
Vraag om uitleg over de impact van de nieuwe AVG-regelgeving (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) op de gegevensbescherming in het onderwijs 
 

Situatieschets:  

Dit is een vraag om uitleg over de beruchte General Data Protection Regulation (GDPR), ook AVG 

genoemd. Vanaf 25 mei 2018 treedt die AVG in werking. Dat is een nieuwe Europese verordening 

die regels oplegt om een betere bescherming te waarborgen voor burgers bij het verwerken van 

hun persoonsgegevens. Ook in het onderwijs zijn er tal van informatiebronnen die 

persoonsgegevens bevatten, zoals het leerlingvolgsysteem, rapporten en zo meer. De nieuwe 

regelgeving betekent een grotere verantwoordingsplicht van diegenen die de persoonsgegevens 

verwerken. De wetgeving legt op dat onderwijsinstellingen een aanspreekpunt moeten 

aanduiden en een register van verwerkingsactiviteiten moeten bijhouden, en dat scholen een 

meldplicht hebben bij gegevenslekken. Er zijn nog andere verplichtingen, maar dat zijn enkele 

ervan.  

Hoe schat u de impact in op de onderwijsinstellingen? Zijn de scholen genoeg voorbereid op de 

nieuwe wetgeving? Welke invloed zal de nieuwe wetgeving hebben op de taakbelasting van 

schooldirecteurs? Welke maatregelen werden genomen en welke moeten nog worden genomen 

om de scholen voldoende voor te bereiden op de nieuwe wetgeving? Welke middelen staan er 

tegenover de uitrol van de nieuwe wetgeving in de onderwijsinstellingen? Hebben alle 

onderwijsinstellingen een aanspreekpunt aangeduid? 

 

Antwoord van de minister: 

De concrete impact verschilt naargelang de concrete situatie. Onderwijsinstellingen die al 

conform de bestaande wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens werkten, hebben een 

voorsprong. Onderwijsinstellingen verwerken persoonsgegevens van leerlingen en 

personeelsleden soms op verschillende manieren of via andere applicaties. Nu wordt veel sterker 

de nadruk gelegd op verantwoording: onderwijsinstellingen moeten kunnen aantonen dat ze 

gedaan hebben wat redelijkerwijze mogelijk is en dat ze de mogelijke risico’s juist kunnen 

inschatten.  

Via de nieuwsbrief ‘Schooldirect’ heeft mijn administratie een brochure speciaal voor onderwijs 

rondgestuurd, met als titel ‘In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs’. Die 

brochure is ook terug te vinden op de website van de onderwijsadministratie, van KlasCement en 

van de Privacycommissie. Bij de nieuwsbrief was er ook een brief van de voorzitter van de 

Privacycommissie aan de directies toegevoegd, waarin hij meedeelt dat het niet de bedoeling is 

om scholen onmiddellijk, vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, op 

tekortkomingen te wijzen. De brochure maakt deel uit van een reeks initiatieven afgesproken 

met de onderwijskoepels ter ondersteuning van onderwijsinstellingen, naast generieke 

initiatieven die voor alle organisaties bruikbaar zijn. Tijdens de Ronde van Vlaanderen voor 

schooldirecties zal de voorzitter van de Privacycommissie toelichting geven over de 

privacywetgeving omdat we het zeer belangrijk vinden dat iedereen daar zeer goed van op de 

hoogte is. Er zijn ook lespakketten beschikbaar gesteld voor kinderen en scholen, via het 

jongerenplatform ‘ik beslis’ van de Privacycommissie. Deze educatieve pakketten laten jongeren 

spelenderwijs kennismaken met de basisprincipes van de nieuwe Databeschermingswet. Met de 

lopende initiatieven kunnen scholen zich voldoende voorbereiden op de nieuwe wetgeving. Het 



is wel belangrijk dat onderwijsinstellingen ook na mei 2018 continu werken aan de bescherming 

van soms gevoelige gegevens over leerlingen en personeelsleden. De realiteit bewijst dat 

informatieveiligheid geen overbodige luxe is. 

Naast bovengenoemde sensibilisering en ondersteuning is er ook nog ondersteuning door onder 

meer de Privacycommissie, zoals de brochure ‘Bereid je voor in 13 stappen’ en het 

modelregister. Deze ondersteuning stelt de onderwijsinstellingen in staat om te bepalen welke 

maatregelen concreet worden genomen en om zich voor te bereiden. Nieuwe punten uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn in ieder geval het register, de aanstelling van 

een ‘data protection officer’, de verwerkersovereenkomst, de behandeling van datalekken, de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de gegevensbescherming door ontwerp. Naarmate 

er meer duidelijkheid komt, bijvoorbeeld door federale wetgeving en andere initiatieven, kunnen 

we indien nodig nog bijkomende maatregelen nemen.  

Wat is de invloed daarvan op de taakbelasting van de schooldirecteurs? Op zich zal de 

schooldirecteur daar eerder een beperkte invloed van ondervinden. We verwachten dat de 

schooldirecteur ontlast wordt door enerzijds bovenstaande ondersteuning en anderzijds door de 

ondersteuning door personeelsleden met meer kennis van informatieveiligheid, zoals de ICT-

coördinator of het aanspreekpunt. Het aanspreekpunt zou idealiter de aard van de data waarover 

een onderwijsinstelling beschikt en de datastromen binnen de onderwijsinstelling moeten 

kennen. Het aanspreekpunt treedt op als contactpersoon voor de functionaris voor 

gegevensbescherming van de onderwijskoepels. Onderwijsinstellingen kunnen dus terecht bij 

de ‘data protection officer’ van hun onderwijsnet, die daar een bijzondere bevoegdheid in heeft. 

Onderwijsinstellingen van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs kunnen terecht bij de 

informatieveiligheidsconsulent of de ‘data protection officer’ van de gemeente of provincie. 

Enkele onderwijskoepels bieden ook specifieke opleidingstrajecten aan voor de 

aanspreekpunten. Naast informatieverschaffing en opleidingen werken de onderwijskoepels in 

samenwerking met de Privacycommissie en de Vlaamse Toezichtcomissie aan verschillende 

initiatieven om de taakbelasting van schooldirecteurs zo veel mogelijk te verlichten. Ik geef daar 

een paar voorbeelden van: er komt een modelregister van verwerkingsactiviteiten; er lopen 

onderhandelingen met softwareleveranciers om een model van verwerkersovereenkomst op 

te stellen; scholen kunnen ook steeds terecht bij hun onderwijskoepels voor allerlei 

voorbeelddocumenten.  

Welke middelen staan daartegenover? Er komen geen bijkomende financiële middelen voor de 

toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, net zo min als voor andere 

non-profitorganisaties of voor andere verplichtingen uit onderwijsvreemde regelgeving. 

De onderwijsadministratie houdt niet bij hoeveel scholen al een aanspreekpunt hebben 

aangeduid. Dan zal daar heel specifiek aandacht aan worden besteed. We zijn ook een traject 

aan het lopen met de koepels en het net om te zorgen dat ze zo veel mogelijk ondersteuning 

bieden aan de scholen. 

 


