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BIJLAGE 2: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 

De Bewerker is overeenkomstig de Wbp en artikel 7 Bewerkersovereenkomst verplicht technische en 

organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. 

Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde informatie te beschrijven, is het 
mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als volgt genummerd worden: “Bijlage 
2A”, “Bijlage 2B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de Bewerkersovereenkomst gehecht. 

 

 

Omschrijving van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 7.2 Bewerkersovereenkomst 

 

I. Omschrijving van de maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot 
de Verwerking van Persoonsgegevens. 

Meer in het bijzonder de uitwerking welke (groepen) medewerkers van de Bewerker toegang hebben 

tot welke Persoonsgegevens, inclusief een omschrijving van handelingen die deze medewerkers uit 
mogen voeren met de persoonsgegevens. 

a. (groepen van) medewerkers die toegang hebben tot welke Persoonsgegevens: 

b. handelingen die deze medewerkers uitvoeren met de Persoonsgegevens: 

 

Bandstra Speciaal Rekenadvies  hanteert een autorisatiebeleid om te bepalen wie toegang moet hebben 

tot welke gegevens. Medewerkers hebben op grond van deze systematiek geen toegang tot meer data 

dan strikt noodzakelijk is voor hun functie. 

 

Beheerder / adviseur. 

Deze heeft toegang tot het leerkrachtdeel en het leerlingendeel en inzage in leerresultaten van 

leerlingen.  

Handelingen: Ondersteuning van de eindgebruiker om de rapportages van leerresultaten van de 
leerlingen aan te maken; uitsluitend op verzoek van de eindgebruiker kan  de beheerder de 

eindgebruiker ondersteunen bij de interpretatie van de leerresultaten. 

 

Systeembeheerder.  

Deze heeft toegang tot de databases.  

Handelingen: De handelingen van de systeembeheerder zijn gericht op continuïteit en optimalisatie van 

het programma. 

 

Onderzoekers / wetenschappers.  

Deze hebben toegang tot geanonimiseerde (gepseudonimiseerde) sets van resultaten van gebruik van 

meetinstrumenten.  

Handelingen: Altijd met nadrukkelijke toestemming van de eindgebruiker: Analyse van de 
leerresultaten, gericht op verbetering van het materiaal, ontwikkeling en optimalisatie van 

meetinstrumenten en verbetering van de advisering t.a.v. de aanpak rekenproblemen.  
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II. Omschrijving van de maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of 

onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, 
Verwerking, toegang of openbaarmaking. 

Meer in het bijzonder de uitwerking van de door Bewerker getroffen technische en organisatorische 
(beveiligings-)maatregelen en de daarbij gehanteerde beveiligingsnorm.  

 

Beveiliging applicatie/platform. 

De Applicatie is gehost op een extra beveiligde locatie in Nederland, voorzien van ISO/IEC 27001 

certificaat. Het programma werkt binnen een door SSL beveiligde omgeving waardoor alle gegevens 
versleuteld worden verstuurd. De server wordt beveiligd door een Firewall. 

 

Wijze van identificatie/authenticatie/autorisatie en beveiliging daarvan. 

Deze vindt plaats via de inlogcode van de gebruiker, bestaande uit een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Daarmee heeft de gebruiker alleen toegang tot de gegevens van de eigen leerlingen. De 
leerlingen maken gebruik van een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarmee heeft de 

leerling alleen toegang tot de eigen gegevens. 

 

Beveiliging van wijze van uitwisseling/transport van gegevens. 

Het programma werkt geheel binnen een door SSL beveiligde omgeving. 

 

III. Omschrijving van de maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de 
Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten 

aan de Onderwijsinstelling.  

 

Controles op beveiliging van systemen  

Er vindt wekelijks controle plaatst t.a.v. updates t.b.v. beveiliging van de systemen. Er wordt periodiek 
(maandelijks) een intern kwetsbaarhedenonderzoek uitgevoerd. 

 

Rapportage (artikel 7.4 van de Bewerkersovereenkomst) 

Bewerker rapporteert periodiek met een frequentie van 2 maal per jaar, uiterlijk op 1 januari en 1juli 

aan Verantwoordelijke over de door Bewerker genomen maatregelen aangaande de getroffen 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin. 

Deze rapportage wordt geplaatst op geplaatst op de website www.bareka.nl  

 

 

Informeren over Datalekken en/of incidenten met betrekking tot beveiliging 
 

Afspraken over het informeren in geval van Datalekken en/of incidenten met betrekking tot 
beveiliging:  

De monitoring en identificatie van incidenten vindt periodiek plaats, zie hierboven bij “controles op 
beveiliging van systemen”. 

De informatie wordt gedeeld via e-mail gericht aan de contactpersoon; 

bij vervolgacties kan contact worden opgenomen met P. Bandstra (beheerder) 
  

http://www.bareka.nl/
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Informatie die in ieder geval over een incident gedeeld wordt: 

 
- De kenmerken van het incident, zoals: datum en tijdstip constatering, samenvatting incident, 

kenmerk en aard incident (op wat voor onderdeel van de beveiliging ziet het, hoe heeft het zich 
voorgedaan, heeft het betrekking op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of 

diefstal van persoonsgegevens); 

- De oorzaak van het beveiligingsincident; 

- De maatregelen die getroffen zijn om eventuele/verdere schade te voorkomen; 

- De betrokkenen die gevolgen kunnen ondervinden van het incident, en de mate waarin; 

- De omvang van de groep betrokkenen; 

- Het soort gegevens dat door het incident wordt getroffen (met name bijzondere gegevens, of 

gegevens van gevoelige aard, waaronder toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens 
of leerprestaties). 

- Eventuele afspraken of, en zo ja hoe, Bewerker een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
kan verrichten. 

 

Versie 2. laatst bijgewerkt op 1 feb. 2017 

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale 
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de verschillende betrokken 
ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer 
informatie hierover vindt u hier: http://ww.privacyconvenant.nl. 

 

http://ww.privacyconvenant.nl/

