
 
 

 
 

 
 
 
 

AVG: gezond verstand, slot en grendels 
 

     
 
Het is bijna niemand ontgaan in Nederland: de bescherming van onze privé-gegevens is 
met ferme hand in de wet verankerd. Voor jezelf wel een prettig idee dat er zorgvuldig 
met je privacy wordt omgegaan. Maar als je zelf de regels en voorschriften moet 
toepassen om bijvoorbeeld de privacy van je leerlingen te beschermen, lijkt het opeens 
een oerwoud. Wat mag je wel delen, wat niet? “Gebruik vooral je gezonde verstand,” zegt 
Ict-beleidsmedewerker Deborah van der Kuil. Oef! 
 

 
 
Geruststelling voorop. Deborah: “De verordening is er natuurlijk in de allereerste plaats voor 
ons burgers. Zie het als een wettelijk recht dat je gegevens beschermd worden. In het 
onderwijs betekent dit, dat wij zorgvuldig moeten omspringen met de gegevens van onze 
leerlingen.” Deborah van der Kuil is inmiddels gespecialiseerd in datalekken, gevoeligheden 
rondom het leerling-administratiesysteem, alle mogelijke versleutelingen en nog meer van 
dat soort ingewikkelde digitale constructies. Samen met beleidsmedewerker onderwijs Elma 
Cools en secretaresse Anja Pakkert, werkt zij aan een heus handboek over AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) voor alle medewerkers van de Laurentius Stichting. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ingesleten gewoontes 
Deborah, overigens meesteres in het bedenken 
van de meest onnavolgbare wachtwoorden, 
wijst op ingesleten gewoontes: “Neem de 
schoolarts. Die moet natuurlijk de namen van de 
leerlingen hebben. Er was een tijd dat niemand 
het vreemd vond dat je dan een lijst uit het 
leerling-administratiesysteem naar de schoolarts 
stuurde. Waar we niet bij stil stonden, was dat er 
met die namen ook nog adresgegevens en wat niet meer meekwamen, die helemaal niet 
relevant waren. En daarbij: mocht je dergelijke informatie wel delen met een derde partij? 
Met de komst van AVG, maar eigenlijk al veel langer, weten we: dat kan echt niet. Je kunt 
niet zomaar gevoelige informatie van een leerling prijsgeven. Wij zijn verantwoordelijk voor 
de informatie die wij aan derden geven. Nog een voorbeeld: vroeger deelden we ons 
persoonlijke wachtwoord met tijdelijke invallers. Zij krijgen tegenwoordig hun eigen 
inlogmogelijkheden. We zijn ons ervan bewust geworden dat we voorzichtig met 
persoonlijke gegevens moeten omspringen, we zouden ook niet willen dat onze eigen 
gegevens zonder onze nadrukkelijke toestemming met derden worden gedeeld.” 

 
Wees bewust, gebruik je gezonde verstand 
Het van kracht worden van AVG is zeker niet 
alleen een digitale kwestie, maar reikt veel 
verder dan dat. Deborah licht toe: “Ouders 
hebben bijvoorbeeld het recht om het leerling-
dossier van hun kind in te zien. Dit betekent dat 
je je ervan bewust moet zijn hoe je je observaties 
opschrijft. Het is aan te raden om vooral te 
beschrijven wat je ziet en niet uit te gaan van 
aannames. Dat is nog niet zo gemakkelijk want 
we staan natuurlijk allemaal bol van aannames. 
Je kunt je aannames altijd aan ouders voorleggen 
om die bespreekbaar te maken. Ik begrijp dat de 

naleving van AVG zeker in het begin ook onzekerheid bij de leerkracht en schoolleider 
teweegbrengt, maar de bottom line blijft: gebruik je gezonde verstand!” 
 

 

 

 
Met een enkele klik zien 

Laurentius-medewerkers AVG 

in vogelvlucht 

 “Privacy niet belangrijk vinden 
omdat je niets te verbergen 
hebt, is hetzelfde als niet 
geven om vrijheid van 
meningsuiting omdat je niets 
te zeggen hebt.” 
 
Edward Snowden 
 

Er is ook, exclusief voor Laurentius-medewerkers, een speciaal e-mailaccount 
aangemaakt voor vragen en kwesties waarmee je zit: privacy-AVG@laurentiusstichting.nl 
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