DEEL 1

De AVG - wat
is dat eigenlijk?

Beste ouders/verzorgers,

Wat betekent privacy?
Privacy is het recht om met rust gelaten te worden

Bij Onderwijsgroep GAVE vinden we

en om gegevens over jezelf (persoonsgegevens) te

het belangrijk om u en ons personeel

kunnen controleren. De privacywetgeving stelt ei-

goed te informeren rondom AVG. Ook in

sen aan het verwerken

het nieuws wordt dit thema regelmatig

van persoonsgegevens.

besproken. Ook op onze scholen worden

Verwerken betekent

foto’s gemaakt en informatie met u

alles dat je met per-

gedeeld via ParnasSys en Parro. In januari

soonsgegevens kunt

ontvangt u deel 2 van deze nieuwsbrief.

doen, van verzamelen
tot vernietigen.

De AVG in de praktijk

Wat is de AVG?

Volgens de AVG is het bevoegd gezag van een or-

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevens-

ganisatie verantwoordelijk voor de verwerking en

bescherming, in het Engels the General Data Protec-

beveiliging van persoonsgegevens, ofwel de ver-

tion Regulation (GDPR). Deze nieuwe Europese pri-

werkingsverantwoordelijke. In het onderwijs is dit

vacywetgeving is op 25 mei 2018 ingegaan en iedere

het schoolbestuur. Als bestuur van Onderwijsgroep

organisatie, ook scholen, moeten hieraan voldoen.

GAVE zorgen we daarom voor naleving van de AVG

Deze wetgeving gaat over de bescherming van pri-

en moeten we dit ook kunnen aantonen.

vacygevoelige informatie en persoonsgegevens.

Wie controleert dit alles?
Om ervoor te zorgen dat de AVG wordt nageleefd, heeft elk lid van de EU een toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Als de AP oordeelt dat
wij als school niet (kunnen aantonen dat we)
voldoen aan de AVG kunnen we daarop aangesproken worden of zelfs een flinke boete
krijgen.

Wat zijn sociale media eigenlijk?
‘Sociale media’ is een verzamelnaam voor alle
internettoepassingen waarmee je leuk en eenvoudig met elkaar kunt communiceren en informatie met elkaar kunt delen, bijvoorbeeld:

Informatiebeveiliging & privacy goed geregeld!

Privacy is het recht om met rust gelaten te worden en om
gegevens over jezelf (persoonsgegevens) te kunnen controleren.

•

tekst: nieuws, artikelen of chatberichten.

De AVG en sociale media in de praktijk

•

geluid: podcasts, muziek of spraakberichten.

Ouders beslissen over de privacy van hun kinderen

•

beeld: foto’s, video of animaties.

als deze jonger zijn dan 16 jaar. De AVG stelt dat
ouders in een aantal gevallen toestemming moeten

Denk bij sociale media onder meer aan Instagram,

geven als hun kind gebruik maakt van bepaalde di-

YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn en

gitale diensten, zoals sociale media en apps.

Snapchat.
Binnen Onderwijsgroep GAVE hebben we afspraken
Belangrijk om hierbij te onthouden is dat wat je

over de inzet van sociale media en apps in de les

deelt via sociale media vaak een eigen leven gaat

vastgelegd in de gedragscode. Digitale diensten, zo-

leiden, waardoor je niet langer meer de enige eige-

als sociale media, worden binnen onze school niet

naar of verspreider ervan bent. Wat je deelt kun je

ingezet zonder overleg en goede afwegingen vooraf.

dus niet meer ongedaan maken.

Er is een uitzondering:
Sociale media in de klas en mediawijsheid

Voor het gebruik van digitale leermiddelen van de

Om goed met sociale media om te gaan op school

diverse uitgevers gelden andere regels. Hiervoor

heb je mediawijsheid nodig. Je bent mediawijs wan-

sluit de school aparte verwerkersovereenkomsten

neer je je online kritisch en bewust gedraagt. En

af om de privacy van de leerlingen en de beveiliging

als leraar draag je deze vaardigheden ook over op

van de persoonsgegevens te waarborgen.

je leerlingen. Mediawijsheid helpt je bewust te zijn
van zowel de valkuilen als voordelen van sociale
media. Gaat er toch iets mis? Meld dit dan, zodat
we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wilt u meer lezen over mediawijsheid?
Kijk dan op de website van www.mediawijsheid.nl

