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Inleiding  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG 
versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) en geeft u 
rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt 
op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 
 
Voor Samenwerkingsverband passend onderwijs Brabantse Wal PO (‘het samenwerkingsverband’) is 
het belangrijk dat leerlingen en hun ouders/verzorgers er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig 
omgaan met hun privacy. Wij willen u in dit privacy statement graag informeren hoe wij dit doen en 
wat uw rechten zijn.  
Dit privacy statement is –na goedkeuring- te vinden op de website van het samenwerkingsverband of 
op te vragen bij het samenwerkingsverband.  
 
Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die over u of uw kind gaan, als individu. Dus bijvoorbeeld uw naam 
en adres, een geboortedatum en telefoonnummer. Persoonsgegevens mogen alleen worden 
verwerkt met een vooraf omschreven doel en als daarvoor een grondslag bestaat. Ook mag de 
verwerking niet verder gaan dan nodig is. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn meer gevoelige persoonsgegevens, zoals iemands ras of etnische 
afkomst, godsdienst of levensovertuiging en gezondheid. Deze gegevens mogen alleen verwerkt 
worden als hiervoor door de ouder1 nadrukkelijk toestemming is verleend en/of deze informatie 
nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taak. 
 
Gronden waarop wij gegevens mogen verwerken 
Passend onderwijs betekent dat wij onderwijs mogelijk maken voor iedere leerling passend bij zijn of 
haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Om dit te kunnen doen vindt er gegevensuitwisseling 
plaats. Bijvoorbeeld gegevens over individuele leerlingen op het niveau van klassen en er worden 
analyses gemaakt.  
Het doel van deze gegevensuitwisseling is bijvoorbeeld scholen te adviseren over hoe uw kind het 
beste ondersteund kan worden. Maar ook om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven als het 
speciaal (basis-)onderwijs het best kan afstemmen op hetgeen uw kind nodig heeft. 
 
In de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat het samenwerkingsverband bevoegd is zonder 
toestemming van de betrokken leerling en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens te verwerken 
voor: 
• de beoordeling van de toelaatbaarheid;  
• de advisering over de ondersteuningsbehoefte en/of  
• de toewijzing van ondersteuningsmiddelen.  
 
Als samenwerkingsverband vinden wij de rol van ouders/verzorgers hierin belangrijk. Wij proberen 
leerlingen en ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken in ons werk.  
 
Verstrekking aan derden 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in een digitaal administratiesysteem, genaamd LDos. Het 
programma LDos is een webbased programma, dat wil zeggen dat het programma en de gegevens 
extern worden gehost. Het programma is via een beveiligde internetverbinding te benaderen. Het 
programma is door middel van wachtwoorden op verschillende niveaus te onderhouden en te 
raadplegen.  
 

                                                      
1 Hier wordt (ook) bedoeld: ouder c.q. wettelijk vertegenwoordiger. En een minderjarige wanneer dit van toepassing is op 
grond van de wet. 
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Wij hebben met de leverancier van LDos, Triple-W, afspraken gemaakt over de bescherming van de 
gegevens die zij verwerken, in de vorm van een zogenaamde verwerkersovereenkomst. 
 
Tot de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze 
gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan 
de geldende wet- en regelgeving. Het samenwerkingsverband verstrekt de persoonsgegevens niet 
aan derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling 
is aangemeld of ingeschreven.  
 
Als leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen wij daar vooraf de 
toestemming van de ouders voor, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te 
verstrekken. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het 
onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband uw toestemming nodig. 
In het kader van het tegengaan van thuiszitters verwerkt het samenwerkingsverband bijvoorbeeld 
ook gegevens op basis van overleg met gemeenten en leerplicht. Dit is nodig vanwege het algemeen 
belang dat hiermee is gediend en heeft ook een wettelijke basis omdat samenwerkingsverbanden 
verplicht zijn de onderwijsinspectie te informeren over aantallen en duur van thuiszitters. 
 
Bewaartermijnen 
De persoonsgegevens worden door het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO bewaard tot drie 
jaar na afloop van: 
• de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling;  
• de advisering over de ondersteuningsbehoefte en/of  
• de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen. 
De registratie van thuiszitters heeft een bewaartermijn van tenminste drie jaar of zo lang de leerling 
aangewezen is op primair onderwijs.  
 
Rechten van betrokkenen 
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Het samenwerkingsverband vindt 
het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen.  
U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen 
naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.  
 
Als ouder2 heeft u altijd recht de gegevens van uw kind te bekijken (recht op inzage). Wanneer u 
hierom vraagt, moet u binnen vier weken een reactie hebben gekregen. (Kinderen mogen vanaf 16 
jaar zelf ook hun gegevens inzien).  
U heeft als ouder ook recht op correctie van de gegevens: u kunt daarvoor een verzoek om 
verbetering, aanvulling of verwijdering van bepaalde gegevens indienen. Binnen vier weken neemt 
het samenwerkingsverband of de school hierover een beslissing (wel, gedeeltelijk of niet ingaan op 
het verzoek).  
Tot slot hebben ouders ook recht van verzet. Dit houdt in dat iemand het recht heeft bezwaar te 
maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn/haar gegevens door een 
organisatie. Daarvoor moet de ouder een verzoek indienen om beëindiging van de registratie van 
persoonsgegevens. Ook hierover doet het samenwerkingsverband of de school binnen vier weken 
een uitspraak. Volgens de wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen. In het 
privacyreglement (eveneens te vinden op de website van het samenwerkingsverband of op te vragen 
bij het samenwerkingsverband) vindt u nadere informatie over wat uw rechten zijn. 
 
 

                                                      
2 Waar in deze alinea over ‘ouder’ gesproken wordt, wordt ook de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige 
bedoeld.  
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Beveiliging en integriteit 
Het samenwerkingsverband neemt passende technische en organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beschermen. De programma’s die worden gebruikt zijn beveiligd en toegang 
tot die gegevens is beperkt tot die medewerkers van het samenwerkingsverband die de gegevens 
daadwerkelijk nodig hebben. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn 
verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. 
 
Ons uitgangspunt is dat wij zo min mogelijk gegevens opschrijven, bewaren en delen met anderen. 
Al onze medewerkers werken volgens een aantal regels rondom privacy. 
Als wij beelden maken, vragen wij toestemming aan de leerling en ouders/verzorgers om deze te 
gebruiken. Wanneer wij beelden maken voor individuele begeleiding worden deze vernietigd zodra 
de begeleiding is afgerond. 
 
Ondanks alle manieren om uw gegevens te beschermen, kan het onverhoopt voorkomen dat er een 
datalek ontstaat. Mocht zoiets voorkomen, dan registreren wij dat en zorgen we voor een spoedig 
herstel. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming gaat de melding beoordelen op ernst en 
impact en kijkt wat er moet gebeuren. Als dit uw persoonsgegevens betreft, wordt u uiteraard op de 
hoogte gesteld.  
 
Is het samenwerkingsverband ook verantwoordelijk voor wat er op school met de persoonsgegevens 
van u of uw kind gedaan wordt? Nee, de school is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij uw 
persoonsgegevens beschermen. 
 
Contact  
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, kunt u opheldering 
vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming.  
Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

https://www.swvbrabantsewal.nl/primair-onderwijs/downloads/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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