
Privacyverklaring
Pagina 1 van 6

DEKEN WEHMEIJERSCHOOL
VOORSTRAAT 126

5334 JW VELDDRIEL

 (0418) 63 13 74   
	 INFO@DWSVELDDRIEL.NL			
	 WWW.DWSVELDDRIEL.NL		

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Deken 
Wehmeijerschool	in	Velddriel.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor	de	Deken	Wehmeijerschool	is	het	waarborgen	van	de	privacy	en	de	vertrouwelijkheid	van	informatie	
erg	belangrijk.	Wij	spannen	ons	in	om	de	bescherming	en	het	correcte	gebruik	van	uw	persoonsgegevens	
te	waarborgen.	In	deze	privacyverklaring	kunt	u	lezen	op	welke	wijze	de	Deken	Wehmeijerschool	uw	
persoonsgegevens	verwerkt	en	beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien onderwijs wordt gevolgd bij de Deken Wehmeijerschool, is het noodzakelijk dat bepaalde 
persoonsgegevens	worden	verwerkt.

Doeleinden van de verwerking
De Deken Wehmeijerschool zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken 
ten behoeve van de volgende doeleinden:
•  Het bieden van onderwijs;
•  Het informeren van ouders/verzorgers;
•  Het beantwoorden van vragen;
•	 	Eventuele	andere	doeleinden	zoals	specifiek	omschreven	bij	het	verzamelen	van	de	persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens
De Deken Wehmeijerschool verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen:
1.	 Contactgegevens
•  naam, voornaam;
•  geboortedatum, geslacht;
•  overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor 
communicatie	benodigde	gegevens.

2.	 Nationaliteit	en	geboorteplaats

3.	 Ouders/verzorgers 
  Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) alsmede het opleidingsniveau van de ouders/ 
verzorgers.
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4.	 	Medische	gegevens 
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling 
(bijvoorbeeld	in	geval	allergieën).

5.	 	Gegevens	over	onderwijs 
Gegevens	betreffende	de	aard	en	het	verloop	van	het	onderwijs	en	de	behaalde	studieresultaten	te	
weten: 
•  schoolloopbaan;

 •  gespreksverslagen;
 •  leerlingvolgsysteem;
 •	 	zorgregistratie	(inclusief	ontwikkelperspectief	OPP	/	medische	gegevens)
 •	 	verzuimregistratie.

6.		 	Beeldmateriaal 
Foto’s	en	videobeelden	(met	of	zonder	geluid)	van	activiteiten	van	de	school	op	basis	van	
toestemming.

7.	 	BSN	(PGN) 
In	het	onderwijs	heet	het	BSN	het	persoonsgebonden	nummer	(PGN).	Ook	wel	onderwijsnummer	
genoemd.	Het	PGN	is	hetzelfde	nummer	als	het	BSN.	Scholen	zijn	verplicht	het	PGN	te	gebruiken	in	
hun	administratie.

8.	 	Keten-ID	(Eck-Id) 
Unieke	ID	voor	de	‘educatieve	contentketen’.	Hiermee	kunnen	scholen	gegevens	delen,	zonder	
dat	ze	direct	herleidbaar	zijn	naar	leerlingen	of	docenten.	De	Deken	Wehmeijerschool	verzamelt	
geen	persoonsgegevens	bij	derde	partijen	tenzij	met	uw	toestemming	en	verwerkt	uitsluitend	
persoonsgegevens	die	van	u	zelf	zijn	ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
De	Deken	Wehmeijerschool	verwerkt	persoonsgegevens	met	name	ter	uitvoering	van	een	wettelijke	
verplichting.	In	mindere	mate	worden	persoonsgegevens	verwerkt	op	basis	van	een	gerechtvaardigd	
belang	van	de	Deken	Wehmeijerschool,	of	op	basis	van	verkregen	toestemming	van	de	betrokkene.
•	 	Wettelijke	plicht 
De	wet	op	het	primair	onderwijs	is	van	toepassing	op	de	Deken	Wehmeijerschool.	De	Deken	
Wehmeijerschool	verwerkt	uw	persoonsgegevens	ter	voldoening	aan	de	wettelijke	verplichting	die	
op	de	Deken	Wehmeijerschool	rust.

•  Gerechtvaardigd belang 
Indien	de	Deken	Wehmeijerschool	een	zwaarder	gerechtvaardigd	belang	heeft	dan	uw	privacybelang,	
is	de	Deken	Wehmeijerschool	gerechtigd	uw	persoonsgegevens	in	die	situatie	te	verwerken.

