
 

Schema Rollen en Verantwoordelijkheden 
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Verwerkingsverantwoordelijke 
afhankelijk van de schoolorganisatie: 
• Schoolbestuur 
• Voorzitter College van Bestuur 
• Directeur 

• Eindverantwoordelijk 
• IBP-beleidsvorming, -vastlegging en communiceren ervan 
• Verantwoordelijk voor het zorgvuldig en rechtmatig verwerken van 

persoonsgegevens 
• Organisatie IBP inrichten; toewijzen van de taken en rollen 
• Evalueren toepassing en werking IBP-beleid op basis van rapportages 
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Uitwerken beleid / inhoudelijk verantwoordelijk 

Afhankelijk van de schoolorganisatie 
kan deze rol worden toegewezen aan: 
• Privacy officer 
• Manager IBP,   
• Verantwoordelijke IBP,  
• Informatiemanager, 
• Privacy officer  
• ICT-coördinator 
• … 

• Voorbereiden opstellen IBP-beleid, Classificatie/risicoanalyse 
• Inhoudelijk verantwoordelijk voor uitwerking van het IBP-beleid 
• Adviseert verwerkingsverantwoordelijke (bestuur/CvB/directie) over IBP 
• Uitwerken algemeen IBP-beleid naar specifiek beleid op een uniforme 

manier 
• Schrijven en beheren van processen, richtlijnen en procedures om de 

uitvoering van het IBP-beleid te ondersteunen 
• Evalueren van het IBP-beleid en de maatregelen 

 

Functionaris voor 
gegevensbescherming 

• Toezicht houden op naleving privacy wetgeving 
• Richtlijnen, kaders vaststellen en aanbevelingen doen t.b.v. verbeterde 

bescherming van verwerkingen van persoonsgegevens 
• Voorlichting privacy geven en stimuleren van bewustwording 
• Afwikkeling IBP klachten en incidenten 

Proceseigenaren, afdelingshoofd, 
domeinverantwoordelijke  
 
denk aan afdeling ict, P&O / HRM, 
facilitair, onderwijs, financiën 
administratie 

• Risicoanalyse in samenwerking met inhoudelijk verantwoordelijke  
• Toegangsbeleid zowel fysieke toegang als digitale toegang vaststellen en 

laten goedkeuren door de verwerkingsverantwoordelijke 
• Regelmatig de (netwerk)toegangsrechten van gebruikers beoordelen, 

controleren en vastleggen. 

U
itv

oe
re

nd
 

Uitvoeren beleid / naleven beleid 

• Security officer, ict-beheerder 
 

• afdeling ict, functioneel beheer, 
applicatiebeheer 

• Alle medewerkers 

• Incidentafhandeling (registreren en evalueren). 
• Technisch aanspreekpunt voor IBP-incidenten.  
• Uitvoeren taken conform gegeven richtlijnen en procedures. 

 
• Verantwoordelijk omgaan met IBP bij hun dagelijkse werkzaamheden. 

 

Toezicht naleving en communicatie 

• FG 
• dagelijkse leiding, 

leidinggevende, directie  

• Communicatie naar alle betrokkenen; er voor zorgen dat medewerkers op de 
hoogte zijn van het IBP-beleid en de consequenties ervan. 

• Toezien op de naleving van het IBP-beleid en de daarbij behorende 
processen, richtlijnen en procedures door de medewerkers.   

• Voorbeeldfunctie met positieve en actieve houding t.a.v. IBP-beleid. 
• Implementeren IBP-maatregelen. 
• periodiek het onderwerp informatiebeveiliging onder de aandacht te 

brengen in werkoverleggen, beoordelingen etc.; 
 

 Opmerking:  in een aantal gevallen is ook de (G)MR hierbij betrokken. 
  
 


