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Privacyverklaring Onderwijs 

Contact directie Onderwijs 

T 088-405 64 01 

directie@yuliusonderwijs.nl 

 

Privacyverklaring Yulius Onderwijs 
 

Stichting Yulius en stichting Yulius Onderwijs vormen samen een organisatie voor geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond en 

Zuid-Holland Zuid. Yulius Onderwijs biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en ondersteuning aan 

leerlingen met (het vermoeden van) een psychische stoornis. 

 

Stichting Yulius is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van de 

onderwijsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe Yulius Onderwijs omgaat met de 

persoonsgegevens van: 

 iedereen die bij ons onderwijs volgt of wil volgen; 

 de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. 

   

Het wettelijk kader voor de gegevensverwerking is met name de Wet Expertisecentra en de 

privacywetgeving (AVG).  

 

Doelen van de gegevensverwerking zijn: 

a. de aanmelding van de leerling; 

b. de organisatie of het geven van het onderwijs, het verzorgen van onderwijsondersteuning, 

de begeleiding van leerlingen, dan wel het geven van onderwijsadviezen;  

c. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

d. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder 

a en b, alsmede informatie over de leerlingen, bedoeld in het eerste lid, op de eigen 

website; 

e. het uitbesteden van het schoolexamen (PTA) van de leerling;  

f. het bekendmaken van de activiteiten van de organisatie op de eigen website;  

g. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en 

bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder 

begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 

h. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 

i. het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen; 

j. de uitvoering of toepassing van een andere wet; 

k. onderzoek om kwaliteit van en tevredenheid over onderwijs te monitoren en verbeteren. 

 

Uw e-mailadres kan daarnaast gebruikt worden voor het toesturen van nieuwsberichten van de 

school en ten behoeve van ons tevredenheidsonderzoek. 
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Welke (persoons)gegevens leggen wij vast? 

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden 

geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam- en adresgegevens, e-

mailadressen, pasfoto, etc. Wij leggen de volgende gegevens van betrokkenen vast: 

 Administratieve gegevens, waaronder naam, adres, geboortedatum, bsn en mailadres; 

 Verslagen over het onderwijs en het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan); 

 Adviezen aan betrokkenen; 

 Correspondentie; 

 Overige gegevens die betrokkenen bij ons aanleveren. Denk aan een diagnoseverklaring; 

 Het onderwijskundig rapport van leerlingen die onze school verlaten. 

 Foto’s, films 

 

Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens van betrokkenen? 

Binnen Yulius Onderwijs hebben alleen personen toegang tot de persoonsgegevens die deze 

gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan wet- 

en regelgeving: 

 Medewerkers van Yulius Onderwijs die dit nodig hebben voor hun werkzaamheden. Denk 

aan de leerkracht of mentor van de leerling en de administratie; 

 De applicatiebeheerders van onze systemen. 

 

Alle medewerkers en beheerders hebben via hun arbeidsovereenkomst getekend voor 

geheimhouding over deze gegevens. 

 

Delen van gegevens met derden 

We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het 

onderwijs, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uw schriftelijke toestemming.  

 

Delen is nodig voor uitvoering van het onderwijs 

Voor het geven van onderwijs zijn digitale leermiddelen nodig. Soms is delen van gegevens nodig 

om onderwijs te kunnen verzorgen. Denk hierbij aan digitale leermiddelen; de identiteit van het 

kind is bij digitale leermiddelen in de regel verborgen door pseudonimisering. Yulius Onderwijs 

sluit met leveranciers van leermiddelen een verwerkersovereenkomst. Daarmee leggen we vast 

dat deze partij zorgt voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens. Yulius Onderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

Yulius Onderwijs is wettelijk verplicht om leerlinggegevens te verstrekken aan de rijksoverheid. 

Dit staat in artikel 164a Wet op de expertisecentra (WEC). Deze gegevens worden opgenomen in 

het basisregister onderwijs ten behoeve van bekostiging en beleidsvoorbereiding. De Inspectie 

gebruikt het basisregister voor het toezicht op de scholen.  

Ook zijn we verplicht leerlinggegevens te verstrekken aan de leerplichtambtenaar van de 

gemeente. Yulius Onderwijs heeft hierbij een controle- en meldingsplicht op grond van de 

Leerplichtwet.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=11&artikel=164a&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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Als er zorgen zijn om een kind kan de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van de locatie, als 

verantwoordelijke  voor de leerlingenzorg, besluiten een melding te doen in de regionale 

verwijsindex SISA (regio Rotterdam). We stellen u – en ook uw kind als uw kind 12 jaar of ouder is 

– op de hoogte van de melding in SISA. Als twee verschillende organisaties een melding hebben 

gedaan in SISA, ontvangen zij beide een mail als signaal dat ze bij dezelfde cliënt/leerling zijn 

betrokken. Dit moet voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Alleen met uw 

toestemming of – als uw kind 12 jaar of ouder is – met de toestemming van uw kind wordt 

vervolgens inhoudelijke informatie over uw kind gedeeld met de andere instantie. 

