
 

 1   

     Toelichting bij Verwerkersovereenkomst v3.0 ten 

behoeve van privacy binnen de Bibliotheek op school 
 

Inleiding 

Aan de set overeenkomsten in de besloten toolkit is een model verwerkersovereenkomst 

(“Verwerkersovereenkomst”) toegevoegd. Deze Verwerkersovereenkomst is afgeleid van de 3.0 versie 

van de gelijknamige bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen Privacy (“Convenant”) 

welke is afgesloten tussen 1) de PO-raad, 2) de VO-raad, 3) de MBO-raad, 4) de brancheorganisaties van 

educatieve uitgeverij (GEU), 5) de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD),  en de leden 

van de sectie educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond). Het Convenant en de 

Verwerkersovereenkomst sluiten aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG”) die 

sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De PO-raad, VO-raad en MBO-raad adviseren scholen om de 3.0 

versie van dit model als format voor een eigen Verwerkersovereenkomst te hanteren.  

 

In aanvulling op de Verwerkersovereenkomst is ook een model subverwerkersovereenkomst 

(“Subverwerkersovereenkomst”) toegevoegd aan de besloten toolkit. De Verwerkersovereenkomst en 

de Subverwerkersovereenkomst zijn bedoeld als hulpmiddel voor bibliotheken die de privacy met de 

scholen en met hun leveranciers goed willen regelen op basis van het door de PO-raad en VO-raad 

voorgeschreven 3.0 versie van het model. 

 

Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig? 

Een verwerkersovereenkomst tussen school en bibliotheek is alleen noodzakelijk als de bibliotheek 

toegang heeft tot één of meer databestanden waarin persoonsgegevens van leerlingen zijn 

opgenomen, of anderszins betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens (waaronder 

bijvoorbeeld ook de opslag daarvan). Op het moment dat deze toegang er niet is, of als er slechts 

sprake is van toegang tot een databestand waarin de gegevens van de leerlingen reeds onomkeerbaar 

ontkoppeld zijn (‘geanonimiseerd’), hoeft er geen verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.  

 

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Monitor de Bibliotheek op school. Alleen Desan heeft hier 

toegang tot de gegevens. De bibliotheken krijgen uitsluitend de (ontkoppelde, geanonimiseerde) 

resultaten van de monitor te zien. Bibliotheken kunnen gedurende de periode dat de monitor is 

opengesteld wel voornamen zien van leerlingen die de monitor hebben ingevuld. Wij gaan er echter 

vanuit dat uitsluitend voornamen onvoldoende zijn om de bibliotheken in staat te stellen de 

betreffende leerlingen direct of indirect te kunnen identificeren, zodat er ook dan geen sprake is van 

verwerking van persoonsgegevens. Desan sluit een verwerkersovereenkomst met een school af via de 

autorisatieprocedure bij de start van de meting. 

 

In de praktijk blijkt er alleen sprake te zijn van toegang tot een databestand met leerlinggegevens en 

leenhistorie bij de schoolmediatheeksystemen, bijvoorbeeld bij schoolWise en V@school (= 95% van de 

markt). Heeft bijvoorbeeld het schoolmediatheeksysteem Aura een rechtstreeks contract met een 

school afgesloten, dan staat de bibliotheek hier buiten, omdat bibliotheekmedewerkers niet in de 

leerlinggegevens van het Aurabestand kunnen kijken. Ook hier geldt dat Aura zelf wel een 

verwerkersovereenkomst met de school moet afsluiten. 
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Hoe is de rolverdeling in de keten? 

Voor de rolverdeling moet duidelijk zijn hoe de keten in elkaar zit. (zie bijlage onderaan deze notitie) 

De eerste partij is altijd de school. De school is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.  

De tweede partij is de (hoofd)verwerker, bijvoorbeeld de bibliotheek die de leerlinggegevens in 

opdracht van de school in het schoolmediatheeksysteem opneemt. In een andere denkbare variatie is 

dat niet de bibliotheek maar de POI.  

Een (mogelijk) derde partij is de leverancier van het schoolmediatheeksysteem, omdat bijvoorbeeld bij 

storingen deze leverancier toegang heeft tot de database van het schoolmediatheeksysteem. Deze 

volgende partij in de keten noemen we een subverwerker.  

 

Dit is de meest eenvoudige vorm van een keten. In de bijlage bij deze toelichting is deze grafisch 

weergegeven als Variatie A respectievelijk Variatie C. Voor deze variaties geldt dat er sprake is van een 

Verwerkersovereenkomst (te sluiten tussen school en bibliotheek respectievelijk POI) en vervolgens 

een Subverwerkersovereenkomst (te sluiten tussen bibliotheek respectievelijk POI met de leverancier 

van het schoolmediatheeksysteem (HKA/OCLC of Infor). 

