ANNEX 1
GEGEVENS, DOELEINDEN EN TOEGANG
GEGEVENS EN DOELEINDEN
De Verwerkingsverantwoordelijke kan de Verwerker de gegevens voor de volgende categorieën
van Betrokkenen verstrekken:
a. leerlingen/kinderen/jongeren;
b. leraren, directeuren, bestuursleden en/of andere werknemers van scholen*;
c.

ouders, verzorgers en/of voogden of wettelijk vertegenwoordigers van leerlingen;

d. onderwijsprofessionals (al dan niet extern ingeschakeld).
De soorten van Persoonsgegevens die aan de Verwerker ter beschikking kunnen worden gesteld 1,
zijn:
1. gegevens over leerlingen en/of andere Betrokkenen, naast de gegevens zoals die bijvoorbeeld
staan vermeld op het aanmeldingsformulier, afhankelijk van de aard en omvang van het
probleem van de leerling 2 en/of de vraag van de school/voorschool;
A. een verslag van zijn/haar gedrag op school, verkregen van de leraar en/of de directeur van
de school;
B. een verslag van zijn/haar medische toestand, verkregen van school- en/of huisarts en
ouders/verzorgers/voogden;
C. informatie over de manier waarop hij/zij wordt opgevoed, ingewonnen bij de
ouders/verzorgers/voogden;
D. informatie over de situatie thuis, ingewonnen bij ouders/verzorgers/voogden;
E. een verslag van het intakegesprek tussen alle Betrokkenen, dat wil zeggen de
(medewerker van) Verwerker, bijvoorbeeld de adviseur, ouders/verzorgers/voogden en
leraar en/of directeur van de school, waarbij een behandelwijze wordt afgesproken;
F. verslagen van gesprekken tussen de Verwerker en de leraar en/of
ouders/verzorgers/voogden en/of schoolarts, psycholoog, orthopedagoog, logopedist,
fysiotherapeut;
G. resultaten uit psychologische tests, te weten intelligentie-, persoonlijkheids-, functie-,
motivatie- en didactische tests, neergelegd in een verslag;
H. verslagen van basisgezondheidsdiensten en/ of (andere) betrokken instanties/personen,
mits hiervoor toestemming is verkregen van ouders/verzorgers/voogden;
I.

een verslag van het op school door de medewerker van Stichting OnderwijsAdvies
geobserveerde gedrag van de leerling en/of de leraar;

J.

een verslag van het rapportagegesprek tussen alle in sub E genoemde personen;

K. een verslag van de evaluatie van het begeleidingsproces;
1

Hier kunnen de van toepassing zijnde soorten worden aangevinkt in de vorm van een keuzelijst.

2

Geldt eveneens voor ruw onderzoeksmateriaal (met de hand geschreven aantekeningen).

*Overal waar school staat kan ook voor school gelezen worden: PSZ/KDV/IKC/SWV/Bestuur/Gemeente.
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L. verslagen van schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten en RT’ers;
M. plan van aanpak omtrent werkzaamheden op school;
N. verslagen van medewerkers van Stichting OnderwijsAdvies aan scholen;
O. Certificaten.
2. gegevens van scholen, leraren en management;
A. naam, adres, woonplaats, geboortedatum;
B. gevolgde scholing;
C. plan van aanpak;
D. (verslag van) coaching of begeleiding.
De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt zijn:
1. het verwerken van Persoonsgegevens waaronder de leerresultaten van individuele leerlingen
(Betrokkenen) voor de leerlingen zelf;
2. het maken van overzichten van alle behaalde resultaten per opgave door kinderen in een
bepaald leerjaar (groep);
3. het maken van een verslag van psychologisch onderzoek, observatie, screening, begeleiding,
behandeling;
4. het maken van plannen en evaluaties;
5. het maken van een verslag van scholing, begeleiding of coaching.
De verkregen Gegevens worden bewerkt door en zijn toegankelijk voor:
•

de systeemontwikkelaars, beheerders en IT-deskundigen van de door Verwerker ingeschakelde
Sub-verwerker, uitsluitend op "need-to-know"- basis ter ondersteuning van de technische
werking, hosting en indien nodig ontwikkeling van de applicatie;

•

de bij de uitvoering van de opdracht betrokken adviseurs van Stichting OnderwijsAdvies en
medewerkers van de interne dienst die betrokken zijn bij de interne verwerking van de
opdracht.

Aanpassing gegevens
Verwerkingsverantwoordelijke heeft binnen de wettelijke kaders recht op inzage en correctie bij
feitelijke onjuistheid. Verwerker verleend bijstand om dit mogelijk te maken.
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