
De AVG en 2College 

Zoals bekend is op 25 mei 2018 de nieuwe AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van kracht geworden. Wat heeft 2College daaraan 

inmiddels gedaan? En wat gaan we nog doen? 

 

- Met alle externe partijen die gegevens over leerlingen gebruiken (bv Magister, de 

schoolfotograaf, digitale leermiddelen) zijn inmiddels zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten, 

waarin precies is vastgelegd wat die partijen mogen doen met de beschikbare gegevens. In 

enkele gevallen zijn geheimhoudingsverklaringen opgesteld. De verwerkersovereenkomsten zijn 

inmiddels allemaal conform het model van ons bestuur, de vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs. 

- Medewerkers van 2College hebben met enige regelmaat voorlichting gehad zodat ze zich meer 

bewust zijn van de nieuwe regels. Per locatie zal de preventiemedewerker een rol krijgen in het 

geven van voorlichting. Deze medewerkers worden hiervoor speciaal geschoold. 

- Het uitwisselen van gegevens van leerlingen gebeurt voortaan beveiligd. 

- Gebruik beeldmateriaal (foto’s en video’s): tot nu toe volstond 2College met de vermelding op 

het inschrijfformulier dat ouders instemden met het gebruik van foto’s voor publicitaire 

doeleinden. In de nieuwe wet is dat niet meer afdoende. Rond de kerstvakantie verwachten wij 

een nieuwe module van Magister in gebruik te kunnen nemen, waarin ouders en leerlingen 

vanaf 16 jaar kunnen aangeven hoe ze willen omgaan met het fotorecht. Tot die tijd willen wij 

op de volgende wijze werken: 

Tijdens de reizen en activiteiten worden foto’s gemaakt. Wij willen ouders die bezwaar 

hebben tegen het vastleggen van hun kind op een foto met klem verzoeken dit vooraf met 

hun kinderen goed te bespreken zodat die leerlingen tijdens de activiteiten minder 

nadrukkelijk voor de camera gaan staan. 

Voor het maken van klassenfoto’s door de schoolfotograaf geldt iets vergelijkbaars: vooraf 

kondigen wij deze bezoeken van de schoolfotograaf aan via de ouderinformatiebulletins. 

Indien u niet wenst dat uw kind op de klassenfoto gaat, verzoeken wij u dit goed te 

bespreken met uw kind. 

Binnenkort komt er een nieuwe website voor 2College. Op die website zullen wij de foto’s van 

activiteiten op een beveiligd deel van die website plaatsen. Treft u daar toch foto’s die u daar 

niet gepubliceerd wenst te zien, dan verzoeken wij u dit te melden bij de administratie van de 

locatie. Overigens hebben wij voor alle vaste foto’s op deze nieuwe website 

toestemmingsformulieren laten ondertekenen. Op de nieuwe website zullen de diverse AVG 

regelingen (privacyreglement, camerareglement etc) eenvoudig te vinden zijn op de 

downloadpagina van elke locatie. 

- In de komende periode zal er ook een verwerkersregister worden opgesteld. Hierin wordt op 

bestuursniveau vastgelegd wat we met welke leverancier delen. 

- 2College gaat het eerder vastgesteld IBP-beleid  (informatiebeveiliging en privacy beleid) 

herijken aan de laatste ontwikkelen op dit gebied. 

- 2College blijft werken aan de bewustwording van personeel op dit gebied. 

Voor vragen betreffende AVG-zaken kunt u zich richten tot fg-avg@2college.nl.  
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