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Brief PO-Raad tbv plenaire behandeling privacy in het onderwijs

Geachte mevrouw Wolbert,
Op woensdag 21 januari a.s. spreekt u met staatssecretaris Sander Dekker over privacy in
het onderwijs. Met het oog op dit overleg benadrukt de PO-Raad dat de sector grote
waarde hecht aan de privacy van leerlingen. Daarbij staat voorop dat scholen
verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige verwerking van leerlinggegevens met borging
van de privacy van leerlingen. Daarnaast is het van belang dat centrale voorzieningen om
de privacy te borgen (privacy by design) onder publiek toezicht plaatsvindt. Het gaat dan
met name voorzieningen voor pseudonimisering, authenticatie en autorisatie.
De insteek van de PO-Raad is hierbij tweeledig: De PO-Raad wil de scholen op sectorniveau
ontzorgen en hen tegelijkertijd ondersteunen bij het vormgeven van hun
verantwoordelijkheid met betrekking tot het verwerken van leerlinggegevens.
Op sectorniveau pakt de PO-Raad volgende zaken op:
•

•

De PO-Raad heeft met Basispoort nadere afspraken gemaakt over de
verantwoordelijkheden met betrekking tot de dienstverlening van Basispoort. In het
contract dat de schoolbesturen met Basispoort sluiten, is duidelijk geregeld dat
Basispoort als bewerker optreedt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
In het contract staat welke gegevens worden bewerkt en met welk doel.
De PO-Raad is in gesprek met Basispoort om een aantal zaken nog scherper te
regelen in het contract waardoor het schoolbestuur als verantwoordelijke beter kan
controleren dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd.
Basispoort is een voorziening waardoor leerlingen/leraren slechts eenmaal hoeven in
te loggen om toegang te krijgen tot digitaal lesmateriaal van aangesloten
leveranciers. Basispoort is een voorziening die door commerciële partijen in stand
wordt gehouden. De PO-Raad onderzoekt samen met de andere onderwijssectoren
hoe een vertrouwensvoorziening als Basispoort beter onder toezicht van de sector
kan worden gebracht.
In het kader van het Doorbraakproject werken de PO-Raad, VO-raad, de ministeries
van EZ en OCW en commerciële partijen aan een convenant over privacy. Dit
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•
•

•

convenant zal nader worden uitgewerkt in model bewerkersovereenkomsten voor
verschillende toepassingsgebieden. Het convenant is het eerste kwartaal van 2015
gereed.
Parallel aan de totstandkoming van het convenant wordt als eerste gewerkt aan een
modelbewerkersovereenkomst voor leveranciers van digitaal leermateriaal.
Als onderdeel van het ‘privacy by design’ werkt de PO-Raad mee aan een
nummervoorziening om pseudonimisering van de gegevens van leerlingen mogelijk
te maken. Daarmee zijn de gegevens niet direct herleidbaar tot individuele
leerlingen. Dit is ook een onderdeel van het Doorbraakproject.
De invoering van een uniek nummer voor zowel leerlingen als leraren is een eerste
stap op weg naar de ontwikkeling van een afsprakenstelsel voor een Identificatie,
Authenticatie en Autorisatie (IAA) binnen het onderwijs. De visie en architectuur
hiervoor wordt uitgewerkt binnen het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs
(Sion) - een verband van de zes sectorraden in het onderwijs.

Gericht op schoolbesturen/scholen:
•
•

De PO-Raad vertaalt de sectorale afspraken naar concrete producten en
handreikingen en regelt waar nodig ondersteuning.
De PO-Raad gaat activiteiten ontplooien om de bewustwording en expertiseopbouw
bij schoolbesturen te bevorderen als het gaat om privacy. In het kader daarvan
onderzoekt de PO-Raad in hoeverre voor de sector een gedragscode kan worden
opgesteld.

Wat vragen wij de Kamer?
Met het toenemende gebruik van ICT in de maatschappij wordt ook privacy een steeds
belangrijker onderwerp. Niet alleen de scholen en uitgeverijen gebruiken digitale
leerlinggegevens om goed onderwijs te geven, ook bijvoorbeeld de GGD heeft te maken met
digitale informatie van kinderen. De digitale wereld rondom het kind beperkt zich dus niet
tot de school. In het licht hiervan pleiten wij voor een visienota over het kind en zijn privacy
die alle partijen inzicht geeft in hoe zij ook in de toekomst op verantwoorde wijze met deze
gegevens kunnen blijven omgaan. Wij vragen de Kamer opdracht te geven om een
dergelijke nota voor de lange termijn op te stellen.
Daarnaast vragen wij de Kamer steun voor ons pleidooi voor publiek toezicht op het borgen
van privacy, zodat die borging niet vooral bij commerciële partijen ligt.
Met vriendelijke groet,

Simone Walvisch,
Vice-voorzitter PO-Raad

