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MISVATTINGEN
OVER PRIVACY

Vanaf mei geldt de nieuwe wetgeving op het gebied van omgaan met persoonsgegevens
(de AVG). Wat zijn in het onderwijs veel voorkomende misvattingen rondom privacy?

GEBRUIK VAN FOTO’S

BEROEPEN VAN OUDERS VERZAMELEN

De school heeft de ouders toestemming gevraagd voor
het plaatsen van foto’s van leerlingen op de website van
de school, en die toestemming ook gekregen. Nu hebben
leerlingen meegedaan aan een debatwedstrijd en foto’s
daarvan komen niet alleen op de schoolwebsite, maar ook
op de website van de organisator van de debatwedstrijd.

De school vraagt in het aanmeldingsformulier al jaren
naar het beroep van ouders. Met die informatie wordt
soms een ouder benaderd om iets te komen vertellen
over zijn of haar vak, of wordt een ouder een keer om
ondersteuning gevraagd.

Wat zou je kunnen denken?
We hebben toestemming voor publicatie online
en die geldt ook voor die andere website.
Maar: nee, helaas ligt het niet zo. Toestemming is gevraagd
voor de schoolwebsite en geldt daarom alleen voor de
schoolwebsite. Voor elk ander publicatiemiddel moet dan
opnieuw, specifiek toestemming gevraagd worden. Verder
is het de bedoeling dat de school jaarlijks terugkomt op
de gemaakte afspraak en wijst op de mogelijkheid om de
gegeven toestemming weer in te trekken.

Wat zou je kunnen denken? We willen leerlingen graag
zo veel mogelijk leren over de wereld waarin we leven.
Wat is er mooier dan anderen de klas in te halen om
leerlingen een kijkje te laten nemen in de wereld van
een bepaald vak of beroep?
Maar: informatie over het beroep van ouders opslaan is
niet toegestaan. Vaak gebeurt het wel en dit stamt uit de
periode dat het beroep relevant was om achterstandsgeld
te krijgen (gewichtenregeling). Maar tegenwoordig zijn het
persoonsgegevens die een school gewoonlijk niet nodig heeft
en daarom niet mag verzamelen. Wil de school toch ouders
over hun beroep laten vertellen, dan is bijvoorbeeld vragen
via de nieuwsbrief een mogelijkheid.

DIGITALE DIENSTEN GEBRUIKEN
Je leest over een nieuwe slimme app waarmee je
in de klas snel een leuk quizje kunt doen.

Wat zou je kunnen denken? Fantastisch! Morgenochtend
geef ik een les over de geschiedenis van voertuigen en kan
ik die app meteen gebruiken om de kennis te toetsen.
Maar: ouders moeten toestemming verlenen voor het gebruik van digitale diensten en apps door leerlingen jonger
dan 16. De kans is namelijk groot dat een app persoonsgegevens verzamelt en dat is niet iets waarover de school
mag beslissen. Alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger kan dat. Toestemming van de ouders is ook nodig
voor bijvoorbeeld deelname aan een WhatsAppgroep
of Facebookgroep.

LEERLINGGEGEVENS DOORGEVEN
Het schooljaar is net begonnen, en de nieuwe klassenouder vraagt aan de school de lijst met alle leerlingen
en hun adressen om dingen te kunnen regelen.

Wat zou je kunnen denken? Even printen of mailen die
lijst, want de klassenouder heeft dit nu eenmaal nodig.
Maar: nee, dit mag niet zomaar. Ouders zullen toestemming moeten geven om persoonsgegevens van
hun kinderen aan een andere ouder te verstrekken.
De school moet daarom eerst die toestemming vragen
aan alle ouders van de groep of klas.
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