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Beste ouders,
Ik weet niet hoeveel u er in het (verre) buitenland over heeft gehoord of gelezen, maar binnen de EU
is er een stevige wet gekomen die onze persoonlijke levenssfeer van een extra beschermlaagje moet
voorzien. Omdat veel persoonsgegevens via internet verzameld worden en sommige bedrijven die op
grootscheepse schaal verhandelen (zowel voor commerciële als voor politieke doeleinden) zonder
dat wij daar als burgers nog enig zicht op kunnen houden, vind ik deze wet hard nodig.
Ik ben als oprichter van onze Stichting voor afstandsonderwijs me altijd heel bewust geweest van de
noodzaak voor volstrekte integriteit op dit gebied en ik ben dan ook warm voorstander van een
goede regelgeving. Dat alles daarmee misschien wat ingewikkelder wordt, heb ik er graag voor over.
Hieronder zal ik uitleggen wat wij doen met de persoonsgegevens die wij van u en uw kinderen
hebben. Eerst die wet nog even introduceren. Ik spreek in het vervolg over ‘wij’ want deze regels
gelden voor iedereen die bij Stichting INIO werkt of in de toekomst nog komt te werken.
1. De nieuwe wet
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet regelt op een
moderne manier wat in de grondwet al verplicht gesteld wordt, namelijk dat de overheid de
persoonlijke levenssfeer van de burgers moet beschermen en daarom regels moet stellen over het
vastleggen en gebruiken persoonsgegevens. Die regels worden nu aangepast aan de actuele stand
van de digitale techniek.
2. Welke persoonsgegevens vragen wij van u?
Wij vragen bij inschrijving uw naam en de namen, geslacht en geboortedatums van uw kinderen, uw
woonadres en een eventueel postadres in Nederland. Verder noteren wij uw e-mailadressen en na
uw toestemming ook een eventueel e-mailadres van uw kind(-ren). Daarnaast krijgen wij na
wederzijdse goedkeuring de beschikking over uw skype-adres.
Bij inschrijving vragen wij u ook om inzicht in de onderwijsgeschiedenis van uw kind en dat inzicht
geeft u ons door het (digitaal) opsturen van schoolrapporten en toetsresultaten. In de loop van de
periode dat uw kind bij ons staat ingeschreven, ontvangen wij gemaakt werk, gemaakte toetsen en
soms e-mailcorrespondentie en deze bewaren we ook.
3. Wat doen wij met de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens, vermeld op het inschrijfformulier, bewaren wij op de computer van de
Stichting. Wij bewaren die NIET in de cloud. We maken regelmatig een back up, zodat wij deze
gegevens dubbel hebben. De persoonsgegevens die hierboven omschreven staan, worden gedeeld
met de leerkracht van uw kind. Verder met niemand, met uitzondering van de rijksonderwijsinspectie
aan wie wij wettelijk verplicht zijn inzage te geven in de leerlinggegevens. Logisch, anders kan de
inspectie ons ook niet controleren. De inspectie kijkt overigens ook of wij wel integer met die
gegevens omspringen.
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Alleen de namen, geslacht en geboortedatum en land van wonen geven wij door aan de Stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB), de overkoepelende organisatie die deze
gegevens gebruikt om de jaarlijkse subsidie vast te stellen en om te kunnen beoordelen of wij als
Stichting aansluiting ‘verdienen’ bij deze koepelorganisatie. Uiteraard is de Stichting NOB aan
dezelfde wet- en regelgeving gehouden als ieder ander.
Verder gebruiken wij naam, geslacht en geboortedatum van uw kind om ze in te schrijven bij
toetsbedrijven zoals Cito en Diataal. Toetsing beschouwen wij als een integraal onderdeel van ons
onderwijsaanbod.
Voor elke andere instantie (zoals bijvoorbeeld de digitale Bibliotheek van Amsterdam of Taalzee)
vragen wij óf apart toestemming óf we laten de feitelijke inschrijving aan uzelf over. Ook deze
bedrijven zijn aan dezelfde privacywet gebonden.
Aan een volgende school verstrekken wij NIETS dan waar de ouders ons uitdrukkelijk toestemming
voor hebben gegeven. Normaliter verstrekken wij alle relevante gegevens aan de ouders zelf en die
geven ze dan naar eigen inzicht door aan de volgende school.
De enige andere partij die toegang heeft tot de persoonsgegevens en het gemaakte werk van de
kinderen is de leverancier van de ELO en dat is Its learning. Deze partij heeft met alle aangesloten
scholen een aparte Verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij al hun handelen volgens de nieuwe
wetgeving hebben geregeld. (zie punt 7)
Uw e-mailadres en uw skype-adres gebruiken wij om met u te communiceren: informatie
verstrekken (algemeen: nieuwsbrieven of persoonlijk), afspraken maken, etc. Bij een communicatie
met velen adresseren wij altijd via bcc, zodat uw e-mailadres voor anderen verborgen blijft. Skypen
en whatsappen is niet automatisch bij inschrijving geregeld: hiervoor geven gebruikers altijd apart
toestemming aan whatsapp of skype zelf.
