Quickscan

Digitale Veiligheid in het passend onderwijs
Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens

Een realistische en praktische benadering die in één oogopslag laat zien wat de stand van zaken
is van de digitale veiligheid van uw samenwerkingsverband en welke acties u kunt ondernemen
om dit te verbeteren!

Nieuwe regels voor bescherming
persoonsgegevens

Inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden

Ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs zullen

handzaam hebben gemaakt. Stapsgewijs geven wij u inzicht

uiterlijk in mei 2018 moeten voldoen aan de nieuwe Europese

in de risico’s én de zaken die al goed geregeld zijn, en leggen

regels voor bescherming van persoonsgegevens.

we een praktische basis waarmee de digitale veiligheid van uw

Vanaf 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening

samenwerkingsverband optimaal kan worden.

Een op het eerste gezicht ingewikkeld proces dat wij voor u

Gegevensbescherming van kracht die in de plaats komt van de
huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Uw organisatie
moet vanaf dat moment voldoen aan de strengere vereisten die
de AVG stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.

Berenschot

Bundeling van kennis en expertise
De quickscan is ontwikkeld door Berenschot, ZIVVER en
OOG onderwijs en jeugd. Deze samenwerking betekent
een bundeling van kennis over het organiseren van
informatie, technische toepassingen voor de beveiliging
van (privacygevoelige) informatie, passend onderwijs en
samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet
onderwijs.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Quickscan Digitale Veiligheid
kunt u contact opnemen met:

Quickscan Digitale Veiligheid
In onze quickscan komen de belangrijkste onderwerpen en

Fraukje Selen van OOG onderwijs en jeugd

thema’s van de AVG aan bod. Met deze quickscan krijgt het

i-veiligheid@oog.nl

samenwerkingsverband op een snelle en overzichtelijke wijze

020 – 64 00 982

inzicht in hoeverre u voldoet aan de nieuwe wetgeving. In één
oogopslag wordt duidelijk op welke punten actie moet worden

Geert van Deth van ZIVVER

ondernomen, wat prioriteiten zijn en waar potentiële risico’s

Geert.vandeth@zivver.com

en verbeterpunten liggen.

085 – 01 06 555

Werkwijze

Willemien Bakker van Berenschot

Wij voeren een aantal gesprekken met sleutelfiguren binnen

w.bakker@berenschot.nl

uw organisatie en analyseren relevante documentatie van uw

030 – 2 916 847

organisatie op het gebied van persoonsgegevens, dataverkeer
en toegankelijkheid. Het resultaat van de quickscan is een
risicoanalyse van de informatiebeveiliging én een beoordeling
op hoofdlijnen over de status van de digitale veiligheid van
uw samenwerkingsverband. We sluiten af met concrete
aanbevelingen waarmee het samenwerkingsverband aan de
slag kan gaan (quick wins).
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