
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding AVG 
 

Vrijdag 25 mei 2018 is de (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de (Europese) 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor iedereen geldt vanaf dat moment dezelfde 

privacywetgeving in de gehele Europese Unie. Kern van de AVG is het uitgangspunt dat persoonsgegevens 

volledig eigendom zijn van de persoon zelf. Organisaties dienen de AVG te respecteren.  

 

De ruimte voor eigen interpretatie van de AVG-wetgeving is als organisatie beperkt. Deze ruimte zal over het 

algemeen gaandeweg de tijd juridisch via jurisprudentie worden bepaald. 

 

De scholengroep dient de AVG te implementeren binnen alle geledingen.  

 

Kern van de AVG is, dat persoonsgegevens volledig eigendom zijn van de persoon zelf. Organisaties dienen de 

AVG in alle gevallen te respecteren.  

 

Ongetwijfeld zul je als medewerker weleens af gaan vragen ‘….maar hoe kan ik mijn werk goed doen als ik 

hieraan moet voldoen’? Realiseer je dan ook dat het kan gaan om jouw eigen persoonsgegevens. Hoe kijk je 

daar tegenaan?  

 

In verschillende situaties zullen we mogelijk binnen onze scholengroep op een andere manier moeten gaan 

werken en om moeten gaan met persoonsgegevens. Dit vereist ongetwijfeld aanpassing. Vooral bij ons zelf, 

maar ook bij onze softwareleveranciers.  

 

Ook individuele personen dienen zich goed te realiseren wat de AVG inhoudt. Waar het begint en waar het 

eindigt. Zo gaat de AVG niet over de inhoud van sociale media waarbij individuen eigen keuzes maken om hier 

wel of niet aan mee te doen en wat wel en wat niet hierop te publiceren. De organisaties die de sociale media 

faciliteren en beheren vallen natuurlijk wel onder de AVG. En zo dus ook onze scholengroep wanneer wij van 

daaruit deelnemen aan deze activiteiten. 

 

Een algemeen punt van aandacht is dat ‘PRIVACY’ niet uitsluitend gaat over leerling gegevens. Ook gegevens 

van medewerkers, ouders/ verzorgers, vrijwilligers, stagiaires etc. etc. vallen onder de reikwijdte van deze 

notitie. Kortom: alle persoonsgegevens. 

 

De infobladen kunnen niet volledig zijn. Het is steeds in principe een uittreksel uit de AVG en beoogt op 

hoofdlijnen inzicht te geven in de regels van de AVG. Voor meer specifieke, inhoudelijke vragen omtrent de AVG 

kan men terecht bij de projectgroep ‘PRIVACY’ die bestaat uit Erik Joosten en Sjoerd de Zwart en die per email 

te bereiken is via: functionarisgegevensbeheer@sgomb.nl.  
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