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Wat doet het samenwerkingsverband met de gegevens van mijn kind? 

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook 

bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over de ontwikkeling van uw kind. De school, maar ook 

andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om uw kind goed te kunnen helpen. Het is voor u als ouder 

goed om te weten wat uw rechten zijn in verband met de privacy van uw kind. In deze handreiking leest u 

daar meer over. 

Het samenwerkingsverband PassendWijs  

Als uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, kan het zijn dat de school daarvoor aanklopt 

bij Samenwerkingsverband PassendWijs. Voordat de school dat doet, zal men eerst altijd met de ouders in 

gesprek gaan. In het samenwerkingsverband zitten alle samenwerkende scholen en hun besturen uit de 

regio. 

Het samenwerkingsverband verwerkt persoonsgegevens van leerlingen om zijn taken en verplichtingen te 

kunnen nakomen. In de Wet1 staat dat het samenwerkingsverband de informatie over uw kind mag 

gebruiken als dat nodig is. Dit is bijvoorbeeld bij: 

• Het verdelen van extra geld voor de ondersteuning van uw kind 

• Het adviseren van de school van uw kind over de ondersteuningsbehoefte van uw kind 

• Het bepalen of uw kind toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs 

 

Welke gegevens  

Welke gegevens nodig zijn hangt af van welk soort en intensiteit van ondersteuning aangevraagd en 

geboden wordt. Naast adresgegevens kan het hierbij gaan om:  

• klas/groep waarin de leerling zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van de indiener van 

de aanmelding bij het samenwerkingsverband, schoolloopbaan. 

• gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, alsmede de 

behaalde resultaten; 

• factoren in het onderwijs die van invloed zijn op de hulpvraag en/of ondersteuningsvraag; 

• factoren in de opvoeding die van invloed zijn op de hulpvraag en/of ondersteuningsvraag; 

• gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk zijn 

voor de ondersteuning; 

• gegevens met het oog op de organisatie van de ondersteuning en het verstrekken of ter beschikking 

stellen van ondersteuningsmiddelen of voorzieningen; 

• schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/ intern begeleider, 

• aanleiding voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband, relevante screenings- en 

onderzoeksgegevens en omschrijving van de hulpvraag die aan de orde is; 

• activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de 

• resultaten hiervan; 

 
1 Artikel 18a, lid 13, Wet op het Primair Onderwijs  
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• bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen; 

• het ontwikkelingsperspectief van de aangemelde leerling; 

• gegevens over voortgang, de evaluatie en de afsluiting van de ingestelde ondersteuning; 

Bewaren en delen 

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven.  

De gegevens moeten goed (digitaal) beveiligd worden en moeten drie jaar bewaard worden. Een 

toelaatbaarheidsverklaring mag 7 jaar bewaard worden.  

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de webapplicatie Kindkans, deze voldoet aan de AVG.    

 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Is speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de best passende plek voor uw kind? Dan vraagt de school 

daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Wettelijk mag dit zonder 

medewerking van u als ouder. Onze werkwijze is om dit eerst met u als ouder te bespreken. De school moet 

u informeren over het vastleggen van persoonsgegevens en over het doorsturen van die gegevens aan het 

samenwerkingsverband. De school zal u hier niet alleen over informeren, maar ook uw toestemming vragen. 

Bent u niet akkoord met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring, vraag dan of uw mening 

(zienswijze) er ook bij gezet kan worden. Degenen die zich bezighouden met de 

toelaatbaarheidsverklaringen kunnen dan ook uw zienswijze meenemen. 

 

Informatie en toestemming 

Het moet voor u als ouder duidelijk zijn welke informatie wordt gedeeld en vastgelegd. Wanneer er 

onderzoek gedaan wordt naar uw kind (bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer 

informatie over uw kind wordt gedeeld met andere specialisten, is in elk geval eerst uw toestemming nodig. 

Ook voor het opvragen van informatie over uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de 

school of het samenwerkingsverband uw toestemming nodig. 

Rechten 

Als ouder heeft u altijd recht om de gegevens van uw kind te bekijken. Wanneer u hierom vraagt, moet u 

binnen 4 weken een reactie hebben gekregen. 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 4 weken neemt het samenwerkingsverband 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 binnen 4 weken een uitspraak. Volgens de 

Wet kan een ouder tegen dit besluit bezwaar en beroep aantekenen. 

Hebt u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Privacybeleid 

Het samenwerkingsverband heeft een privacyreglement en een privacyverklaring opgesteld. Deze  vormen 

de basis voor ons handelen rondom de AVG eisen. Wit u meer weten, dan vindt u deze documenten op onze 

website www.swv-passendwijs.nl  

SWV PassendWijs heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, deze is bereikbaar via 

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/ of via telefoonnummer 030 8896575.  

 

 

 

http://www.swv-passendwijs.nl/
https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