Skypen en whatsappen doen wij ook altijd op persoonlijke titel: we hebben daarin geen
bedrijfsaccounts. Dit is een punt dat voor ons in de wetgeving nog onduidelijk is, maar waar wij alert
op zullen zijn. U weet dat wij alleen skypen met kinderen als hun ouders op de hoogte zijn en liefst
ook nog aanwezig of in de buurt. Datzelfde geldt voor whatsappen.
4. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?
In principe alleen de directie van Stichting INIO en de leerkrachten.
Leerkrachten die GEEN lesgevende relatie met een kind hebben, hebben WEL op de ELO toegang tot
het gemaakte werk en de ingeleverde toetsen en kunnen ook de naam en de leeftijd van elk kind
inzien, maar hebben GEEN toegang tot de formulieren waarin alle andere gegevens zijn vastgelegd,
i.c. de inschrijfformulieren en gemaakte gespreks- en toetsverslagen. Deze versturen wij altijd via de
mail naar de ouders zelf. We plaatsen die zelfs niet op de ELO.
Leerkrachten die WEL een lesgevende relatie met een kind hebben, hebben toegang tot alle
persoonsgegevens betreffende dat kind, TENZIJ met de ouders andere afspraken zijn gemaakt.
ALLE leerkrachten zijn contractueel gebonden aan geheimhouding met betrekking tot informatie
over kinderen en hun ouders.
Financiële gegevens zoals facturen zijn alleen toegankelijk voor de directeur en de penningmeester
van het bestuur. Verder kennen alleen uw en onze bank de betalingsgegevens per transfer.
5. Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?
Alle gegevens worden intern opgeslagen op een bedrijfscomputer met goede en up-to-date
beveiliging.
6. Hoe lang bewaart Stichting INIO de persoonsgegevens?
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Tot nu toe bewaarden wij die voor onbepaalde tijd. Dat deed ik vooral om later nog eens contact te
kunnen opnemen hoe het verder is gegaan. Vanaf nu bewaren wij alles alleen de eerste vier jaar na
het verlaten van onze school. Het interval tussen inspectiebezoeken is namelijk vier jaar en zo is een
goed toezicht altijd gewaarborgd.
7. Hoe veilig zijn de website en de ELO?
Op de website van Stichting INIO staan geen persoonsgegevens. Voor foto’s die daar staan hebben
wij toestemming gevraagd en gekregen.
Op de ELO (de elektronische leeromgeving) staan de naam, het geslacht, de leeftijd en het emailadres van elk kind (e-mailadres is doorgaans dat van de ouders, behalve bij oudere kinderen en
dan alleen met medeweten van de ouders). Behalve die basisgegevens staat natuurlijk al het
schoolwerk met feedback op de ELO. De ELO is een afgeschermde omgeving, waarbinnen in principe
geen enkele andere organisatie kan binnendringen. De ELO is eigendom van Its learning B.V. en met
die organisatie heeft Stichting INIO een licentiecontract. Its learning is verantwoordelijk voor het SSLcertificaat op deze site en alle technische maatregelen die daarbij horen.
8. Kunnen ouders hun gegevens opvragen? Kunnen de kinderen dat ook?
Ja, ouders kunnen te allen tijde aan ons vragen inzage te geven in de opgeslagen gegevens en zij
kunnen ook verzoeken om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. En dat doen we dan ook.
Kinderen kunnen dat verzoek pas dwingend doen na hun 18e verjaardag.
9. Verandert er dan eigenlijk nog wel wat?
Veel van wat de AVG wil, deden wij al, dus ik kan me voorstellen dat u zich dat afvraagt. Toch
verandert er wel wat. Ten eerste heb ik u nu op de hoogte gebracht van de manier waarop wij met
de persoonsgegevens omgaan. Dat stond wel zo ongeveer in ons schoolplan, maar nooit zo expliciet
en het kwam bij intakegesprekken ook niet echt ter sprake. Vanaf nu zullen wij ouders er
nadrukkelijk op wijzen. Dat is dus al ten tweede: in elke volgende inschrijving en verlenging zullen wij
dit punt benoemen.
Ten derde veranderen wij onze bewaartermijn. We bewaren vanaf nu voor ten hoogste vier jaren
tenzij ouders ons schriftelijk verzoeken/toestemming geven om langer te bewaren.
Ten vierde zijn we ons ervan bewust dat we een eventueel data-lek binnen 72 uur bij de autoriteiten
moeten melden. Zo’n data-lek is bij een onderwijsorganisatie niet direct een groot risico, maar toch…
Ten vijfde moeten wij bij een controle hierop kunnen aantonen dat wat wij doen officieel is
vastgelegd als onderdeel van het beleid en niet de toevallige inzichten zijn van een medewerker.
10. En verder
En verder blijven wij ons eigen kompas volgen waar het (internet-)veiligheid betreft. Wij zullen nooit
rechtstreeks skype- of e-mailcontact afspreken met uw kind zonder u daarvan op de hoogte te
stellen, vooraf of via cc. Wij zullen nooit inzage geven in het werk van uw kind aan derden zonder u
vooraf om toestemming te hebben gevraagd. Datzelfde geldt ook voor het gebruik van foto’s.
Dat was het dan voor deze keer. Ik houd me van harte aanbevolen voor suggesties van uw kant.
Met vriendelijke groeten,
Bart Bijl
bbijl@inio.nl
Stichting INIO