•  Toestemming 
Als de Deken Wehmeijerschool persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet 
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onder een van bovengenoemde grondslagen, zal de Deken Wehmeijerschool uw toestemming vragen 
voordat	de	Deken	Wehmeijerschool	de	persoonsgegevens	gaat	verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
De	Deken	Wehmeijerschool	kan	uw	persoonsgegevens	delen	met	organisaties	die	worden	ingeschakeld	bij	
de	uitvoering	van	haar	wettelijke	zorgplicht.	Deze	ingeschakelde	organisaties	krijgen	slechts	toegang	tot	de	
persoonsgegevens	die	noodzakelijk	zijn	voor	het	uitvoeren	van	hun	taak.

De	Deken	Wehmeijerschool	maakt	gebruik	van	softwareprogramma’s	om	haar	werkzaamheden	goed	uit	te	
kunnen	voeren.	De	leveranciers	van	deze	softwareprogramma’s	hebben	toegang	tot	persoonsgegevens.	Om	
de	rechtmatige	verwerking	door	deze	leveranciers	te	kunnen	waarborgen,	heeft	de	Deken	Wehmeijerschool	
verwerkersovereenkomsten	afgesloten	met	deze	leveranciers.

De	Deken	Wehmeijerschool	verkoopt	geen	persoonsgegevens	aan	derden.	Ook	zal	de	Deken	
Wehmeijerschool geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van 
direct	marketing	doeleinden.

Bewaartermijn
De Deken Wehmeijerschool waarborgt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in 
het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening 
aan	een	wettelijke	bewaarplicht	of	u	vraagt	om	verwijdering	van	persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
De	Deken	Wehmeijerschool	heeft	een	beveiligingsbeleid	opgesteld	en	maatregelen	geïmplementeerd	ter	
bescherming	van	persoonsgegevens	tegen	ongeautoriseerd	verlies,	misbruik,	wijziging	of	vernietiging	is	
opgenomen.	De	toegang	tot	uw	persoonsgegevens	zal	strikt	worden	beperkt	tot	degenen	die	namens	
de Deken Wehmeijerschool betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen 
de	kaders	van	de	privacywetgeving	daartoe	geautoriseerd	zijn.	De	individuen	die	toegang	hebben	tot	de	
persoonsgegevens	zijn	verplicht	om	de	vertrouwelijkheid	van	dergelijke	informatie	te	handhaven.

Rechten van de betrokkene
Op	grond	van	de	AVG	heeft	u	als	betrokkene	verschillende	rechten.	De	Deken	Wehmeijerschool	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	directie	op	school.	U	
heeft	de	volgende	rechten:
•	 	Recht	van	inzage:	u	heeft	het	recht	om	inzage	te	verkrijgen	in	de	door	de	Deken	Wehmeijerschool	

verwerkte persoonsgegevens;
•	 	Recht	op	rectificatie:	u	heeft	het	recht	op	rectificatie	van	onjuiste	persoonsgegevens;
•	 	Recht	op	gegevenswissing:	u	heeft	het	recht	op	wissen	van	persoonsgegevens	indien	de	Deken	
Wehmeijerschool	deze	niet	langer	nodig	heeft	voor	het	doel	waarvoor	ze	werden	verwerkt;

versie 01 - februari 2020



Privacyverklaring
Pagina 4 van 6 

•  Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt 
betwist,	de	verwerking	onrechtmatig	is,	de	Deken	Wehmeijerschool	de	persoonsgegevens	niet	langer	
nodig	heeft	voor	de	verwerkingsdoeleinden	of	u	bezwaar	heeft	gemaakt	tegen	de	verwerking,	heeft	
u	recht	op	beperking	van	de	verwerking.	Dat	wil	zeggen	dat	de	persoonsgegevens	dan	(tijdelijk)	niet	
verwerkt of gewijzigd mogen worden;

•   Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door de Deken 
Wehmeijerschool	over	te	laten	dragen	aan	een	andere	organisatie;

•   Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Deken 
Wehmeijerschool.	Bij	een	dergelijk	verzoek	zal	de	Deken	Wehmeijerschool	de	verwerking	van	de	
persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

•	 		Recht	niet	te	worden	onderworpen	aan	geautomatiseerde	verwerking:	u	heeft	het	recht	niet	te	worden	
onderworpen	aan	een	uitsluitend	op	geautomatiseerde	verwerking	gebaseerd	besluit	waaraan	voor	u	
rechtsgevolgen	zijn	verbonden,	zoals	bijvoorbeeld	profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van de Deken Wehmeijerschool met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, kunt u dit melden bij de Deken Wehmeijerschool zelf, of u kunt een 
klacht	indien	bij	de	Autoriteit	Persoonsgegevens	indien	het	gaat	om	de	bescherming	van	persoonsgegevens.	