 

Er komt een schakel bij wanneer bijvoorbeeld een POI niet rechtstreeks contracten heeft gesloten met 

de scholen in het werkgebied van de bibliotheek, maar de bibliotheek wel de hosting van het 

schoolmediatheeksysteem heeft ondergebracht bij de POI. Deze situatie is in de bijlage weergegeven 

als Variatie B. Dit brengt met zich mee dat er sprake is van een Verwerkersovereenkomst en vervolgens 

twee daarop afgestelde Subverwerkersovereenkomsten. 

 

Nog weer een andere mogelijke variant is weergegeven in de bijlage als Variatie D. Hierin heeft de 

bibliotheek de hosting van het schoolmediatheeksysteem ondergebracht bij een derde partij in plaats 

van bij de POI of de leverancier (HKA/OCLC of Infor). Ook hier is sprake van een 

Verwerkersovereenkomst en vervolgens twee daarop afgestelde Subverwerkersovereenkomsten. 

Verwerkersovereenkomst en bijlagen 

De Verwerkersovereenkomst is een standaard overeenkomst onder het Convenant. Van de inhoud van 

de overeenkomst zelf kan slechts gemotiveerd worden afgeweken. Afwijken van de inhoud in Bijlage 1 

en Bijlage 2 is in beginsel toegestaan, zoals hieronder nader wordt toegelicht. De 

Subverwerkersovereenkomst is op de Verwerkersovereenkomst afgestemd en is door bibliotheken, 

POI’s en leveranciers goed te gebruiken. Hij is mede opgesteld door en getoetst bij een juridische partij 

van de Bibliotheek op school.  

 

In het hoofddocument (de Verwerkersovereenkomst) hoeven maar een zeer beperkt aantal specifieke 

gegevens ingevuld te worden. 

1. Bijlage 1 bij de Verwerkersovereenkomst is de Privacy bijsluiter. Deze Privacy bijsluiter is al 

ingevuld voor zover dit met een voor bibliotheken generieke tekst kon. Het is wel van belang deze 

bijlage goed langs te lopen om te beoordelen of de teksten kloppen voor de eigen bibliotheek, POI 

of leverancier schoolmediatheeksysteem. Uit de inhoud van Bijlage 1 moet duidelijk op te maken 

zijn welke diensten de verwerker verleent en welke soorten persoonsgegevens daarbij worden 

verwerkt. Ook dient hierin duidelijk te worden aangegeven welke derden (subverwerkers) de 

verwerker inschakelt in het kader van zijn dienstverlening.  

2. Bijlage 2 bij de Verwerkersovereenkomst gaat over de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen. Deze bijlage is veel specifieker omdat hierin geregeld is hoe de 

technische en organisatorische beveiliging geregeld is. Dat kan van bibliotheek tot bibliotheek of 

van POI tot POI verschillen. We hebben hier ‘voorbeeldmatig’ een aantal zaken ingevuld om een 

idee te geven van antwoorden op de vraagstelling.  
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De inhoud van Bijlage 2 kan dus nader afgestemd worden op de door bibliotheek/POI/leverancier 

getroffen beveiligingsmaatregelen. Uiteraard dienen de betrokken partijen wel altijd te voldoen 

aan de vereisten die voortvloeien uit artikel 32 AVG (het toepassen van passende technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen). 

 

Let op: er is sprake van een keten van overeenkomsten. Dit betekent dat de (sub)verwerkers-

overeenkomsten in de hele keten goed op elkaar moeten zijn afgestemd. De Verwerkersovereenkomst 

verplicht de hoofdverwerker ook om de daaruit voortvloeiende verplichtingen door te contracteren 

aan eventuele subverwerkers. De Subverwerkersovereenkomst geeft hieraan uitvoering. 

Lidmaatschap openbare bibliotheek 

Toelichting op tekst in Bijlage 1 onder C. van de Verwerkersovereenkomst 

In Bijlage 1 onder C. van de Verwerkersovereenkomst is de volgende tekst opgenomen; 

 

NB: De Onderwijsinstelling kan de Verwerker gegevens verstrekken ten behoeve van het informeren van 

ouders van leerlingen over de mogelijkheid om – in aanvulling op het gebruik door leerlingen van 

V@school/schoolWise – hun kind lid te maken van de bibliotheek. Voor deze verwerking voor dit 

specifieke doeleinde is Verwerker (mits deze een bibliotheek is) geen verwerker in de zin van de AVG, 

maar zelf verwerkingsverantwoordelijke. Deze verwerking valt daarom buiten de scope van deze 

Verwerkersovereenkomst. Voor de verwerking van Persoonsgegevens voor dit specifieke doeleinde 

kunnen de Onderwijsinstelling en Verwerker als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken 

beschouwd worden.  

