
Met trots presenteren wij u 
onze gloednieuwe 
nieuwsbrief. Via deze digitale 
weg gaan wij u op de hoogte 
houden van nieuwtjes in 
onderwijsland en onze 
organisatie. 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming
In mei 2018 zal de In mei 2018 zal de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) worden vervangen 
door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De Europese 
verordening heeft rechtstreekse werking 
voor alle burgers. Als schoolbestuur gaat het 
om enorme aantallen leerlingen en 
medewerkers waarvan persoonsgegevens medewerkers waarvan persoonsgegevens 
worden verzameld en bewaard. De 
Autoriteit Persoonsgegevens zal toezien op 
de naleving ervan, bij teloorgaan van 
privacygevoelige informatie is sprake van 
hoge boetes. Vanuit verschillende besturen 
is Ak+ gevraagd om te ondersteunen bij het 
formuleformuleren en implementeren van beleid 
hieromtrent. 
Mocht u hier eveneens behoefte aan 
hebben neem dan gerust contact op. 

naar een gepassioneerde, representatieve collega’s
voor de volgende functies: 

- Leerkracht SO/ VSO (maximaal 0,95 fte)
Ben jij bevoegd leerkracht en wil je werken in het (voortgezet) Ben jij bevoegd leerkracht en wil je werken in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs dan is AK+ Special Forces op zoek naar jou! 
Voor deze vacature zijn we op zoek naar leerkrachten die breed 
inzetbaar zijn op verschillende locaties in Midden Limburg zowel 
SO als VSO. Lees meer...
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Nieuws

Wij zijn op zoek

Sinds de start van AK+ is er veel verandert en dat vroeg om ook een nieuwe site. 
Bekijk hem op het gebruikelijke adres www.akplus.nl

Lerarenregister
Ieder schoolbestuur moet voor 1 juli 2018 aan DUO gegevens aanleveren van alle 
leraren die binnen de onderwijsinstelling werkzaam zijn. Dit geldt voor zowel bevoegde 
als onbevoegde leraren. 

Ak+ heeft daarbij een ondersteunende rol, via Afas kunnen wij deze gegevens bij 
DUO aanleveDUO aanleveren. Medio december verwachten wij volledig zicht te hebben op de 
verwerkingsgang en zullen, waar nodig, met u in contact treden. Daarbij wordt 
gepoogd de administratieve last te minimaliseren. Houdt u desondanks alvast rekening 
mee dat het ook voor uw organisatie tot (tijdelijk) extra werkzaamheden zal leiden.

Een nieuwe website


