datalekken.

De afgelopen jaren zijn steeds meer medewerkers gaan werken 

volgens de principes van ‘Het Nieuwe Werken’. Negen tot vijf 

op kantoor past niet meer bij ons 24/7-economie en digitale 

wereld, waarin iedereen en altijd online is. Dankzij (video)chat en 

samenwerkingstools werken we steeds vaker waar en wanneer we 

dat willen.

YOURSAFETYNET BLOGT

MEER LEZEN?
Het laatste woord over de privacywetgeving en datalekken is nog niet gezegd. Regelmatig delen 
we via onze blogs kennis, tips, adviezen en achtergronden bij de laatste ontwikkelingen. 
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VOORKOM DATALEKKEN 
MET DEZE 7 TIPS

Organisaties verwerken steeds meer privacygevoelige informatie. 

Daarmee groeit het risico op een datalek. Nu waren die al nooit erg 

gewenst, maar sinds 1 januari geldt de Meldplicht Datalekken en 

zijn de gevolgen mogelijk nog desastreuzer dan ze al waren. Hoe 

voorkom je imagoschade en torenhoge boetes?

Datalekken zijn een grotere bedreiging voor het imago en 

continuïteit van een organisatie. Wanneer privacygevoelige 

gegevens van bijvoorbeeld klanten, prospects, medewerkers 

leerlingen of andere betrokken personen in verkeerde handen 

of op straat terechtkomen, dan kan dat veel onrust en forse 

imagoschade teweegbrengen.

STAPPENPLAN: WAT TE 
DOEN BIJ EEN DATALEK

Een datalek kan grote schade veroorzaken, zowel aan het imago 

en de continuïteit van de eigen organisatie, maar in sommige 

gevallen ook aan de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

Het is bij een dergelijk incident belangrijk adequaat te handelen. 

Een stappenplan.

1. Stel vast of er daadwerkelijk sprake is van een datalek

2. Neem maatregelen om een ‘actief’ lek te stoppen

3. Verzamel zoveel mogelijk informatie

4. Meld het lek indien noodzakelijk bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens

5. Meld het lek indien noodzakelijk bij de betrokkenen

6. Neem maatregelen om het lek in de toekomst te voorkomen

Blijf up-to-date: Wie in control wil blijven, moet continu zijn kennis bijschaven. Meld 

je aan voor de YourSafetynet nieuwsbrief en ontvang regelmatig een overzicht met 

de belangrijkste ontwikkelingen rondom onze software, datalekken, privacywetgeving 

en trending items. Ga naar yoursafetynet.com/nieuwsbrief
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M A K E S  T H E  D I F F E R E N C E  I N  S E C U R I T Y
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Schoolorganisaties staan voor een grote uitdaging. De 
aangescherpte privacywetgeving dwingt hen tot grondige 
maatregelen om compliant en ‘in control’ te blijven. 
Maar daar wringt de schoen: dat vraagt om een juridisch 
sluitend privacy- en ICT-gebruiksbeleid. Daarmee kunnen 
zij datalekken en gezichtsverlies drastisch verminderen en 
leerlingen en leerkrachten een veilige leeromgeving bieden. 
Organisatorische en technische maatregelen zijn daarvoor 
noodzakelijk, maar de kennis daarover ontbreekt vaak.

Deze whitepaper schetst in begrijpelijke taal de gevolgen van het aangescherpte 

privacybeleid voor onderwijsinstellingen, de gevaren van het ontbreken van een 

goed beleid hiervoor. Maar ook wat een schoolorganisatie moet doen om weer ‘in 

control’ te komen, en te blijven.

WHITEPAPER 
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Whitepaper?

YourSafetynet heeft een 

uitgebreide whitepaper 

beschikbaar, ga naar:

yoursafetynet.com/school
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