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Gaan de afspraken die de 
onderwijsinstelling maakt met een 
andere organisatie (mede) over het 
leveren of verwerken van 
gegevens/data?

Gaat het (mede) om 
persoonsgegevens?

Nee

De AVG is niet van toepassing op de 
gegevens. 
Zorg wel dat je - indien van 
toepassing - afspraken maakt over 
geheimhouding en IE-rechten.

Blijft de onderwijsinstelling 
verantwoordelijk voor de  

persoonsgegevens nadat ze 
uitgewisseld zijn met de andere 

partij?
Nee

Ja

Nee
Afspraken over geheimhouding zijn 
voldoende, naast de afspraken over 
de opdracht/samenwerking/koop etc.

Toelichting:
Bij iedere overeenkomst/ 
samenwerking etc. worden er wel 
gegevens uitgewisseld, denk aan het 
schoonmaakbedrijf of de leveranciers 
van printpapier. Het gaat hier echt om 
de vraag of gegevens kern zijn van de 
afspraken.

Toelichting:
Een persoonsgegeven is ieder gegeven 
dat direct of indirect herleidbaar is tot 
een persoon.

Toelichting:
Welke organisatie bepaalt doel en 
middelen van de verwerking van de 
uitgewisselde persoonsgegevens? 
Meestal is dit de onderwijsinstelling, 
maar voorbeelden waarin de andere 
organisatie zelf verantwoordelijke 
wordt vanaf het moment van 
uitwisseling zijn:
- Onderzoek in opdracht van die 

organisatie (bijv. gemeente, OCW)
- Kinderopvangorganisatie
Let op: tot en met de uitwisseling is 
de onderwijsinstelling 
verantwoordelijk. Deze heeft dus wel 
altijd een gerechtvaardigd doel en 
grondslag nodig om de gegevens te 
mogen uitwisselen. 

Naast de overige afspraken met de 
andere organisatie is het verstandig 
om een data-
uitwisselingsovereenkomst af te 
sluiten.

Naast de overeenkomst waarin de 
opdracht is vastgelegd moet een 

verwerkersovereenkomst worden 
afgesloten.

De AVG kent ook nog de mogelijkheid dat twee of meer 
organisaties gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk zijn. 
Daarvan is sprake als de organisaties gezamenlijk doel en 
middelen bepalen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Gezamenlijk uitvoeren van onderzoek
- Opnames in de klas van stagiaires in het kader van hun 

opleiding.
In dat geval dienen deze organisaties een overeenkomst 
gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken af te sluiten.

Ja

Ja

https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Model-datauitwisselingsovereenkomst.docx
https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Model-overeenkomst-gezamenlijke-verwerkingsverantwoordelijken.docx
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