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Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-
verordening-gegevensbescherming-avg 

“De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste 
bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten: 

1. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met 
de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens 
verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de 
persoonsgegevens verwerkt worden. 

2. Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd 
doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. 
Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet 
verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. 

3. Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de 
persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de 
hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze 
persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en 
van het doel van de gegevensverwerking. 

4. Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als 
uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking 
van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt. 

5. De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist 
zijn en zo nodig worden geactualiseerd. 

6. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor 
bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, 
gelden extra strenge regels.” Einde citaat. 

Regelement Verwerking Persoonsgegevens De Verbonden School 

1. Persoonsgegevens worden verzameld met het doel om de voortgang van een 
individuele leerling te volgen, of van een jaarlaag. Rapportage die geen 
individuele leerling betreft wordt geanonimiseerd. Voor analyse van 
kwalitatieve doeleinden van de lespakketten van De Verbonden School 
worden gegevens geanonimiseerd. Zie verder punt 4 over de 
persoonsgegevens. 

2. De verzamelde persoonsgegevens worden na analyse alleen gedeeld met een 
door de directie aangewezen persoon. Met directie wordt bedoeld: een 
rechtsgeldige vertegenwoordiger van de organisatie waarmee een 
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overeenkomst is getekend. Persoonsgegevens die gedeeld worden kunnen 
alleen van dezelfde organisatie afkomstig zijn. 

3. Leerlingen van wie de persoonsgegevens worden verzameld zullen hiervan op 
verschillende manieren en momenten op de hoogte worden gebracht. 

4. Vanuit het uitgangspunt ‘zo min mogelijk’ zullen leerlingen worden 
opgeroepen uitsluitend hun schoolmail te gebruiken en per se geen privé e-
mailadres. Bovendien zal, waar de naam moet worden opgegeven, het 
gebruiken van initialen volstaan. Dit omdat de verwerker minimaal naam en e-
mailadres hanteert voor juiste verwerking. De initialen fungeren puur om aan 
de voorwaarden van de verwerker te voldoen. Analyse gebeurt op basis van 
het unieke schoolmailadres. In rapportage worden de schoolmailadressen 
gekoppeld aan door school aangeleverde namenlijsten. In de Algemene 
Voorwaarden van De Verbonden School en in de overeenkomst met de school 
staan termijnen beschreven die de een correcte gang van zaken moeten 
waarborgen. 

5. Dit zal op geregelde basis gebeuren, in ieder geval na 1 oktober, een 
veelgebruikt ijkpunt binnen scholen voor leerlinginschrijving. 

6. Er zal geen enkel verzoek, direct of indirect komen om bijzondere gegevens, 
zoals omschreven in punt 6, te delen of openbaar te maken.  

 

 

 


