
 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens: 

 

1) Uitvoeren van ons werk 

Persoonsgegevens van kinderen gebruiken we bijvoorbeeld: 

• Om leerprestaties aan te koppelen 

• Om de ontwikkeling van kinderen vast te leggen 

• Om uit te wisselen met BRON als basis voor de bekostiging vanuit DUO. 

• Om uit te wisselen met de vervolgopleiding als een kind de school weer verlaat. 

Persoonsgegevens van ouders gebruiken we bijvoorbeeld: 

• Contact met je op te kunnen nemen 

Persoonsgegevens van collega’s gebruiken we bijvoorbeeld: 

• Om jouw salaris uit te kunnen betalen 

• Om loonaangifte te doen bij de belastingdienst 

• Om jouw pensioen bij APB te regelen 

• Om vervangingen bij ziekte bij het vervangingsfonds te kunnen declareren 

 

2) Ons houden aan de wet: 

Voor scholen gelden allerlei wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld: 

• Vaststellen van de identiteit van het kind dat ingeschreven wordt. Daarbij moeten naam, 

geboortedatum en onderwijsnummer (gelijk aan burgerservicenummer) worden 

geregistreerd. Slechts in sommige gevallen wordt er een kopie van het identiteitsbewijs van 

het kind of de ouder gemaakt, de school moet in dat geval laten weten waarom dat nodig is. 

• Uitwisseling leerlinggegevens met BRON, denk aan inschrijven en uitschrijven van leerlingen, 

maar ook uitwisseling van de schooladviezen en de resultaten van de eindtoets. 

• Uitwisseling van gegevens met de belastingdienst en met het pensioenfonds voor iedereen 

die in dienst is bij SKOR. Zo zijn we als werkgever verplicht om een kopie van het ID-bewijs 

van werknemers te bewaren. 

• Iedereen die werkt in het onderwijs moet beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) en de werkgever moet deze van iedere werknemer kunnen overleggen. 

3) Informeren 

Graag houden we onze doelgroepen op de hoogte van wat er speelt in de organisatie. Algemene 

mededelingen gaan via de website/ouderportalen/mail. Maar soms is het ook nodig (soms zelfs met 

spoed) om ouders telefonisch te informeren. 

  

 

 



Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

1)    Gegevens over wie je bent 

Denk daarbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum 

 2)    Gevoelige persoonsgegevens 

Denk daarbij aan het burgerservicenummer van kinderen en van collega’s, maar ook aan VOG 

(Verklaring Omtrent Gedrag) van iedereen die in het onderwijs werkt. Ook houden we het verzuim bij 

van zowel kinderen als collega’s. 

 3)    Gegevens over ontwikkeling 

Binnen het onderwijs volgen we kinderen op het gebied van leerresultaten (denk aan toetsgegevens) 

maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit leggen we vast in het leerling-volg-

systeem en hierover rapporteren we aan ouders/verzorgers. Deze gegevens gebruiken we om het 

individuele kind te volgen in zijn/haar ontwikkeling maar ook om de totale groep en daarmee ook de 

school in haar ontwikkeling te volgen. 

  

Met wie delen we persoonsgegevens? 

Bij de ontwikkeling van kinderen binnen de scholen zijn veel personen betrokken, denk aan de leraar, 

maar ook aan intern begeleiders, onderwijsassistenten, stagiaires, schooldirecteuren, hulpouders 

enz. 

Persoonsgegevens worden hierbij alleen gedeeld als het toegevoegde waarde heeft. 

Als een kind extra zorg nodig heeft, waarbij deskundigheid van iemand buiten de school nodig is, dan 

worden ook gegevens gedeeld met het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. 

Daarbij wordt dan ook de bovenschools deskundige van SKOR ingeschakeld. 

Op grond van de wet kunnen persoonsgegevens opgevraagd worden door politie, justitie, 

toezichthouders (bijv. Ministerie van OCW) en de belastingdienst. 

Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens van jouw kind(eren) of 

van jou delen met een andere partij of organisatie. Zo worden we bij ons werk geholpen door andere 

dienstverleners, bijvoorbeeld als het gaat over onze IT-systemen zoals het leerlingvolgsysteem en 

HRM-systeem. Maar ook maken we steeds meer gebruik van digitale systemen bij het verwerken van 

kennis door kinderen. Met deze dienstverleners maken we goede afspraken over wat ze met de 

persoonsgegevens in deze systemen mogen doen en deze afspraken leggen we vast in contracten. 

Ook delen we persoonsgegevens als een kind de school weer verlaat met de school waar het kind 

aansluitend naar toe gaat. 


