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Privacy statement 
 
Bij Stichting Onderwijs Primair verwerken wij persoonsgegevens 
van al onze leerlingen. Een goede omgang met 
persoonsgegevens, die voldoet aan de privacywetgeving, is hierbij 
van groot belang. In dit statement beschrijven wij hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens van onze leerlingen.  
 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 

Stichting Onderwijs Primair verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om onze verplichtingen als 
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij verwerken persoonsgegevens voornamelijk omdat wij die 
gegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In een aantal gevallen 
worden persoonsgegevens ook verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of omdat wij hiervoor 
toestemming hebben gevraagd en gekregen. Doelen voor gegevensverwerkingen binnen Stichting 
Onderwijs Primair zijn: 

• onderwijs verzorgen; 
• (financiële) administratie voeren; 
• verantwoording afleggen; 
• (digitale) leermiddelen verstrekken; 
• leerlingen begeleiden; 
• onderzoek doen; 
• wettelijke taken of taken van algemeen belang uitvoeren; 
• klachten en/of geschillen afhandelen. 

 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind 
 
Stichting Onderwijs Primair verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

• Algemene contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres en naam school. 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum. 
• Overige contactgegevens: adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. 
• Leerlingnummer (onderwijsdeelnemernummer). 
• Nationaliteit en geboorteplaats. 
• Gegevens ouders/verzorger/voogd. 
• Gezondheidsgegevens (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel). 
• Godsdienst (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel). 
• Studievoortgang: advies VO, resultaatgegevens (Citoscore), onderwijsbegeleidingsgegevens, 

aanwezigheidsregistratie, zorgbegeleidingsgegevens, klas/leerjaar/onderwijstype of onderwijs-
methode. 

• Financiële gegevens. 
• Beeldmateriaal. 
• Leerkracht / intern begeleider 
• BSN-nummer 
• Keten-ID 
• Overige gegevens 
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Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens 
verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit 
betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden. Bij het verwerken van de 
persoonsgegevens nemen wij technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen 
tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.  
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van leerlingen te delen met andere organisaties. Dit 
zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, het samenwerkingsverband en 
accountant. Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van 
de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te 
ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden 
opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de 
verantwoordelijkheid van Stichting Onderwijs Primair. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten 
af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.  
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij 
de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de 
gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die 
wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan 
geven.  

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar 

De rechten die ouders van leerlingen jonger dan 16 hebben, zijn in de wet vastgelegd. U kunt op elk 
moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen 
om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek 
indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Onderwijs 
Primair.  
U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor 
zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of 
uitwisselen worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, 
zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften. Wij kijken 
bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om 
te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en die wij van u hebben ontvangen, aan u over 
te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.  
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering 
vragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (zie de contactgegevens onderaan deze toelichting). 
Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

Verwerkingsverantwoordelijke:  
Liesbeth Augustijn, voorzitter College van Bestuur 

Functionaris Gegevensbescherming: 
Tonny Plas van Privacy op school.  
FG@onderwijsprimair.nl  

Stichting Onderwijs Primair  
‘t Vaartland 3-5 , 2821LH Stolwijk 
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