Waar nodig hanteren wij de Meldcode Kindermishandeling.  

Andere dan de genoemde partijen krijgen zonder uw toestemming geen inzage in de 

persoonsgegevens van betrokkenen.  

 

Delen van persoonsgegevens na toestemming van betrokkene 

Soms hebben andere organisaties gegevens van betrokkenen nodig. Denk aan een 

samenwerkingsverband dat een toelaatbaarheidsverklaring moet afgeven, een externe school 

waar een leerling een vak gaat volgen of examen doet of aan een zorgverlener. Wij delen pas 

gegevens over onze leerlingen nadat we daarvoor schriftelijk toestemming hebben ontvangen. Bij 

deze toestemming staat omschreven welke gegevens precies mogen worden gedeeld. Bij kinderen 

jonger dan twaalf jaar geven de ouder(s)/verzorger(s) toestemming. Bij leerlingen tussen twaalf 

en zestien jaar oud vragen we tevens toestemming aan de leerling zelf. Is een leerling zestien jaar 

of ouder? Dan geeft de leerling zelf toestemming.  

 

Yulius Onderwijs maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. 
 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

De bewaartermijn van gegevens is: 

 Inschrijving-, uitschrijving- en verzuimgegevens: 5 jaar na uitschrijving 

 Gezondheidsgegevens en andere inhoudelijke gegevens: 5 jaar na uitschrijving 

 Toetsen: 5 jaar na uitschrijving 

 Logging leerlingvolgsysteem: 1 jaar 

Ouders of leerlingen kunnen een verzoek indienen om  gezondheidsgegevens  en andere 

inhoudelijke gegevens laten verwijderen 3 jaar na uitschrijving. Zij kunnen tevens een verzoek 

indienen om de gegevens betreffende toetsen 2 jaar na uitschrijving te laten verwijderen.  

 

Bewaartermijn van examengegevens 

 Bij staatsexamens bewaren scholen het ontvangstbewijs: 10 jaar 

 Bij examen door externe examineringspartijen bewaren de examineringspartijen de 

toetsgegevens: 10 jaar 

 

 

 



 

 

 

  4/5  
 
 

Zijn uw persoonsgegevens beveiligd? 

 De gegevens van uw kind worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum.  

 Het delen van persoonsgegevens gebeurt via beveiligde kanalen, namelijk de portalen van 

Somtoday en ParnasSys, beveiligde e-mail en, indien van toepassing, andere beveiligde 

media.  

 Alle dataverbindingen zijn versleuteld. 

 Yulius Onderwijs richt zich naar de norm NEN7510, de norm voor informatiebeveiliging. 

 

 

Inzien van persoonsgegevens 

Leerlingen en hun ouders hebben het recht om de gegevens die bij Yulius Onderwijs zijn 

vastgelegd in te zien. In de richtlijn Informatieverstrekking aan ouders is vastgelegd wie welke 

informatie mag inzien.  

 

Corrigeren of verwijderen 

U kunt de gegevens van een leerling laten corrigeren of verwijderen. U heeft dit recht, tenzij de 

gegevens nodig zijn om het onderwijs uit te voeren of als bewaren van de gegevens wettelijk 

bepaald is. 

 

Toestemming voor foto’s en films  

Bij de inschrijving van uw kind vragen wij u om toestemming voor het maken en gebruik van foto- 

en videomateriaal. U kunt deze toestemming wijzigen via het ouderportaal Parro (so) of SOM 

Today (vso).  

 

Yulius Onderwijs zal foto’s en films alleen gebruiken in het kader van het geven van onderwijs, 

tenzij u expliciet toestemming geeft voor een ander doel.  

Voor ouders en leerlingen is het niet toegestaan om foto’s/video’s te publiceren op sociale media 

of deze voor commerciële doeleinden te gebruiken. Dit is vastgelegd in ons protocol internet en 

sociale media voor leerlingen.  

 

Vragen, klachten, opmerkingen 

Yulius Onderwijs heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG). Wanneer u 

vragen, klachten of opmerkingen heeft over privacy en u komt er niet uit met de school, neem 

dan contact op met onze FG. Dit is de heer Noordegraaf, e-mailadres  

informatiebeveiliging@yulius.nl. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt 

de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. 

 
  

mailto:informatiebeveiliging@yulius.nl
mailto:informatiebeveiliging@yulius.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door ontwikkelingen zoals nieuwe wet- en 

regelgeving.  

 

Versie 1.0  

Datum: 1 september 2021 

 
Stichting Yulius  
KvK 24466362 
Burgemeester de Raadtsingel 93c  
3311 JG Dordrecht 

 