U	kunt	contact	opnemen	met	de	Functionaris	Gegevensbescherming	van	de	Deken	Wehmeijerschool	via	
het onderstaande adres:
Deken Wehmeijerschool
T.a.v.	de	Functionaris	Gegevensbescherming
Voorstraat 126
5334 JW Velddriel
info@dwsvelddriel.nl
0418 631 374

Toelichting begrippen
Basispoort
De	Stichting	Basispoort	is	een	pre-competitieve	samenwerking	van	zeven	participanten:
•	 Heutink	Primair	Onderwijs	BV
•	 Noordhoff	Uitgevers
•	 KG	&	Rolf	BV
•	 L.C.G.	Malmberg	BV
•	 Heutink
•	 ThiemeMeulenhoff	BV

Doel	van	deze	samenwerking	is	om	het	gebruik	van	online	educatief	materiaal	voor	leerkrachten	en	
kinderen	in	het	Primair	Onderwijs	(PO)	gemakkelijker	te	maken.	Door	het	bieden	van	één	simpele	uniforme	
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inlog procedure voor al het digitale lesmateriaal (als vervanger voor een veelheid aan verschillende 
inlogmethodieken,	minder	voorbereiding	en	een	lagere	beheer	last	voor	de	school.

ESIS
ESIS	is	een	webbased	leerlingvolgsysteem	en	leerlingadministratiesysteem	in	één.	Het	programma	geeft	
een	overzichten	van	de	actuele	situatie,	van	de	leerlijnen,	van	de	ontwikkelingsperspectieven.	Zowel	op	
leerlingniveau,	op	groepsniveau	of	schoolbreed.	Va	n	toetsresultaten	en	hulpplannen	tot	leerlingaantallen	en	
absentie.

BRON
BRON	staat	voor	Basisregister	Onderwijs.	Alle	scholen	en	instellingen	in	Nederland	in	het	voortgezet	
onderwijs	(vo),	het	beroepsonderwijs	en	volwasseneneducatie	(bve),	het	hoger	onderwijs	(hbo	en	wo)	
en	alle	scholen	in	het	primair	onderwijs	(po)	zijn	aangesloten	op	BRON.	De	Dienst	Uitvoering	Onderwijs	
(DUO)	beheert	BRON.	Door	gebruik	te	maken	van	het	persoonsgebonden	nummer	(burgerservicenummer	
of	onderwijsnummer)	zijn	leerlingen	en	studenten	gemakkelijker	te	volgen.	Als	basisschool	worden	
leerlinggegevens	uitgewisseld	met	BRON	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	gegevens	van	de	leerlingen	op	een	
juiste	manier	in	BRON	geregistreerd	worden.	Deze	gegevens	gebruikt	DUO	voor	het	ontwikkelen	van	
onderwijsbeleid	en	voor	het	vaststellen	van	de	bekostiging.	Ook	zal	BRON	uiteindelijk	de	administratieve	
last	voor	scholen	verminderen.	Scholen	leveren	hun	gegevens	aan	steeds	minder	partijen,	omdat	DUO	de	
gegevens	uit	BRON	haalt.	In	de	Wet	op	het	onderwijstoezicht	(WOT)	is	bepaald	aan	welkepartijen	DUO	de	
gegevens	uit	BRON	mag	leveren.	Dit	zijn:
• Gemeenten
•	 Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)
•	 Inspectie	van	het	Onderwijs
• Ministerie van OCW
• Ouders of verzorgers
•	 Vensters	PO

DUO	levert	ook	gegevens	aan	Vensters	PO.	De	gegevens	die	DUO	aan	Vensters	PO	levert,	zijn	
geanonimiseerd.