De Onderwijsinstelling zal de ouders van de leerlingen van wie de gegevens voor dit doeleinde worden 

doorgegeven hierover tijdig informeren. Partijen zullen waar nodig nadere afspraken maken teneinde te 

waarborgen dat betrokkenen hun rechten (zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en 

beperking) kunnen uitoefenen. 

 

Met deze tekst wordt duidelijk gemaakt dat de Verwerkersovereenkomst  niet van toepassing is op de 

specifieke in die tekst beschreven verwerking, namelijk de verwerking van persoonsgegevens door de 

bibliotheek met als doel ouders te informeren over de mogelijkheid hun kind gratis lid te maken van 

de bibliotheek. Voor deze specifieke verwerking is de bibliotheek geen verwerker in de zin van de AVG 

maar zelf verwerkingsverantwoordelijke. De bibliotheek is in dat kader geen verwerker omdat deze 

immers zelf bepaalt voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt (namelijk het promoten van 

het lidmaatschap van de bibliotheek). Als er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen twee partijen die 

beiden verwerkingsverantwoordelijken zijn, dan hoeft er geen verwerkersovereenkomst gesloten te 

worden. Wel is het van belang dat partijen duidelijke afspraken maken over het informeren van 

betrokkenen (in casu de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen). In dit geval ligt het het 

meest voor de hand dat de school die informatie verstrekt, zoals in de geciteerde tekst ook is verwoord. 

Hoe lidmaatschap openbare bibliotheek regelen? 

Wanneer je met een school de aanpak de Bibliotheek op school uitvoert, wil je ook graag dat de 

leerlingen van die school lid worden van de openbare bibliotheek. Er zijn verschillende manieren om 

dat lidmaatschap te promoten. In deze toelichting gaan wij in op één voorbeeld: het model 

toestemmingsformulier. Dit formulier - met bijbehorende brief - is opgenomen in de toolkit Marketing 

& Communicatie op pro.debibliotheekopschool.nl. 

 

Met de school kan worden afgesproken dat het informatiepakket voor nieuwe leerlingen ook het 

toestemmingsformulier voor lidmaatschap van de openbare bibliotheek bevat. In de brief bij het 

formulier worden de samenwerking tussen school en bibliotheek, en het voordeel van een 

lidmaatschap van de openbare bibliotheek toegelicht. 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/marketing-en-communicatie.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkit/marketing-en-communicatie.html
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Ouders kunnen bij de aanmelding van hun kind op het toestemmingsformulier aangeven of hun kind 

al dan niet al lid is van de openbare bibliotheek en zo nee, of hun kind lid mag worden. De school is 

verantwoordelijk voor het verzamelen van de toestemmingsformulieren met de handtekening van de 

ouder(s) en het doorgeven daarvan aan de bibliotheek. In de brief wordt gewezen op de algemene 

leenvoorwaarden en het privacystatement van de bibliotheek, omdat hier andere regels van 

toepassing zijn dan voor het lidmaatschap van de schoolbibliotheek. 

 

Er zijn twee verschillende toestemmingsformulieren: één voor kinderen in het basisonderwijs en één 

voor jongeren in het voortgezet onderwijs.  

Wat moet je als bibliotheek doen? 

Namens Kunst van lezen en SPN wijzen we het bibliotheeknetwerk op het belang van het goed regelen 

van de privacy, in welk niveau van de keten je ook zit. Bepaal op basis van deze notitie voor jezelf of en 

met wie je een (sub)verwerkersovereenkomst moet afsluiten. Gebruik de modellen om met elkaar tot 

goede afspraken te komen en zorg dat deze als bijlage aan de lopende en nieuwe overeenkomsten 

voor de Bibliotheek op school worden toegevoegd.  

 

Voor vragen of hulp bij deze afhandeling kun je contact opnemen met je POI of Henk Pilon namens het 

kernteam van SPN.  

E: h.pilon@biblionetgroningen.nl 

M: 06-53178812 

mailto:h.pilon@biblionetgroningen.nl
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Bijlage: mogelijke variaties in de keten 
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