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De toetsing is uitgevoerd door een lid van de Verwerkersovereenkomstengroep en voorgelegd aan
de Verwerkersovereenkomstengroep van de MBO sector, die tot de volgende bevindingen zijn
gekomen:
1. Zijn alle artikelen uit het Convenant overgenomen, en zo niet is dan aangegeven waarom
artikelen niet zijn overgenomen?
Alle artikelen uit de Modelverwerkersovereenkomst zijn overgenomen.
2. Is de privacy bijsluiter ingevuld op basis van het format uit het convenant? Waarom is er
afgeweken?
Het format “Privacy bijsluiter” uit de Modelverwerkersovereenkomst is overgenomen en juist
ingevuld. De onderdelen zijn getoetst op opzet en bestaan via de Verklaring van Toepasselijkheid
van de ISO/IEC 27001:2013 certificering.
3. Zijn de technische en organisatorische getroffen maatregelen afdoende?
Het ISO/IEC 27001:2013 certificaat is getoetst en uit de toetsing zijn geen materiële bevindingen
naar voren gekomen.
4. Is de procedure betreffende datalekken afdoende?
De procedure Meldplicht datalekken is getoetst op opzet en bestaan.
Op basis van de bovenstaande bevindingen komt de werkgroep tot de volgende aanbeveling:
MBO instellingen kunnen de verwerkersovereenkomst voorleggen aan de
verwerkingsverantwoordelijke binnen de instelling om te ondertekenen omdat de voorliggende
verwerkersovereenkomst volledig voldoet aan de 4 genoemde toets onderdelen. Hierbij de
kanttekening dat alleen is getoetst op opzet en bestaan, niet op werking.
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