OSO
Overstapservice Onderwijs, of kortweg OSO, gaat uit van het principe dat alle gegevens over een 
leerling	al	ingevoerd	zijn	in	hun	eigen	leerlingadministratie	en/of	leerlingvolgsysteem.	De	meeste	
scholen	nemen	daaruit	gegevens	ten	behoeve	van	een	overstap	tot	nu	toe	handmatig	weer	over	in	een	
zogenaamd onderwijskundig rapport wat vervolgens op papier aan de nieuwe school van de leerling wordt 
overgedragen.	Deze	nieuwe	school	voert	vervolgens	handmatig	weer	gegevens	uit	dit	rapport	in	haar	eigen	
administratiesysteem	in.	OSO	is	een	ontwikkelde	service	waardoor	de	meeste	leerling	administratiesoftware	
in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	overstapdossiers	kunnen	uitwisselen.	Softwareleveranciers	van	de	
systemen hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met OSO en conform afgesproken standaarden 
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en	veiligheidseisen	hun	programma’s	voorzien	van	extra	OSO-functionaliteiten.	Hierdoor	kunnen	hun	
licentiehouders	(scholen)	overstapdossiers	aanmaken	en	klaarzetten	of	opvragen	en	verwerken.
Leer-	en	begeleidingsgegevens	zijn	persoonsgegevens.	Daarom	is	de	Wet	bescherming	persoonsgegevens
(Wbp)	van	toepassing	op	het	digitale	uitwisselingsproces.	OSO	volgt	de	wettelijke	bepalingen	en
Om de uitwisseling zorgvuldig te laten verlopen, sluiten schoolbesturen een overeenkomst met OSO 
waarin	veel	aandacht	wordt	besteed	aan	privacy	en	veiligheidsaspecten.	De	overdracht	van	gegevens	
gebeurt	binnen	OSO	via	een	beveiligde	verbinding	tussen	alleen	de	huidige	en	de	nieuwe	school.	Er	vindt	
dus	géén	centrale	ops	lag	van	leerling	gegevens	plaats.	Ouders	kunnen	desgewenst	een	kopie	van	het	
onderwijskundig	rapport	ontvangen.

MOO
Mijn	Omgeving	Online,	of	kortweg	MOO,	is	een	uniek	online	speel-,	leer-	en	communicatieplatform	waarin	
alle	onderwijsgerelateerde	en	administratieve	processen	samenkomen.	MOO	draait	volledig	in	de	cloud.	Zo	
kun	je	op	elke	werkplek	in	de	school	en	thuissituatie	inloggen	en	online	spelen,	werken	en	leren.

Iedere	gebruiker	heeft	een	persoonlijk	account	en	krijgt	met	één	enkele	inlog	toegang	tot	alle	online	
informatie,	toepassingen	en	communicatiemogelijkheden	die	voor	hem	of	haar	relevant	zijn.	In	MOO	
is	directe	toegang	via	Basispoort	geïntegreerd.	Zo	geeft	één	enkele	login	niet	alleen	toegang	tot	‘eigen’	
applicaties,	maar	ook	tot	online	toepassingen	van	uitgevers	en	andere	content	leveranciers	(inclusief	
applicaties	die	worden	aangeboden	via	de	koppeling	va	n	Kennisnet).

Met	de	module	Digitaal	Portfolio	krijgt	MOO	als	totaalplatform	nog	veel	meer	inhoud.	Elke	leerling	krijgt	
een eigen pagina, zodat scholen gerichter dan ooit kunnen werken aan doelen als opbrengstgericht leren en 
ouderparticipatie.	Het	MOO	Digitaal	Portfolio	biedt	de	volgende	MOO	apps:	Weektaken	/	Toetsen	/	Poll	/
Projecten	/	Maatjes.

LDOS 
De	webapplicatie	LDOS	is	een	applicatie	om	de	regionale	processen	te	ondersteunen	bij	de	overgang	van	
leerlingen	van	het	PO	naar	het	VO.	Middels	de	applicatie	houdt	het	samenwerkingsverband	PO	zicht	op	
alle leerlingen die de school verlaten, ziet er op toe dat alle leerlingen zijn aangemeld en geplaatst in het 
V(S)O.	Het	samenwerkingsverband	VO	ziet	er	op	toe	welke	leerlingen	het	samenwerkingsverband	binnen	
komen	en	of	ze	door	de	V(S)O-scholen	ook	allemaal	zijn	geplaatst.	De	PO-scholen	vullen	in	de	applicatie	
het	onderwijskundig	rapport	aan.	De	VO-scholen	voeren	in	de	applicatie	in	welke	leerlingen	op	school	
zijn	aangemeld	en	krijgen	daarmee	de	beschikking	over	het	onderwijskundig	rapport.	De	VO-school	voert	
daarna	het	toelatingsbesluit	in	de	applicatie	in,	zodat	het	PO	wordt	geïnformeerd	op	welke	school	de	
leerling	is	aangenomen.	Op	een	hoger	aggregatie	niveau	–	het	niveau	van	de	samenwerkingsverbanden	–	
kunnen	de	processen	gevolgd	worden	waarmee	de	samenwerkingsverbanden	hun	taak	kunnen	uitvoeren.	
Vanzelfsprekend	hebben	de	samenwerkingsverbanden	geen	zicht	op	de	inhoudelijke	leerlinggegevens.
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