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FAQ naar aanleiding van de AVG 

Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen verzameld. Zijn er naar aanleiding van deze 

antwoorden nog vragen, stuur dan een mail naar AVG-vragen@un1ek.nl  

 

 

Wat mag wél en wat mag níet bewaard worden aan gegevens? 

Het gaat er om dat: 

- de gegevens die we bewaren echt nodig zijn voor de uitvoering van de functie; 

- en we die gegevens beschermen.  

We willen eigenlijk zo min mogelijk persoonsgegevens, omdat wij onszelf verplichten de 

gegevens goed te beschermen. Hoeft het niet, dan liever niet. Bespreek dit op de locatie en 

maak er afspraken over met elkaar. 

 

Mogen wij nog een klassenmap ophangen voor een mogelijke ontruiming? 

Een docent moet de kinderen in veiligheid brengen en kunnen achterhalen of alle kinderen 

in veiligheid zijn gesteld. Een voornaam is dan voldoende. Eventueel kan een eerste letter 

van een achternaam worden toegevoegd als dat nodig is. 

 

Het telefonisch inlichten van ouders kan via een andere weg of door een andere collega. 

 

Wie is er verantwoordelijk voor het informeren over de AVG-wetgeving? 

De managers en directeuren zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het informeren van de 

collega's op de werkvloer. De directie van een locatie informeert IKC/MR/OC-leden over de 

AVG.  

Mogen wij nog absentielijsten gebruiken? 

Een school heeft de taak absenties te registreren. De absentie komen vaak telefonisch 

binnen. Probeer zo min mogelijk informatie te gebruiken; naam, klas en reden is voldoende. 

Probeer ook de lijst veilig op te bergen en vernietig de lijst wanneer de afwezigheid is 

geregistreerd in ParnasSys.  

Gebruik waar mogelijk het systeem om direct de absentie te melden, dan is een papieren 

lijst niet nodig. 

Hoe zorg je dat een document als bijlage bij een e-mail niet door iedereen geopend kan 

worden?  

Intern versturen we documenten via SharePoint (personen loggen in en vooraf kun jij zelf 

aangeven wie toegang heeft tot het document. Dit document kun jij ook verwijderen 

desgewenst).  Voor mail met externe partijen zoekt UN1EK nog een oplossing om mail 

beveiligd te sturen. Hierover word je later geïnformeerd.  
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Wat is de bewaartermijn van leerlingen gegevens?  

De basisschool mag het leerling dossier 2 jaar bewaren nadat een kind van school is gegaan. 

Als de gegevens in ParnasSys zijn opgeslagen en geregistreerd is een papieren 

leerlingdossier niet nodig. Gemaakt werk en gemaakte toetsen hoeven niet bewaard te 

blijven.  

 

De basisschool móet langer bewaren: 

- gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek); 

- gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 

jaar na vertrek). 

De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van 

reünies. 

Met welke regelmaat moet je ouders vragen of zij wel / niet toestemming geven om 

beeldmateriaal te publiceren? 

UN1EK heeft afgesproken dat het toestemmingsformulier minimaal om de 2 jaar door 

ouders moet worden ingevuld, zolang toestemming nog niet digitaal geregistreerd kan 

worden in Kindplanner of Parnassys. Overigens mogen ouders hun toestemming tussentijds 

wel intrekken/aanpassen. 

 

Kunnen de BSN-nummers weer zichtbaar gemaakt worden in Kindplanner? BSN-nummers 

vergemakkelijken het zoeken. Soms is er onduidelijkheid over de schrijfwijze van een 

naam en wordt een kind niet gevonden in BOSOS. 

De BSN-nummers mogen binnen de kinderopvang alleen gebruikt worden in de 

communicatie met de Belastingdienst en zijn dus niet voor iedereen zichtbaar in 

Kindplanner. Nu ouders zichzelf inschrijven in het Ouderportaal, en niet meer telefonisch, 

hopen wij dat de schrijfwijze van een naam minder vaak verschilt met de aan school 

opgegeven naam. 

 

Moet toestemming voor beeldmateriaal dubbel gevraagd worden: zowel bij onderwijs als 

BSO als een kind daar ook zit? 

Het toestemmingsformulier zoals dat is verstrekt vanuit UN1EK geldt voor het gehele IKC. 

Vertel dat ook aan ouders. Belangrijk is verder dat er een kopie gemaakt wordt voor de 

andere werkvelden. Zowel docenten als pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk 

voor de naleving en bij beide werkvelden moet er een dus een (kopie van het) 

toestemmingsformulier aanwezig zijn. 
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Ouders willen voor toestemming van gebruik van beeldmateriaal graag een uitzondering 

maken voor de (besloten Schoolblogger van de) Schoolpraat app. Mag dit? 

Wanneer de directie en MT van het IKC deze mogelijkheid willen bieden en ouders en 

medewerkers, vertegenwoordigd in de IKC-raad, hiermee akkoord gaan kan het 

toestemmingsformulier van UN1EK voor het IKC / de school worden aangepast. Dan kan een 

afzonderlijke locatie ouders de mogelijkheid bieden om toestemming te geven voor het 

delen van foto's via de Schoolpraat app. 

 

Mag er in de groepsruimte een versiering zijn waarop alleen de voornamen en de 

geboortedatums van de kinderen staan?   

Dit zie je inderdaad veel op locaties, vaak ook met foto's (beeldmateriaal!!). Vraag ouders in 

elk geval om toestemming. Doe het ook alleen met een reden (weet waarom je het doet: 

binding, jaarstructuur) en niet ter versiering. 

 

Mag in de groep nog het formulier (niet ieder kind mag alles eten) hangen?  

Ja. Dit is i.v.m. de risico's op allergieën. Laat ouders dit wel weten bij de intake/aantekening! 

 

Mag er nog duidelijk zichtbaar (ook handig voor invallers) iets hangen waarop vermeld 

staat dat een kind (dus de naam) bijvoorbeeld pinda-allergie heeft?  

Ja, i.v.m. het gevaar dat kleeft aan allergieën, nemen wij dit risico. De veiligheid van een 

kind gaat voor. Vertel wel aan ouders dat deze gegevens niet achter slot en grendel 

verdwijnen en waarom. 

  

Het CJG-Rijnmond vraagt de onderwijslocaties van UN1EK o.a. het BSN-nummer van 

leerlingen. Dit doen ze omdat de gegevensuitwisseling via DUO nog niet naar behoren 

verloopt. De uitwisseling verloopt, wanneer de scholen toezeggen, via We-transfer. In 

hoeverre moeten scholen hier gehoor aan geven?  

DUO heeft de taak gekregen de gegevens aan te leveren. Wij leveren de gegevens pas aan 

indien het Ministerie dit van ons verwacht. Tot die tijd verwijzen wij door naar DUO, omdat 

wij niet onnodige risico's willen nemen met gegevens van kinderen. We-transfer is 

daarnaast geen veilige methode om gegevens aan te leveren.  Met opmerkingen [HH1]: Is dit ook besproken met CJG? 
Dat moet wel en dan kan dat hier namelijk vermeld worden. 


