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8 november 2021
Aan de Autoriteit Persoonsgegevens
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
Diemen, 8 november 2021
Geachte heer/mevrouw,
Het onderstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob).
—
Activiteit van de AP in het onderwijs
In het kader van de openbaring van activiteiten rondom de bescherming van persoonsgegevens in
het onderwijs, verzoek ik u mij de volgende documenten te verstrekken.
• Documenten en rapporten die vanaf 1 januari 2020 t/m 31 mei 2021 zijn geschreven;
• Documenten en rapporten die vanaf 1 juni 2021 t/m 1 november 2021 zijn geschreven;
• Documenten en rapporten die vanaf 2 november 2021 t/m 7 november 2021 zijn geschreven.
Ik verzoek u de documenten op basis van deze termijnen te verdelen. Mocht een document gedurende
meerdere termijnen zijn geschreven, dan verzoek ik u van deze documenten expliciet te benoemen
wat de start‐ en einddatum is van het opstellen van het document.
De documenten en rapporten verwijzen hier naar brieven, stukken van vergaderingen, dictaten
en andere tekstgebaseerde documenten die verwijzen naar de betrokkenheid en activiteit van de
Autoriteit Persoonsgegevens bij de waarborging van de privacywetgeving in het onderwijs, de
dataverzameling die in het onderwijs plaatsvindt en de a hankelijkheid van het Nederlandse on‐
derwijs aan techbedrijven.
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Risicoanalyses van scholen
In het kader van de risicoanalyses die scholen worden geacht te maken alvorens gebruik te maken
van services zoals Google G Suite of Microsoft Teams om de privacyrisico’s te overwegen, verzoek
ik u mij op basis van de volgende kwaliteitspunten te verstrekken voor hoeveel openbare Neder‐
landse scholen dit volgens de Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing is, voor hoeveel scholen
dit niet van toepassing is en voor hoeveel scholen de Autoriteit Persoonsgegevens niet weet of het
van toepassing is.
1. De school gebruikt minstens één digitaal middel in hun onderwijs;
2. De school vereist het gebruik van minstens één digitaal middel aan hun leerlingen en mar‐
keert leerlingen als afwezig als zij het digitale middel niet gebruiken (bijv. dat leerlingen
afwezig worden gezet als zij niet online staan op Microsoft Teams);
3. De school heeft voor minstens één digitaal middel een risicoanalyse uitgevoerd;
4. De school heeft voor elk digitaal middel dat zij gebruiken een risicoanalyse uitgevoerd;
5. De school heeft minstens één risicoanalyse gemaakt en de Autoriteit Persoonsgegevens is in
staat om inzage te krijgen in die risicoanalyse(s);
6. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inzage gehad in minstens één van de risicoanalyses
van de school;
7. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inzage gehad in alle risicoanalyses van de school;
8. Een andere Nederlandse overheidsinstantie zoals de onderwijsinspectie heeft inzage gehad
in minstens één van de risicoanalyses voor een digitaal middel van de school.
Met risicoanalyse wordt verwezen naar de beoordeling van school of een digitaal middel voldoet
aan de AVG. Met het hebben van inzage in een risicoanalyse wordt bedoeld dat een overheidsin‐
stantie in staat is de beoordeling van de school te reproduceren, bijv. door een document te hebben
waarin de beoordeling van de school staat genoteerd.
U bent vrij om bij elk kwaliteitspunt een toelichting van de aantallen toe te voegen, bijvoorbeeld
als de Autoriteit Persoonsgegevens geen toezicht houdt over een bepaald punt en het daardoor van
geen enkele school niet weet. In sommige gevallen is er geen bijzonderheden ter sprake, dus ik laat
aan u over of u een toelichting toevoegt.
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Bespreking van digitale middelen
In het kader van de verkenning van digitale middelen in het onderwijs met betrekking tot de AVG‐
richtlijnen verzoek ik u mij de volgende documenten te verstrekken.
• Documenten en rapporten over het gebruik van digitale middelen in de onderwijssector;
• Documenten en rapporten over de naleving van de AVG‐richtlijnen van digitale middelen
wanneer deze ingezet worden in het onderwijs;
• Documenten en rapporten over de algemene naleving van de AVG‐richtlijnen van de digitale
middelen Google G Suite, Microsoft Teams, Slack, Discord, Telegram, Signal en Element;
• Documenten en rapporten die documenteren welke digitale middelen worden gebruikt in de
Nederlandse onderwijssector.
Mocht u geen documenten hebben tot één van deze onderwerpen, dan hoeft u uiteraard niets te
leveren.
—
Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob, verzoek ik u mij
de gevraagde informatie voor vrijdag 10 december toe te sturen.
Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf
op de hoogte te brengen. Ik geef de voorkeur om bereikt te worden via Matrix op @bram:noordstar.me
of @bramvdnheuvel:nltrix.net, maar u mag me ook per e‐mail bereiken op ap@bram.blmgroep.nl.
Hoogachtend,

Bram van den Heuvel

