
1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Worden er persoonsgegevens verwerkt in het 
programma/de app? 

GEBRUIK VAN DIGITALE LEERPROGRAMMA’S  
EN EDUCATIEVE APPS

Het programma/de app kan 
zonder verdere afspraken 
worden verwerkt.

NEE

AVG is van toepassing.

JA

3.  VERWERKER OF 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Is de leverancier van het programma/de app een 
verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke?

4.1  Heeft de leverancier het Privacyconvenant 
ondertekend?

5. VRAAG TOESTEMMING

4. PRIVACYCONVENANT

4.2  Gebruikt de leverancier de modelovereenkomst 
niet?

NEE

Gebruik en onderteken de 
modelovereenkomst.

JA

Gebruik en onderteken een 
verwerkersovereenkomst. 

JA

Ondubbelzinnige toestemming is 
vereist voor de verwerking. 

VERWERKER 

VERANTWOORDELIJKE

2.1  Naar welk(e) land(en) wordt/worden de 
persoonsgegevens getransfereerd?

2. EU-/EER-LANDEN OF DERDE LANDEN

2.4   Verenigde Staten
Is de leverancier gecertificeerd 
onder het EU-VS Privacy Shield?

2.3  Landen met een passend 
beschermingsniveau

2.2 EU- en/of EER-landen 2.5  Landen zonder passend 
beschermingsniveau

Meld gegevens-
verwerking bij 
de AP. 

Meld gegevens-
verwerking bij 
de AP. 

Toestemming is vereist 
voor de verwerking en 
vraag toestemming. 

NEEJA

Meld gegevens-
verwerking bij de AP  
en vraag toestemming. 

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/


1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
1.1  Worden er persoonsgegevens verwerkt in het programma/

de app? 
•  Check privacystatement van het programma/de app. Hierin 

staat of, en zo ja, welke, persoonsgegevens er worden 
verwerkt.

2. EU-/EER-LANDEN OF DERDE LANDEN
2.1  Naar welk(e) land(en) wordt/worden de persoonsgegevens 

getransfereerd?
•  Check privacystatement van het programma/de app. 

2.2 EU- en/of EER-landen
•  België, Bulgarije, Cyprus (het Griekse deel), Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot- 
Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland (EER), Italië, Kroatië, 
Letland, Liechtenstein (EER), Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Noorwegen (EER), Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en 
Zwitserland.

2.3 Landen met een passend beschermingsniveau:
•  Andorra, Argentinië, Canada (behalve Quebec), Faeröer 

eilanden, Guernsey, Japan, Jersey, Isle of Man, Israël, 
Uruguay en Zwitserland.

2.4 Verenigde Staten:
Is de leverancier gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield? 
•  Check deelnemende organisaties op de website van het 

Privacy Shield.

2.5 Landen zonder passend beschermingsniveau:
•  Persoonsgegevens worden naar andere landen 

getransfereerd. Dit betekent dat er is sprake van 
transfereren van persoonsgegevens naar een derde 
land waarbij geen sprake een van een passend 
beschermingsniveau.

•  Advies: ga op zoek naar een (Europees) alternatief waarbij 
de privacy (beter) wordt gewaarborgd of maak hele 
duidelijke, specifieke afspraken.

3.  VERWERKER OF 
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

3.1  Is de leverancier van het programma/de app een verwerker 
of een verwerkingsverantwoordelijke?

 
 Verwerker
•  De verwerker handelt in opdracht van de 

verwerkingsverantwoordelijke en mag alleen verwerkingen 
doen waarvoor hij uitdrukkelijk opdracht krijgt (en 
verwerkt de persoonsgegevens in lijn met hetzelfde 
doel als waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke de 
persoonsgegevens verwerkt.

•  Indicaties voor verwerkerschap zijn onder andere de 
volgende:

 -  Het programma/de app is gekoppeld aan het domein/de 
domeinnaam van de onderwijsinstelling.

 -  De onderwijsinstellingen heeft een betaalde versie 
aangeschaft van het programma/de app.

•  Als een leverancier een verwerker is, dan is het uitvoeren 
van de overeenkomst met het doel om de diensten te 
gebruiken voor het geven en uitvoeren van onderwijs, de 
rechtsgrond is voor de verwerking.

Verwerkingsverantwoordelijke
•  De verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en 

de middelen voor de verwerking van persoons gegevens 
vast. Het gaat hier om de persoon of instantie die formeel 
en juridisch het initiatief neemt tot het verzamelen van 
persoonsgegevens en daarvoor ook verantwoordelijk is.

•  Als een leverancier een verwerkingsverantwoordelijke 
is, wordt de verwerking van de persoonsgegevens 
gezien als een overdracht van verantwoordelijke (de 
onderwijsinstelling) naar een andere verantwoordelijke 
(leverancier) en dat betekent dat ‘toestemming’ de 
rechtsgrond is voor de verwerking.

4. PRIVACYCONVENANT
4.1 Heeft de leverancier het Privacyconvenant ondertekend?
•  Check via deze link of de leverancier het convenant heeft 

ondertekend.
•  Controleer of de overeenkomst en de bijlagen akkoord 

zijn; indien dit het geval is dan kan de overeenkomst (incl. 
bijlagen) worden ondertekend. 

4.2 Gebruikt de leverancier de modelovereenkomst niet?
•  Beoordeel het privacystatement van de leverancier dan 

(extra) goed. 
•  De verwerkersovereenkomst moet in overeenstemming 

zijn met de vereisten die de AVG en de Autoriteit 
Persoonsgegevens daar aan stellen. Voor meer informatie: 
raadpleeg onze Q&A.

•  Indien de verwerkersovereenkomst is ondertekend kan het 
programma/de app worden gebruikt (mits er een eventuele 
licentie is gekocht).

•  Advies: vind een alternatieve leverancier.

5. VRAAG TOESTEMMING
  Ondubbelzinnige toestemming is vereist voor de 

verwerking
•  Daarbij moet de betrokkene expliciet worden geïnformeerd 

over doel en doelbinding, het eventueel (niet toereikende) 
beschermingsniveau, wat de leverancier met de gegevens 
mag doen en of dat de leerling een rechtstreekse relatie 
staat met de leverancier.

•  Indien het leerlingen betreft die jonger dan 16 jaar zijn, 
gelden daarvoor aanvullende vereisten. In dat geval moet 
toestemming worden gegeven door de persoon die de 
ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

•  Let op: vermeld de verwerking altijd in uw 
privacystatement.

•  Als de toestemming in de juiste vorm is verkregen, dan is 
het schema ten einde.

TOELICHTING - GEBRUIK VAN DIGITALE LEERPROGRAMMA’S EN EDUCATIEVE APPS

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyconvenant.nl/de-deelnemers
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-in-een-verwerkersovereenkomst-staan-7104
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht#wat-moet-er-in-een-verwerkersovereenkomst-staan-7104
https://www.lumengroup.nl/questions/

