
AANVULLING 

Privacyreglement januari 2015 

(wettelijke afspraken en bepalingen) 

Bijlage 1: Lijst met applicatiebeheerders 

Bijlage 2: externe bewerkersovereenkomst 

Bijlage 3: Inschrijfformulier (toevoeging) 

Het privacyreglement is leidend bij alle toevoegingen en veranderingen waar persoonsgegevens van 

leerlingen bij betrokken zijn. Van werknemers  wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van 

het privacyreglement en dat privacy met regelmaat op de agenda staat binnen de scholen. 

Uitgebreidere uitleg over Privacy  is te vinden op de website van Kennisnet onder het thema privacy. 

Op de website van Kennisnet onder het thema Privacy is ook de checklist en de 

bewerkersovereenkomst voor bewerkers te vinden. De checklist wordt gebruikt om de veiligheid van 

de  digitale applicaties te beoordelen. Wanneer de leverancier van het product geen 

bewerkersovereenkomst heeft gemaakt, kan de overeenkomst van Kennisnet worden ingevuld door 

de leverancier. 

Specifieke afspraken aangaande digitale applicaties: 

 Op het aanmeldformulier van ouders staat specifiek welke digitale programma’s er op school 

worden gebruikt en waar ze voor worden gebruikt. 

 Wanneer er programma’s worden toegevoegd of gewijzigd die gebruik maken van de 

persoonsgegevens van de leerlingen worden de betrokkenen (ouders, voogd)  proactief door 

de school op de hoogte gesteld. 

 Digitale programma’s die gebruik maken van de persoonsgegevens van leerlingen worden 

gescreend aan de hand van  de checklist Privacy van Kennisnet. Diegene die de aanschaf 

initieert zorgt hier voor. 

 De verantwoordelijke (directeur/bestuurder) heeft een lijst met applicatiebeheerders en de 

verschillende rollen in zijn bezit. De verantwoordelijke verdeelt de rollen. 

 De verantwoordelijke zorgt dat het personeel zorgvuldig met de gegevens en de inlogcodes 

om gaat. 

 Wachtwoorden van Accent, Parnassys en HR Digitaal worden eenmaal per jaar gewijzigd. 

 Vrijwilligers, invallers en stagiaires krijgen alleen toegang tot privacygevoelige applicaties, 

wanneer dit nodig is om hun taak goed uit te voeren. Zo mogelijk krijgen ze een beperkt 

account. 

 De wet bescherming persoonsgegevens is voor iedereen van toepassing, het is de taak van 

de verantwoordelijke om de bewerkers hiervan op de hoogte te stellen. 

Sociale media 

 Programma’s die vallen onder de sociale media vallen niet onder de richtlijnen van de wet 

bescherming persoonsgegevens. (zie checklist-privacy van Kennisnet) 

 Scholen van Stichting Palludara maken ten hoogste gebruik van Facebook, Twitter en You 

Tube. De applicaties worden zo veel mogelijk afgeschermd gebruikt. De ouders worden 

proactief geïnformeerd over de gebruikte applicaties.  

 Er zijn duidelijke afspraken over wie en hoe de applicatie wordt gebruikt. 



 Er is per school één specialist  mediawijsheid. (opleiding in het jaar 2015/2016 voor de 

zittende ict coördinatoren) 

 De specialisten zorgen voor een mediaprotocol per school. (internet, mail, sociale media, 

cyberpesten) 

Portretrecht 

 Foto’s van leerlingen worden zonder NAW gegevens opgeslagen en geplaatst op openbare 

sites. 

 Bij het plaatsen van foto’s waar leerlingen herkenbaar op staan  op openbare sites wordt er 

proactief geïnformeerd naar de ouders. 

 Fotoboeken worden op de website opgeslagen achter een wachtwoord. 
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