
Bewaren en delen
De gegevens die wij als samenwerkingsverband ontvangen 

van scholen worden bewaard in het programma Kindkans. Het 

programma is via een beveiligde internetverbinding te benaderen. 

Er is een inzichtelijk systeem van lees- en schrijfrechten 

opgezet in Kindkans, waardoor alleen de medewerkers van het 

samenwerkingsverband die adviseren over handelingsgerichte 

ondersteuning of de toelaatbaarheid bij de gegevens kunnen 

komen. Het administratief verwerken van de adviezen wordt 

gedaan door onze secretaresse leerlingzaken en onze secretarieel 

ondersteuner. 

Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens van uw kind 

voor een periode van drie jaar.

Welke privacyrechten heeft u?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om ons werk te kunnen 

doen. Het zijn echter de gegevens van u en uw kind die wij 

verwerken en om deze reden heeft u de volgende rechten:

• inzage in het dossier van uw kind;

• het recht om persoonsgegevens te laten aanpassen of aan te 

vullen;

• het recht om het gebruik van deze gegevens te beperken als 

daar een goede reden voor is;

• het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 

van het samenwerkingsverband;

• het recht om toestemming voor het gebruik van de gegevens 

van u of van uw kind in te trekken;

• het recht om de persoonsgegevens van uw kind, wanneer dat 

mogelijk is, over te dragen aan een andere instantie;

• het recht om online ‘vergeten te worden’ nadat de wettelijke 

bewaartermijnen zijn verlopen.

Als er iets mis gaat?
Ons uitgangspunt is dat wij zo min mogelijk gegevens opschrijven, 

bewaren en delen met anderen. Al onze medewerkers werken 

volgens een aantal regels rondom privacy.

Ondanks alle manieren om uw gegevens te beschermen, kan er 

iets misgaan. Mocht er zoiets voorkomen, dan registreren wij 

dat en zorgen voor een spoedig herstel. Onze Functionaris voor 

Gegevensbescherming gaat dit beoordelen op ernst en impact en 

kijkt wat er moet gebeuren. Als dit uw persoonsgegevens betreft, 

wordt u uiteraard op de hoogte gesteld. 

Als er op school iets mis gaat met de verwerking van uw 

persoons gegevens, dan is het samenwerkingsverband daar niet 

verantwoordelijk voor. Zij hebben zelf maatregelen getroffen uw 

persoonsgegevens te beschermen.

Privacybeleid
Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft 

afspraken gemaakt over een regeling voor de bescherming van 

persoonsgegevens en beleid over de uitwisseling van informatie. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in het beleidsplan en in een 

privacy statement voor leerlingen en ouders/verzorgers. Op de 

website van het samenwerkingsverband kunt u beide documenten 

downloaden.

Contact 
Voor vragen kunt contact opnemen met het Samenwerkings-

verband Rijn & Gelderse Vallei via onderstaand telefoonnummer 

of e-mailadres: 0318 625138 of info@swvrgv.nl

Of rechtstreeks met de functionaris gegevens bescherming via 

onderstaand email-adres: info@privacyhelder.nl

Informatie voor ouders over 

het privacybeleid van het 

Samenwerkingsverband Rijn 

& Gelderse Vallei

0318 675180  •  info@swvrgv.nl  •  www.swvrgv.nl
SAMENWERKINGSVERBAND

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i

SAMENWERKINGSVERBAND

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i

Privacybeleid



Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei
Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is een vereniging 

van schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, 

Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Samen kijken 

we wat kinderen in deze gemeenten voor extra ondersteuning 

nodig hebben en wat wij deze kinderen kunnen bieden.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op  

25 mei 2018 van kracht geworden. De AVG versterkt de positie van 

de mensen van wie gegevens worden verwerkt en geeft hen meer 

rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen 

meer verplichtingen.  

Begrippen uit de AVG
• Privacy: staat voor het recht om met rust te worden 

gelaten, het recht te weten en te bepalen wat er met uw 

persoonsgegevens gebeurt en te weten wie de beschikking 

heeft over deze gegevens.

• Persoonsgegevens: dit zijn gegevens die over u, of uw kind 

gaan, als individu. Dus bijvoorbeeld uw naam en adres, een 

geboortedatum en telefoonnummer.

• Bijzondere persoonsgegevens: meer gevoelige persoons-

gegevens zoals iemands ras of etnische afkomst, godsdienst 

of levensovertuiging en gezondheid. Deze gegevens 

mogen alleen worden verwerkt als u hiervoor nadrukkelijk 

toestemming heeft verleend en/of deze informatie nodig is 

voor het uitvoeren van een wettelijke taak.

• Functionaris Gegevensbescherming: de Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) zorgt ervoor dat een bedrijf of  

organisatie handelt conform de geldende wet- en regel-

geving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig
Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is door de 

school van uw kind ingeschakeld om te bepalen wat voor extra 

ondersteuning uw kind nodig heeft en wat het samenwerkings-

verband kan bieden. Wij hebben daarvoor persoonsgegevens van 

uw kind nodig. Dit zijn zowel gewone persoonsgegevens als ook 

bijzondere persoonsgegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld 

informatie over de gezondheid of over de ontwikkeling van uw kind.  

Voor het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is het heel belangrijk 

dat leerlingen en hun ouders/verzorgers erop kunnen vertrouwen dat wij 

zorgvuldig omgaan met hun privacy. Wij willen u graag in deze brochure 

informeren hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Mogen wij informatie over uw kind gebruiken?
In de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat het samenwerkings-

verband (zonder toestemming van u als ouders/verzorgers) 

persoonsgegevens (inclusief bijzondere persoonsgegevens) mag 

gebruiken als dat nodig is. Dit is het geval bij een aanvraag voor:

• de beoordeling van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 

speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs; 

• de advisering aan aangesloten scholen over de 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen; en/of 

• de toewijzing van ondersteuningsmiddelen aan scholen, ten 

behoeve van de ondersteuning van leerlingen. 

Als samenwerkingsverband vinden wij de rol van ouders/verzorgers 

belangrijk. Het samenwerkingsverband stimuleert daarom scholen 

samen met ouders de aanvraag te bespreken en in te dienen. 

Voor u als ouder moet het duidelijk zijn welke informatie wordt 

gedeeld en vastgelegd. Hier wordt u door de school van uw kind 

of door het samenwerkingsverband over geïnformeerd. 

Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar uw 

kind 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 samen werkings verband uw 

toestemming nodig.
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