De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): bescherming
van ieders privacy

Aan de hand van de volgende beginselen kunt u op hoofdlijnen controleren of u bepaalde gegevens
mag verzamelen en bewaren.
PROPORTIONALITEIT: welke gegevens heb ik minimaal nodig om mijn doel te bereiken?
In uw geval: welke gegevens moet ik van een student hebben en bewaren, omdat ik anders de stage niet kan
verzorgen?
SUBSIDIARITEIT: is er een andere manier om hetzelfde doel te bereiken die minder inbreuk maakt op
de privacy van de betreffende persoon? Als dat het geval is moet u kiezen voor die andere oplossing.
Een voorbeeld is de kopie van het paspoort/identiteitsbewijs die een student moet inleveren. Als het doel
daarvan alleen is om de identiteit van een student te controleren, is het dan nodig dat u na de initiële controle
een kopie in het dossier bewaart? Heeft u die kopie later nog ergens anders voor nodig?
Als dat niet het geval is dan kunt u bij de intake aan de hand van het originele identiteitsdocument de controle
doen en een aantekening van de positieve check in uw dossier/systeem bewaren.
Als u de kopie later nog ergens voor nodig heeft dan moet die reden waarvoor u de kopie gebruikt onder een
van de zes mogelijke grondslagen van de AVG vallen. De voor werkplekleren meest relevante redenen zijn:





Toestemming: betrokkene moet expliciet, schriftelijk en vrij van dwang toestemming hebben verleend
voor de toepassing waarvoor u de kopie wilt gebruiken. Deze toestemming moet ook op ieder
moment in te trekken zijn.
Wettelijke verplichting: uw school heeft de kopie nodig om aan een wettelijke verplichting te kunnen
voldoen.
Gerechtvaardigd belang: uw school kan zonder de kopie bepaalde werkzaamheden/
bedrijfsprocessen niet uitvoeren waardoor het belang van de school in het geding komt. Bij deze
grondslag moet duidelijk zijn dat er echt geen alternatieve werkwijze mogelijk is en u moet de
onderbouwing daarvan schriftelijk vastleggen en bewaren omdat daarnaar gevraagd kan worden bij
een audit.

Zo kort mogelijk bewaren
De AVG stelt dat u verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de stage mag
bewaren (dus na afloop van de stage moet u deze verwijderen.) Uitzondering hierop zijn gegevens die u moet
bewaren om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. Die mag/moet u bewaren zo lang als nodig is om
aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Doelbinding: alleen gebruiken voor het doel waarvoor u/de school de gegevens heeft ontvangen
U mag tot persoonsgegevens en andere tot personen herleidbare informatie alleen gebruiken voor het doel
waarvoor u het heeft opgevraagd en/of waarvoor de student/leerling toestemming heeft verleend. Wilt u de
gegevens voor andere doeleinden gebruiken, dan moet u daarvoor opnieuw en ondubbelzinnig toestemming
vragen. De betreffende persoon mag er geen nadeel van ondervinden als hij/zij deze toestemming niet
verleent.
Bewaar de verzamelde gegevens op een veilige manier in de systemen van uw school en niet op een usbstick, de c-schijf van uw laptop, Google Docs etc.:). Dit verkleint het risico van een datalek.

Alles over de AVG: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

VRAGEN uit de praktijk
Met de richtlijnen op de vorige pagina kunt u een eerste inschatting maken van wat u mag bewaren.
Deze informatie geeft wel duidelijkheid over het vereiste eindresultaat, maar geen concrete
voorbeelden van hoe je dat eindresultaat dan in de praktijk moet bereiken. In de aanloop naar het
overleg van vandaag heeft de AOSL Fontys Lerarenopleiding Sittard in verband daarmee vast twee
vragen gegeven met het verzoek het FLOS- standpunt hierover te delen. De ene vraag gaat over hoe
om te gaan met de informatie die je als SO krijgt van een student (bijv. kopie paspoort, V.O.G. e.d.).
De andere vraag gaat over het maken van video-opnames in de klas.
We zijn er op dit moment mee bezig deze vragen goed uit te zoeken. Zodra ons eigen standpunt
helder is, delen we deze graag met u. Met de AOSL is afgesproken dat we, indien gewenst, ook
andere vragen die u heeft met betrekking tot werkplekleren en de AVG beantwoorden vanuit FLOS.
AOSL zal deze vragen verzamelen.

Alles over de AVG: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

