DE AVG IN HET KLASLOKAAL
Bestanden opslaan

Objectief en transparant

Maak geen gebruik meer van USB-sticks
of Dropbox, maar alleen van beveiligde
systemen die voldoen aan de AVG

Kijkt niemand mee?

Zorg ervoor dat je scherm alleen voor jou
zichtbaar is en dat je je werkplek afsluit als
je hier bij wegloopt of als je iets afdrukt.

Accounts, rollen en rechten

Je gebruikt alleen je eigen accounts, zodat je
zeker weet dat je niet meer ziet dan je nodig
hebt voor je eigen werkzaamheden.

Sterke wachtwoorden

Je dossiers bevatten feiten en waarnemingen,
geen meningen. Communiceer open met
ouders waarom je iets vastlegt of uitwisselt.

10 belangrijke punten
waarmee je als leerkracht
de AVG op een positieve
manier in je onderwijs
kunt gebruiken!

Zorg voor een wachtwoord met speciale
tekens, hoofdletters, kleine letters en cijfers.
Dat is moeilijker te kraken.

Uitwisselen met ketenpartners

Wees je bewust van je rol als professional. Zorg dat
afspraken rondom uitwisseling duidelijk zijn en dat je
weet op welke grondslag dit is gebaseerd. Vraag je FG!

Beeldmateriaal

Check van tevoren goed of je leerlingen op de
foto gezet mogen worden. Bespreek met ouders
ook duidelijk de educatieve en sociale waarde.

Communicatiemiddelen

Deel alleen privacygevoelige informatie met ouders en
collega's via kanalen waarvan je zeker weet dat ze
veilig zijn en voldoen aan de AVG.

Doelgericht

Functionaris Gegevensbescherming

Sta altijd stil bij de vraag: ‘is dit het minst
ingrijpend om mijn doel te bereiken, of kan
ik het ook op een andere manier doen?

Mocht het een keer fout gaan, dan zoeken we
contact met de persoon die aangesteld is om
te classificeren en te melden

Alsjeblieft. Deze poster is van jou!

De AVG praktisch toegepast in je school

De echte winst rondom privacy wordt geboekt in
het klaslokaal. In deze handige infographic vind je 10
praktische tips om goed om te gaan met persoonsgegevens van leerlingen en collega’s. Maar je kunt de
AVG ook prima gebruiken als instrument in je onderwijs. We hopen dat je iets aan deze tips hebt en wensen
je veel succes bij het toepassen!

FLEXfg ondersteunt in Noord-Nederland meerdere
schoolbesturen met een functionaris gegevensbescherming, kwartiermaker of met trainingen die
leerkrachten door een praktische opzet écht verder
helpen. De mensen van FLEXfg leggen de nadruk op de
positieve effecten die de AVG heeft op de kwaliteit van
het onderwijs.
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