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Onderwerp
Bescherming persoonsgegevens
Beslispunten
1. In te stemmen met het privacyreglement zoals toegevoegd.
Inleiding
Het SWV Helmond-Peelland VO heeft als kerntaak het toewijzen van extra
onderwijsondersteuning aan leerlingen in het v(s)o in het samenwerkingsverband. Dit
is bij uitstek informatie die privacygevoelig is. Naast de wettelijke kaders is het van
belang hier afspraken over te maken op organisatieniveau. In het privacyreglement
zijn deze vastgelegd. De wetgever heeft daarnaast bepaald dat organisaties over een
antilekprotocol moeten beschikken, opdat ingeval er onverhoopt toch
persoonsgegevens zijn gelekt, een draaiboek ligt over de handelwijze op dat moment.
Het lekken van persoonsgegevens is niet alleen voor de personen die dit betreft een
onwenselijke situatie. Ook organisaties door wie de informatie gelekt is, krijgen in het
kader van de nieuwe wet- en regelgeving te maken met de (financiële) gevolgen van
dergelijke lekken. Boetes die opgelegd kunnen worden kunnen oplopen tot meer dan
€ 800.000. Het is, mede gezien de financiële risico’s die het SWV loopt, van belang de
risico’s die het (onbedoeld) lekken van informatie met zich meebrengen, te
verzekeren. De verzekeringspremie is aanzienlijk (circa € 3.000 per jaar). Bijzonder
van deze verzekering is echter, dat onder voorwaarden ook opgelegde boetes door de
verzekering worden vergoed.
Voorwaarde om verzekering af te sluiten is dat de betreffende organisatie over beleid
moet beschikken ten aanzien van privacy. Dit reglement geeft uitvoering aan dat
beleid.
Beoogd effect en/ of resultaat
Hoewel niet expliciet genoemd als doelstelling, uitgangspunten of resultaten in het
ondersteuningsplan, heeft dit voorstel raakvlakken met het uitgangspunt:
Samen verantwoordelijk: alle partners van het SWV werken vanuit een professionele
houding en nemen verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende
oplossing te vinden in de regio.
Dit voorstel draagt tevens bij aan het volgende resultaat:
Het voor het SWV ontwikkelde systeem van kwaliteitszorg is geheel
geoperationaliseerd.
Argumenten
1.1.Wet verplicht een protocol te hebben: het is goed om vooraf goed na te denken
over ‘wat te doen als’ in de hoop dat het protocol een overbodig instrument blijkt te
zijn. Mede door het opstellen van gedragsregels: hoe gaan wij om met
persoonsgegevens, wordt de kans op een datalek zo klein mogelijk gemaakt.
Vervolgstappen
Alle medewerkers (in loondienst maar ook via payrollbedrijven) die inzage hebben in
persoonlijke, privacygevoelige gegevens van leerlingen en/of ouders, ondertekenen

voor aanvang werkzaamheden een zorgvuldigheidsverklaring ten aanzien van privacy
gevoelige gegevens.
Na vaststelling van het antilekprotocol, verzekering afsluiten die de kosten van lekken
privacygevoelige gegevens (deels) dekt.
Bijlagen
Privacyreglement en bijlagen
De notitie ‘bescherming persoonsgegevens’ is in de bestuursvergadering op 23
januari 2017 unaniem vastgesteld.

J.H. Schapenk
Voorzitter

