
 

Zorg voor privacy 

 

Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een Prodas-school, start er een uitwisseling 

van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met 

deze gegevens dient te worden omgegaan.   

De scholen van stichting Prodas bieden kwalitatief goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer 

digitale leer-, administratie-, en communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik kunnen 

privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.  

   

AVG  
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens vervangt en die sinds 25 mei 2018 van kracht is, regelt dat die 

groeiende stroom van privacygevoelige gegevens op een veilige manier behandeld wordt. Stichting 

Prodas heeft een passend IBP-beleid vastgesteld dat aansluit bij de AVG. IBP staat voor Informatie 

Beveiliging en Privacy.  

   

Toestemming  
Als ouder is het van belang dat je erop kunt vertrouwen dat stichting Prodas de privacy van jou en je 

kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij alleen echt benodigde gegevens van je vragen en duidelijk 

aangeven wat wij met de gegevens doen. Voor het gebruik van de gegevens wordt ook toestemming 

gevraagd. Dat geldt zeker voor het gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming wordt jaarlijks 

herhaald en je hebt het recht als ouder om deze elk moment weer in te trekken.  

   

Privacy maatregelen  
Stichting Prodas zorgt ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van 

leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de 

digitale leermiddelen en de ICT infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van stichting Prodas 

worden geschoold om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast moeten 

schoolbesturen gebruik maken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG).  

Stichting Prodas heeft een interne FG aangesteld, bij hem kun je terecht voor vragen/opmerkingen 

wat betreft privacy en het melden van datalekken.   

 Functionaris Gegevensbescherming Prodas   
 Naam: Frans van Geesink  
 T 0493 - 67 06 03 | 06 - 50 87 46 23 E fg-privacy@prodas.nl   

Ook op Basisschool Zeilberg gaan wij zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen. De school 

heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook 

worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De 

meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en 

ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of 

ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.    

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 

leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de 

gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 

de school daar toestemming voor geeft.      

mailto:fg-privacy@prodas.nl


 

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ESIS en 

leerlingvolgsysteem LOVS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is 

beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uit maakt van Stichting 

Prodas worden ook daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 

gemeenschappelijke administratie.    

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of 

te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze 

rechten, kan contact worden opgenomen met de directeur.    

In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf 

toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.    

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 

school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 

geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en 

video’s kunt u terecht bij de directeur.   

Basispoort  

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze 

school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 

gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk 

als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling 

gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn 

gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 

2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, 

voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, 

jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen 

leer-of toetsresultaten  opgeslagen en/of uitgewisseld.    

Extra informatie over digitaal leermateriaal   

Sinds 2015 hebben Kennisnet, de PO-Raad en de VO-Raad namens de scholen gezamenlijk 

afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen. Op basis van een 

modelverwerkersovereenkomst kunnen scholen met alle partijen afspraken maken over de verwerking 

van persoonsgegevens.    

Op de website van Stichting Prodas kunt u zien met welke leveranciers verwerkersovereenkomsten 

zijn gesloten.      

Als u wilt weten hoe deze leveranciers omgaan omgaan met de leerling gegevens, dan kunt u dat 

nalezen op  

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/  

Inschrijfformulier   

De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op 

zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding en/of 

inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders worden 

gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt van een of 

meerdere (digitale) formulieren. Gemakshalve noemen we formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het 

vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te zijn wat de 

school doet met de verstrekte informatie.    

Bij Stichting Prodas wordt door de scholen gebruik gemaakt van een set inschrijfformulieren.   

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/


 

De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan 

u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke 

‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het totaal van 

het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen.     

De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling 

administratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze 

administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent onder 

andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt 

tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de 

door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). 

Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie 

verbeteren of aanvullen.     

Telefoonlijst  

Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met contactgegevens van leerlingen. 

Deze lijst is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) 

willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen 

hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, uw adres en uw telefoonnummer te mogen delen 

met de andere ouders van klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam 

van uw kind niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor 

persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld informatie-uitwisseling of reclame.     

 


